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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Karies gigi merupakan masalah gigi dan mulut yang paling banyak terjadi 

di Indonesia (Santoso, 1996). Masalah karies gigi masih mendapat perhatian 

karena sampai sekarang penyakit tersebut masih menduduki urutan tertinggi 

dalam masalah penyakit gigi dan mulut, yaitu penyakit tertinggi keenam yang 

dikeluhkan masyarakat Indonesia dan menempati urutan keempat penyakit 

termahal dalam pengobatan (Masrif, 2000). Karies diderita oleh hampir 95% 

populasi di dunia. Data Departemen Kesehatan berdasarkan survei litbangkes 

menunjukkan bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai 60-80% dari jumlah 

penduduk. Pada suatu penelitian, siswa SD kelas II usia 6-8 tahun sebanyak 265 

di kota Bandung memiliki prevalensi karies gigi 94, 71% dengan tujuh gigi sudah 

berlubang (Ririn, 2009). 

Karies gigi menjadi penting dalam dunia kedokteran gigi karena kelainan 

pada gigi ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan jika 

dibiarkan berlanjut dapat menjadi sumber fokal infeksi dalam rongga mulut 

sehingga menyebabkan keluhan rasa sakit (Lopez et al., 2009).  

Karies adalah proses demineralisasi email gigi yang disebabkan oleh suatu 

interaksi antara mikroorganisme, saliva, bagian – bagian yang berasal dari 

makanan dan enamel (Houwink, 1993). Karies terjadi karena interaksi 

multifaktorial dari penyebab yang saling berhubungan dan mendukung, yaitu host 

(saliva dan gigi), mikroorganisme, substrat, dan waktu (Panjaitan, 2007; Haroen, 

2002). 
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Terdapat empat faktor utama yang berperan dalam proses terjadinya 

karies, yaitu host, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Faktor-faktor tersebut 

bekerja bersama dan saling mendukung satu sama lain. Bakteri plak akan 

memfermentasikan karbohidrat (misalnya sukrosa) dan menghasilkan asam, 

sehingga menyebabkan pH plak akan turun dalam waktu 1–3 menit sampai pH 

4,5–-5,0. pH akan kembali normal pada pH sekitar 7 dalam 30–60 menit, dan jika 

penurunan pH plak ini terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan 

demineralisasi pada permukaan gigi. Kondisi asam seperti ini sangat disukai oleh 

Sterptococcus mutans dan Lactobacillus sp, yang merupakan mikroorganisme 

penyebab utama dalam proses terjadinya karies (Soesilo, 2005). 

Derajat keasaman (pH) saliva dipengaruhi oleh irama sirkadian, diet dan 

stimulasi sekresi saliva. Diet yang mengandung karbohidrat akan menyebabkan 

turunnya pH saliva yang dapat mempercepat terjadinya demineralisasi enamel 

gigi (Sulistyani, 2003).  

Fungsi lain dari saliva adalah membantu proses remineralisasi pori-pori 

kecil pada lapisan email gigi (Mgowan, 2005). Pada proses pengecapan, zat-zat 

kimia yang terlarut dalam saliva akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-

ujung serabut saraf pengecap. Ujung saraf pengecap berada di taste buds pada 

seluruh rongga mulut termasuk permukaan lidah (Khurana, 2007). 

Lidah merupakan organ muskular yang melekat pada tulang hyoid dan 

mandibula. Terdiri atas 2 macam otot, otot polos pada lidah mempunyai  jumlah 

yang lebih banyak daripada otot skelet pada lidah (Sunariani, 2013).  

Lidah ditutup pada area tertentu oleh modifikasi membran mukosa yang 

tampak seperti tonjolan untuk meningkatkan area permukaan, yang sering disebut 
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sebagai papilla (Watson, 2002). Lidah dapat merasakan 5 macam rasa, yaitu asin, 

asam, manis,  pahit, dan umami. Dalam  perjalanannya menuju deskripsi rasa, rasa 

asin dan asam melalui reseptor ionotropik, rasa manis dan pahit melalui reseptor 

metabotropik, dan rasa umami melalui reseptor campuran. Persepsi rasa pengecap 

tidak hanya tergantung pada struktur fisik dan kimia bahan yang  dirasakan, tetapi 

juga tergantung pada keadaan fisiologi dan psikologi individual yang merasakan 

(Nakagawa, 1995; Sunariani, 2013). 

Pada anak yang memiliki karies terjadi penurunan pH saliva sehingga 

suasana rongga mulut menjadi asam dan terjadi peningkatan konsentrasi ion H+ 

sebagai reseptor indera pengecap rasa asam yang mengakibatkan rongga mulut 

terbiasa dengan rasa asam sehingga didapatkan adanya penurunan pada 

sensitivitas indera pengecap rasa asam. 

Dari uraian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan 

kepekaan indera pengecap asam pada anak dengan karies dan bebas karies di SDN 

Mojo VI. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

Apakah ada perbedaan sensitivitas indera pengecap rasa asam pada anak 

usia 9-10 tahun dengan karies gigi dan bebas karies? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui ada perbedaan sensitivitas indera pengecap rasa asam 

pada anak usia 9-10  tahun dengan karies gigi dan bebas karies. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui konsentrasi rasa asam yang dapat dirasakan oleh anak 

dengan karies. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut 

1. Sebagai data bagi dokter gigi untuk menciptakan komunikasi personal 

dengan anak usia 9-10 tahun tentang dampak karies pada sensitivitas 

rasa. 

2. Untuk menambah pengetahuan pada para orang tua tentang dampak 

karies, khususnya terhadap penurunan sensitivitas indera pengecap. 

3. Sebagai sumber informasi tentang dampak karies terhadap penurunan 

sensitivitas rasa untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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