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ABSTRAK 

 Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks yang terdiri atas campuran sekresi dari 

kalenjar ludah besar dan kecil yang ada pada mukosa mulut. Saliva berfungsi mengatur pH 

rongga mulut karena mengandung bikarbonat, fosfat dan protein amfoter. Makanan didalam 

rongga mulut merupakan faktor penting yang mempengaruhi keadaaan pH saliva didalam mulut. 

pH saliva didalam mulut bersifat asam dan basa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pH saliva terhadap karies gigi. Karies gigi merupakan proses multifaktor yang terjadi 

melalui interaksi antara gigi dan saliva sebagai pejamu, bakteri didalam rongga mulut, serta 

makanan yang mudah difermentasikan. Tujuan umum pada penyuluhan ini, yaitu untuk 

membantu masyarakat mengetahui dan mampu memelihara dan meningkatkan status 

kesehatannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan/edukasi. Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil bagi 

masyarakat. Hasil yang dicapai program ini adalah mendapatkan antusias yang tinggi dari 

masyarakat sekitar yang target 40 orang tetapi yang hadir saat penyuluhan adalah berjumlah 

sekitar 60 orang. Program ini yang dimulai dari pendataan, musyawarah dengan tokoh 

masyarakat untuk terus memberikan motivasi pada masyarakat untuk tetap semangat 

meningkatkan status kesehatannya. Program penyuluhan ini berjalan lancar dengan bantuan 

seluruh manyarakat serta dukungan kader dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pengaruh saliva terhadap karies gigi.  
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ABSTRACT 

Saliva is a complex oral fluid consisting of a mixture of secretions from the large and 

small salivary glands in the oral mucosa. Saliva functions to regulate the pH of the oral cavity 

because it contains bicarbonate, phosphate and amphoteric protein. Food in the oral cavity is an 

important factor that affects the pH of the saliva in the mouth. The pH of saliva in the mouth is 

acidic and basic. This study aims to determine the effect of salivary pH on dental caries. Dental 

caries is a multifactorial process that occurs through the interaction between teeth and saliva as 

a host, bacteria in the oral cavity, and easily fermented foods. The general purpose of this 

counseling is to help the community know and be able to maintain and improve their health 

status. The method used in the activity goes through a series of stages, including 

counseling/education. This program is very useful and brings results for the community. The 

results achieved by this program are getting high enthusiasm from the surrounding community, 

the target is 40 people, but there are around 60 people who attend the counseling. This program 

starts from data collection, deliberations with community leaders to continue to motivate the 

community to keep the spirit of improving their health status. This outreach program ran 

smoothly with the help of the entire community and the support of cadres in providing knowledge 

and understanding about the effect of saliva on dental caries. 
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PENDAHULUAN 

Karies gigi masih merupakan masalah utama 

di Indonesia, dimana hampir 90% dari 

jumlah penduduk bermasalah dengan 

kesehatan gigi dan mulutnya. Menurut hasil 

Riskesdas tahun 2013, indeks DMF-T 

(indeks untuk menilai status kesehatan gigi 

dan mulut dalam hal karies gigi permanen) 

Indonesia sebesar 4,6 meliputi komponen D-

T 1,6, komponen M-T 2,9 dan komponen F-

T 0,08. Ini berarti rerata jumlah kerusakan 

gigi per orang (tingkat keparahan gigi per 

orang) adalah 4,6 gigi, meliputi 1,6 gigi 

yang berlubang, 2,9 gigi yang dicabut dan 

0,08 gigi yang ditumpat, hal ini menurut 

WHO masih tinggi.1 Adapun klasifikasi 

tingkat keparahan karies gigi menurut WHO 

pada usia 12 tahun atau lebih, dikategorikan 

menjadi lima katagori, yaitu tingkat 

keparahan sangat rendah dengan nilai DMF-

T sebesar 0,0 –1,0. Kemudian tingkat 

keparahan rendah dengan nilai DMF-T 

sebesar 1,2 -2,6. Tingkat keparahan sedang 

dengan nilai DMF-T sebesar 2,7 – 4,4, 

tingkat keparahan tinggi dengan nilai DMF-

T sebesar 4,5 – 6,5, serta tingkat keparahan 

sangat tinggi dengan nilai DMF-T sebesar 

>6,6.2 Karies gigi merupakan penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh demineralisasi 

email dan dentin yang erat hubungannya 

dengan konsumsi makanan yang kariogenik. 

