
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Penyakit gigi dan mulut terutama karies dan penyakit periodontal, masih 

banyak diderita, baik oleh anak-anak maupun usia dewasa. Menurut data dari 

Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) tahun 2013, prevalensi masalah gigi dan 

mulut di Indonesia sebesar 25,9%. Masalah ini dimulai ketika ion-ion kalsium 

dan fosfat terurai serta terdapat fermentasi karbohidrat oleh mikroorganisme di 

dalam mulut yang mengakibatkan penurunan derajat keasaman (pH) saliva 

kemudian akan menyebabkan rongga mulut menjadi asam dan email mulai 

terkikis sehingga terjadi proses demineralisasi gigi (Putri dkk., 2011; Hapsari 

dkk., 2014). 

      Saliva merupakan cairan kompleks yang diproduksi oleh kelenjar saliva di 

dalam rongga mulut. Manusia memiliki kelenjar saliva mayor yang berjumlah 

tiga pasang (kelenjar parotis, kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis) 

dan sebagian kecil merupakan kelenjar saliva minor yang terletak di berbagai 

bagian di rongga mulut  (labial, lingual, palatal, bukal, glossopalatina dan 

retromolar yang biasanya terletak di lapisan submukosa). Secara umum saliva 

berfungsi dalam membantu proses pencernaan, melindungi dari virus, bakteri dan 

jamur, remineralisasi gigi, perlindungan dan perbaikan mukosa mulut, serta 

keseimbangan pH mulut. Berhubungan dengan pH rongga mulut, saliva 



berfungsi dalam menetralisasi pH dengan kemampuan buffering. Normalnya 

saliva memiliki pH  antara 6,0 dan 7,0, saliva dikatakan asam apabila dibawah 

pH normal. Derajat keasaman saliva dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

irama siang dan malam, jenis makanan yang dikonsumsi, stimulasi sekresi saliva, 

laju aliran saliva, mikroorganisme rongga mulut, dan kapasitas buffer saliva. 

Selain faktor tersebut, jenis kelamin, hasil pembakaran tidak sempurna seperti 

merokok dan alkohol yang terkandung dalam asap juga berpengaruh terhadap pH 

saliva tetapi pengaruh merokok dan alkohol masih diperdebatkan karena banyak 

variasi dari kelompok tersebut. (Palomareset al., 2004; Guyton dan Hall 2008; 

Nanci, 2008; Najoan dkk., 2014). 

      Indonesia merupakan negara dengan daerah pesisir pantai, maka dari itu 

ditemukan banyak industri pengasapan ikan. Pengasapan merupakan salah satu 

cara untuk mengawetkan makanan. Pengawetan dengan pengasapan bertujuan 

untuk mengawetkan ikan, memberi warna dan rasa asap pada ikan. Pengasapan 

ikan biasanya dilakukan dengan menggunakan tempurung kelapa. Pembakaran 

menggunakan tempurung kelapa akan menghasilkan asap yang mengandung gas, 

cairan, tar dan karbon sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Proses pirolisis 

selulosa akan terurai menjadi alkohol, aldehid, keton dan asam organik. 

Sedangkan proses pirolisis lignin akan terurai menjadi fenol, quinol, quicol dan 

pirogalol. Senyawa-senyawa tersebut diduga menyebabkan terjadinya perubahan 

patologis pada jaringan keras dan jaringan lunak pada rongga mulut. Adanya 

kandungan senyawa fenol dan asam asetat pada proses pengasapan ikan akan 



menyebabkan kondisi pH rongga mulut menjadi asam. Selain itu, uap panas yang 

dihasilkan akan menyebabkan keringnya rongga mulut dan berdampak pada 

berkurangnya jumlah saliva, sehingga akan terjadi penurunan fungsi saliva dalam 

menjaga keseimbangan pH pada rongga mulut. Kandungan tar dan senyawa asam 

juga diduga sebagai penyebab perkembangan plak di dalam rongga mulut.  

Selama beberapa waktu plak akan bersifat asam,  untuk kembali ke pH normal 

dibutuhkan waktu sekitar 30-60 menit. Jika seseorang terus-menerus atau 

berulang-ulang terpapar asap maka pH akan tetap dibawah pH normal dan 

meningkatkan resiko terjadinya penyakit gigi dirongga mulut. Bakteri yang 

terkandung dalam plak terutama pada tepi gingiva juga akan menyebabkan 

proses peradangan pada jaringan periodonsium sehingga akan terjadi gingivitis. 

(Afrianto dan Liviawaty, 2011; Palomareset al., 2004; Sulistijowati dkk., 2011; 

Fridayanti, 2014; Irlinda, 2014;Ramadhani dkk., 2014; Melinda, 2015; Putri 

dkk., 2011). 

bbas, Rasulullah saw. bersabda: 

               :     

  

kara sebelum lima perkara: waktu mudamu 

sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, 

masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang 

masa sibukmu, h  Al Hakim). 



      Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti ada atau tidaknya 

pengaruh paparan asap terhadap pH saliva pada pekerja pengasapan ikandi Desa 

Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

B. Rumusan Masalah 

pH saliva pada pekerja pengasapan 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

      Mengetahui pengaruh antara paparan asap terhadap pH saliva pada 

pekerja pengasapan ikan di Desa Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menilai pH saliva pada subjek penelitian 

b. Membandingkan pH saliva pada pekerja pengasapan ikan dengan bukan 

pekerja pengasapan ikan 

c. Mengetahui hubungan antara lama kerja sebagai pengasap ikan dengan 

pH saliva 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

kedokteran gigi tentang pengaruh paparan asap terhadap pH saliva 

2. Manfaat Praktis 

      Dapat dijadikan alternatif masyarakat dalam pencegahan penyakit gigi 

dan mulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


