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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Refluks Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) adalah suatu keadaan 

patologis akibat adanya refluks kandungan asam lambung ke dalam esophagus 

yang dapat menimbulkan berbagai gejala di esophagus, bahkan menyebabkan 

komplikasi yang berat seperti adenokarsinoma dikardia dan esophagus. GERD 

ini terjadi karena adanya gangguan pada lower esophageal sphincter yang 

merupakan katup penghubung antara lambung dan kerongkongan sehingga asam 

lambung yang berada di lambung naik ke kerongkongan dan  menyebabkan rasa 

sensasi terbakar di dada (Vakil et al., 2006). 

Prevalensi GERD di Asia lebih rendah dibandingkan dengan negara-

negara Barat, tetapi banyak penelitian –penelitian terbaru yang menunjukkan 

peningkatan prevalensi GERD di Asia. Prevalensi di Asia Timur pada tahun 

2005 – 2010 adalah 5,2% - 8,5%, sementara prevalensi sebelum tahun 2005 

adalah 2,5%-4,8%; Asia Tengah dan Asia Selatan 6,3%-18,3%, Asia Barat yang 

diwakili Turki menempati posisi puncak diseluruh Asia dengan 20%. Asia 

Tenggara juga mengalami fenomena yang sama, di Singapura prevalensinya 

adalah 10,5%, di Malaysia insiden GERD meningkat dari 2,7% (1991-1992) 

menjadi 9% (2000-2001) dan belum ada data epidemiologi di Indonesia (Jung, 

2011). 

Fungsi gastrointestinal sangat penting dalam kehidupan sebagai motorik 

(gerakan saluran cerna) sekresi dan digesti (getah pencernaan dan pencernaan 
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makanan) absorpsi (penyerapan hasil pencernaan, nutrien, air, dan elektrolit). 

Gangguan dalam fungsi saluran cerna berpengaruh buruk terhadap kelangsungan 

hidup penderita. Penderita GERD akan merasa nyeri dada, nyeri epigastrium, 

mual, regurgitasi dan heart burn, sehingga pasien akan mengalami gangguan 

tidur, penurunan produktivitas dan gangguan aktivitas sosial (Makmun, 2009). 

Stres akan meningkatkan tekanan darah baik sistolik dan diastolik 

meningkatnya nadi, cemas dan refluks symtom. Efek dari stres akan berakibat 

terjadinya GERD. Angka stres semakin meningkat, sehingga angka prevalensi 

GERD di masyarakat juga meningkat (Bradley et al.,2013). GERD merupakan 

gangguan berulang berupa regurgitasi isi lambung yang menyebabkan heart burn 

dan gejala lain. Secara signifikan GERD berhubungan erat dengan stres 

psikososial dan berhubungan dengan derajat stressnya (Eun et al.,2013). 

Refluks asam lambung sering menyebabkan pasien merasa mual dan 

bersendawa sehingga mempengaruhi oral hygine. Penyakit GERD dapat 

menimbulkan bau mulut dengan karakteristik bau yang khas sesuai dengan jenis 

penyakit gastrointestinal yang diderita pasien (Aortharika, 2003). 

Kondisi rongga mulut yang asam dapat meningkatkan aktifitas bakteri 

sehingga mempermudah pembentukan plak yang dapat menjadi salah satu 

penyebab risiko karies (Haroen, 2002). 

Pengaruh asam lambung yang tinggi dan intensitas refluks yang tinggi 

menyebabkan penderita mengalami mual, sehingga di lidah mengalami rasa pahit 

dan rasa asam (Aortharika, 2003). 
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Lidah memiliki banyak papilla pengecap yang berfungsi sebagai indra 

pengecap terhadap rasa makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Rasa zat 

yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspons oleh lidah di tempat yang 

berbeda. Persepsi rasa pengecap tidak hanya tergantung pada struktur fisik dan 

kimia makan yang masuk ke dalam rongga mulut, tetapi juga tergantung pada 

keadaan fisiologis dan psikologi keadaan individu yang merasakan (Jacob, 2009).  

Keadaan fisiologis gastrointestinal dengan pH asam yang rendah menjadi 

salah satu faktor penurunan kepekaan indera pengecap rasa asam. Stres dapat 

menurunkan aktivitas kelenjar saliva stres dapat menyebabkan xerostomia..  

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada perubahan indera 

pengecap rasa asam karena peningkatan asam lambung pada penderita GERD 

dengan menggunakan asam sitrat yang konsentrasi keasamannya telah ditentukan 

dan melihat peningkatan risiko karies pada penderita GERD.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perubahan kepekaan indera rasa pengecap asam pada 

penderita GERD ? 

2. Apakah ada peningkatan risiko karies pada penderita GERD ? 

 

1.3 Tujuan Umum  

1. Membuktikan adanya perubahan kepekaan indera rasa pengecap asam 

pada penderita GERD. 

2. Membuktikan adanya peningkatan risiko karies pada penderita GERD. 
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1.3.1 Tujuan Khusus 

1. Mengukur kepekaan indera rasa asam pada penderita GERD.  

2. Menghitung risiko karies pada penderita GERD.  

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan ilmiah bahwa pada 

penderita GERD  terdapat peningkatan asam lambung yang dapat 

mempengaruhi pH asam pada rongga mulut yang dapat menyebabkan 

peningkatan risiko karies. 
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