Terjadinya karies gigi akibat peran dari 

bakteri penyebab karies yang terdapat pada 

golongan Streptokokus mulut yang secara 

kolektif disebut Streptokokus mutans.3 

Karies gigi merupakan proses multifaktor 



yang terjadi melalui interaksi antara gigi dan 

saliva sebagai host, bakteri di dalam rongga 

mulut, serta makanan yang mudah 

difermentasikan. Diantara berbagai faktor 

tersebut, saliva menjadi salah satu faktor 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

keparahan karies gigi.4 Saliva 

mempengaruhi proses terjadinya karies 

karena saliva selalu membasahi gigi geligi 

sehingga mempengaruhi lingkungan dalam 

rongga mulut. Derajat Keasaman saliva 

merupakan salah satu faktor penting yang 

berperan dalam karies gigi, kelainan 

periodontal, dan penyakit lain di rongga 

mulut.4,5 Kadar derajat keasaman saliva 

yang normal di dalam mulut berada di angka 

7 dan bila nilai pH saliva jatuh ≤ 5,5 berarti 

keadaannya sudah sangat kritis.6 Nilai pH 

saliva berbanding terbalik, di mana makin 

rendah nilai pH makin banyak asam dalam 

larutan, sebaliknya makin meningkatnya 

nilai pH berarti bertambahnya basa dalam 

larutan. Pada pH 7, tidak ada keasaman atau 

kebasaan larutan, dan ini disebut netral. 

Pertumbuhan bakteri terjadi pada pH saliva 

yang optimum berkisar 6,5-7,5 dan bila 

rongga mulut pH saliva nya rendah (4,5-5,5) 

akan memudahkan pertumbuhan kuman 

asidogenik seperti Streptococcus mutans dan 

Lactobacillus. 7,8 Derajat keasaman (pH) 

saliva merupakan bagian yang penting 

dalam meningkatkan integritas gigi karena 

dapat meningkatkan terjadinya 

remineralisasi, dimana penurunan pH saliva 

dapat menyebabkan demineralisasi gigi.9 

Adanya proses remineralisasi yang akan 

menurunkan kemungkinan terjadinya 

karies.10 Remineralisasi adalah suatu proses 

dimana permukaan gigi akan memperoleh 

mineral kembali. 

Etiologi Karies 

Karies merupakan salah satu penyakit 

muktifaktorial yang terdiri dari empat faktor 

utama yang saling berinteraksi langsung di 

dalam rongga mulut. Empat faktor utama 

yang berperan dalam pembentukan karies 

yaitu host, mikroorganisme, substrat dan 

waktu (Shafer, 2012). Karies akan timbul 

jika keempat faktor tersebut bekerja sama. 

Selain faktor langsung di dalam mulut yang 

berhubungan dengan terjadinya karies, 

terdapat pula faktor tidak langsung atau 

faktor predisposisi yang juga disebut sebagai 

risiko luar, antara lain usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, 

lingkungan, sikap dan perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan gigi dan 

mulut (Laelia, 2011). 

a. Host  

Struktur dan komposisi gigi memiliki 

peran penting terhadap perkembangan 

lesi karies. Permukaan enamel yang 



terluar. Waktu diketahui lebih resisten 

terhadap karies dibandingan dengan 

permukaan enamel di bawahnya. 

Keadaan morfologi gigi juga 

berpengaruh terhadap perkembangan 

karies, hal ini disebabkan karena adanya 

pit dan fissure yang dalam pada 

permukaan gigi yang dapat menjadi 

tempat masuknya sisa-sisa makanan, 

bakteri dan debris. Penumpukan sisa-sisa 

makanan, bakteri dan debris yang tidak 

dibersihkan akan menyebabkan karies 

berkembang dengan cepat. (Shafer, 

2012). Saliva merupakan salah satu 

faktor yang memiliki peranan penting 

terhadap terjadinya karies. Sejak tahun 

1901, Rigolet telah menemukan bahwa 

pasien dengan sekresi saliva yang sedikit 

atau tidak sama sekali yang biasanya 

disebabkan oleh adanya aprialismus, 

terapi radiasi kanker ganas, dan 

xerostomia, memiliki presentase karies 

gigi yang semakin meninggi. Selain itu 

juga sering ditemukan kasus pasien 

balita berusia 2 tahun dengan kerusakan 

atau karies pada seluruh giginya karena 

aplasia kelenjar parotis (Tarigan, 2015).  

b. Mikroorganisme  

Bakteri Streptcoccus mutans dan bakteri 

Laktobacili merupakan dua bakteri yang 

berperan penting dalam proses terjadinya 

karies. Streptococcus mutans memiliki 

peran dalam proses awal pembentukan 

karies, setelah itu bakteri laktobacili 

meneruskan peran untuk membentuk 

kavitas pada enamel. Plak gigi 

mengandung bakteri yang memiliki sifat 

acidogenic (mampu memproduksi asam) 

dan aciduric (dapat bertahan pada 

kondisi asam). Selama proses 

pembetukan lesi karies, pH plak turun 

menjadi dibawah 5,5 sehingga 

menciptakan suasana asam dan terjadi 

proses demineralisasi enamel gigi 

(Cameron, 2008). Enamel gigi dapat 

mengalami disolusi asam selama proses 

keseimbangan kembali dengan proses 

yang dikenal dengan istilah 

remineralisasi. Keseimbangan antara 

demineralisasi dan remineralisasi dari 

enamel menentukan terjadinya karies 

gigi (Tarigan, 2015).  

