
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, sebanyak 4,6% masyarakat

Indonesia menggunakan gigi tiruan untuk menggantikan gigi yang hilang. Pada tahun

2015 pada pengguna gigi tiruan sebagian lepasan di kelurahan Batu kota,  menunjukkan

43,2% pengguna gigi tiruan sebagian lepasan mengalami kerusakan gigi penyangga dan

jaringan pendukung (Fernatubun, 2015)

Gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) digunakan untuk menggantikan gigi yang

hilang. Gigi tiruan sebagian lepasan juga dapat menimbulkan masalah untuk gigi yang

masih tersisa, yaitu lebih rentan terhadap karies dan penyakit periodontal (Titjo dkk.,

2013). Pemakaian gigi tiruan lepasan yang terus menerus dan tidak bersih dapat

meningkatkan akumulasi plak. Pemakaian gigi tiruan menyebabkan mukosa di bawah

gigi tiruan akan tertutup dalam jangka waktu yang lama dan menghalangi pembersihan

permukaan mukosa maupun gigi tiruan oleh lidah dan saliva sehingga menyebabkan

permukaan gigi tiruan akan terbentuk plak, dan mengakibatkan pertumbuhan

mikroorganisme penyebab karies (Rahmayani dkk., 2013).

Menurut Mgowan (2005) pengukuran pH plak dan pH saliva dapat mendeteksi

resiko karies. Derajat keasaman (pH) saliva adalah salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi proses terjadinya demineralisasi permukaan gigi. Perubahan pH saliva

dipengaruhi oleh susunan kuantitatif dan kualitatif elektrolit dan kapasitas bufer di dalam

saliva. Pada keadaan normal, pH saliva berkisar antara 6,8- 7,2.

Dhiman dkk. (2014) menyatakan bahwa pemakaian ortodonti cekat selama 6-12

minggu dapat mempengaruhi pH saliva, sedangkan pemakaian 1 tahun tidak



mempengaruhi pH saliva, kapasitas buffer dan laju aliran saliva.Penelitian yang

dilakukan oleh Prasetyanti pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya kenaikan pH saliva

dan pH plak pada pasien ortodonti setelah aplikasi fluoride. Rerata pH yang meningkat

sebelum dan sesudah penambahanfluoride dapat dijelaskan melalui aksi fluoride yang

dapat mengurangi produksi asam oleh bakteri pada plak gigi karena menghambat

degradasi glukosa.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan suatu penelitian tentang

pengaruhaplikasi fluoride secara topikalterhadap peningkatan pH plak dan pH saliva

pada pasien yang menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan.

B. Rumusan Masalah

Apakah aplikasi fluorideberpengaruh terhadap peningkatan pH plak dan pH

salivapada  pasienyang menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh topikal aplikasi fluoride pada pasien GTSL dalam

mengurangi resiko karies, ditinjau dari peningkatanpH plakdan pH saliva.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui pengaruh aplikasi topikal fluoride terhadap perubahan pH saliva.

b. Mengetahui pengaruh aplikasi topikal fluoride terhadap perubahan pH plak.

c. Mengetahui aplikasi fluoride berpengaruh terhadap peningkatan pH saliva dan pH

plak pada pasien pemakai gigi tiruan sebagian lepasan.



Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

a. Salah satu bahan acuan penelitian selanjutnya agar dilakukan analisa lebih

mendalam mengenai pengaruh topikal aplikasi fluoride terhadap peningkatan pH

saliva dan pH plak pada pasien yang menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan.

b. Salah satu bahan kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan upaya

pencegahan resiko karies dengan topikal aplikasi fluoride ditinjau dari peningkatan

pH saliva dan pH plak pada pasien yang menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan.

2. Manfaat Klinis

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pasien pengguna

GTSL dan dapat memahami resiko terjadinya karies terutama pada gigi penyangga.

Sehingga dapat dilakukan langkah-langkah atau upaya pencegahan resiko tersebut

oleh dokter gigi, salah satunya dengan menggunakan fluoride.



E. Keaslian Penelitian
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No Peneliti dan
jurnal

Judul
Penelitian

Desain Variabel Hasil

1 Fernatubun
(2015), Jurnal
e-gigi

Gambaran
Kerusakan
Gigi
Penyangga
Pada Pengguna
Gigi Tiruan
Sebagai
Lepasan Di
Kelurahan
Batu Kota

Deskriptif
analitik, cross
sectional,
metode
purposive
sampling

Variabel bebas :
Pengguna gigi
tiruan sebagian
lepasan
Variabel terikat
: Gambaran
kerusakan gigi
penyangga

Sebagian besar
pengguna GTSL
mengalami
kerusakan gigi
penyangga,
kerusakan yang
paling banyak
terjadi berupa
karies pada gigi
penyangga

2. Dhiman, Gaur,
Maheshawari
dan Khan
(2014),
International
Journal of
Contemporary
Dental and
Medical
Reviews

The relevance
of physico-
chemical and
diagnostic
properties of
saliva during
orthodontic
treatment

- Variabel bebas :
orthodontic
treatment
Variabel terikat
: physico-
chemical and
diagnostic
properties of
saliva

Pemakaian
orthodontic cekat
selama 6-12
minggu dapat
mempengaruhi pH
saliva, sedangkan
pemakaian 1 tahun
tidak
mempengaruhi pH
saliva, kapasitas
buffer dan laju
aliran saliva

3 Tedjosasongko
Pradopo dan
Nuraini
(2008), Jurnal
Penelitian
medika
eksakta

Perubahan
Oral Flora Dan
Sensitifitas
Karies Gigi
Anak Setelah
Pengulasan
Fluoride
Secara Topikal

Eksperimental
klinis, Pre
And Post
Control Study

Variabel bebas :
Pengulasan
fluoride secara
topikal
Variabel terikat
:
Oral flora dan
sensitifitas
karies gigi

Terjadi penurunan
akumulasi
S.mutans  setelah
permukaan enamel
diberi 1% fluoride
gel dan terjadi
penurunan aktivitas
karies setelah 30
hari.

4 Ahmad Syarif
(2016)

Analisis
Pengaruh
Aplikasi
Fluoride
Terhadap pH
plak Dan pH
Saliva Pasien
Yang
Menggunakan
Gigi Tiruan
Sebagian
Lepasan

Eksperimental
klinis, Pre
post test,
metode
consecutive
sampling

Variabel bebas :
Aplikasi
fluoride secara
topikal
Variabel terikat
:
pH saliva dan
pH plak

Terjadi
peningkatan pH
saliva dan pH plak
setelah aplikasi
fluoride pada
pasien pemakai
gigi tiruan
sebagian lepasan.