c. Substrat  

Konsumsi karbohidrat seperti sukrosa 

yang dapat terfermentasi akan 

mempengaruhi pembentukan plak gigi 

dan membantu perkembangbiakan serta 

kolonisasi bakteri Streptococcus mutans 

pada permukaan gigi. Konsumsi sukrosa 

secara berlebih dapat mempengaruhi 

metabolisme bakteri dalam plak untuk 

memproduksi asam sehingga 



menyebabkan timbulnya karies 

(Heymann, 2013; Koch, 2009). 

d. Waktu Proses demineralisasi dan 

remineralisasi pada rongga mulut terjadi 

secara terus menerus, oleh sebab itu 

maka dapat dikatakan bahwa seseorang 

tidak pernah terbebas dari karies. Karies 

akan terjadi jika terdapat gangguan 

keseimbangan antara proses 

demineralisasi dan remineralisasi. Proses 

ini ditentukan oleh komposisi dan 

jumlah plak yang terdapat pada rongga 

mulut, konsumsi gula (frekuensi dan 

waktu), paparan fluoride, kualitas 

enamel dan respon imun. Asam dapat 

menyebabkan hancurnya kristal enamel 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan 

pada permukaan enamel. Hal ini dapat 

terjadi dalam kurun waktu bulan hingga 

tahun tergantung pada intensitas dan 

frekuensi suasana asam terjadi 

(Cameron, 2008). 

Patofisiologi Karies  

Proses terjadinya karies ditandai dengan 

adanya proses demineralisasi dan juga 

hilangnya struktur gigi. Bakteri 

Streptococcus mutans pada plak gigi 

memetabolisme karbohidrat (gula) sebagai 

sumber energi kemudian memproduksi asam 

sehingga menyebabkan menurunnya pH 

plak (<5.5). Penurunan pH menyebabkan 

terganggunya keseimbangan ion kalsium 

dan fosfat sehingga mengakibatkan 

hilangnya mineral enamel gigi dan 

terjadinya proses demineralisasi. Pada 

keadaaan dimana pH sudah kembali normal 

dan terdapat ion kalsium dan fosfat pada 

gigi maka mineral akan kembali ke enamel 

gigi, proses ini disebut sebagai proses 

remineralisasi. Karies merupakan proses 

dinamistergantung pada keseimbangan 

antara proses demineralisasi dan 

remineralisasi. Proses demineralisasi yang 

terus berulang akan menyebabkan larut dan 

hancurnya jaringankeras gigi yang dapat 

dilihat dengan adanya lesi karies atau 

“kavitas” (Heymann, 2013). 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan/edukasi, pelatihan, dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang meningkatkan 

status kesehatannya. Anda tetap disarankan 

untuk ke dokter gigi secara rutin setiap 6 

bulan sekali juga penting agar kesehatan gigi 

dan mulut terus terjaga. 

Memberikan reward bagi masyarakat yang 

telah mengikuti penyuluhan ini, memberikan 

door prize usai kegiatan pelayanan 

kesehatan. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah 40 orang masyarakat 

Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan 

Amplas. Antusias yang tinggi dari 

masyarakat setempat untuk menghadiri 

kegiatan penyuluhan untuk lebih 

meningkatkan status kesehatannya dimana 

kehadiran sekitar 60 orang.  Waktu 

pelaksanaan penyuluhan pada pukul 10.00 

WIB – 12.00 WIB. 

Beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan pada pH saliva antara 

lain rata-rata kecepatan aliran saliva, 

mikroorganisme rongga mulut, dan 

kapasitas buffer saliva. Selain itu ada faktor-

faktor yang mempengaruhi pembentukan 

asam, antara lain: jenis karbohidrat yang 

terdapat dalam diet, konsentrasi karbohidrat 

dalam diet, jenis dan jumlah bakteri di 

dalam plak, keadaan fisiologis bakteri 

tersebut dan pH di dalam plak.7 Makanan 

manis dan lengket mengandung karbohidrat 

yang merupakan sumber energi utama bagi 

bakteri mulut dan secara langsung terlibat 

dalam penurunan pH. Jenis karbohidrat yang 

paling cocok bagi produksi asam oleh 

bakteri di dalam plak adalah gula-gula 

sederhana, seperti sukrosa, glukosa, 

fruktosa, maltosa, dan lain-lain. Gula-gula 

ini mempunyai molekul yang kecil sehingga 

mudah berdifusi ke dalam plak dan dengan 

cepat akan dipecah oleh bakteri menjadi 

asam, sehingga dapat menyebabkan 

demineralisasi pada jaringan keras gigi.19 

Pada penyuluhan ini ditanyakan juga pada 

anak apakah sering makan makanan yang 

manis seperti kue kue, permen, coklat dan 

sejenisnya. 

KESIMPULAN  

Program penyuluhan terlaksana dengan baik 

dan lancar. Mereka di berikan pendidikan 

kesehatan mengenai pengaruh saliva 

terhadap karies gigi dan mereka sangat 

antusias dengan bertanya-tanya kepada 

penyuluh/pembicara dan bagaimana cara 

mencegah bahkan cara mengatasinya. 
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