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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pola makan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan 

gizi seseorang. Pola makan harus selalu diingat B3 (bergizi, beragam, dan 

berimbang). Dalam menu makan harus ada lauk hewani, lauknabati, sayur, 

buah, dan susu (Ambarini, 2008). Orangtua dan saudara yang lebih tua 

mempunyai pengaruh besar pada sikap anak terhadap makanan dan 

pemilihan makanan (Brown, 2005). Anak pada usia sekolah sering 

mengkonsumsi makanan manis seperti cokelat, permen, kue, dan lain 

sebagainya. Makanan manis mengandung larutan gula yang memiliki 

konsentrasi tinggi. Larutan tersebut dapat menembus lapisan plak gigi dan 

di metabolisasi untuk mengahasilkan asam sebelum dinetralisasi oleh saliva. 

Konsumsi makanan tersebut apabila tidak dikontrol dengan perawatan gigi 

yang benar akan beresiko terkena karies gigi. Tingginya angka kerusakan 

gigi dan tingginya prevalensi karies mempunyai keeratan yang signifikan 

dengan konsumsi makanan manis dan tidak mempunyai kebiasaan baik 

untuk menyikat gigi setelah makan. Oleh karena itu pada anak sekolah 

dianjurkan diet rendah gula dan tinggi nutrisi serta memperhatikan 

perawatan gigi lainnya (Dewanti, 2012; Liu et al., 2009). Mustofa, 2005 

menjelaskan telah memberikan gambar terkait pola hidup sehat Rasulullah 

saw berdasarkan beberapa riwayat tepercaya. Berikut merupakan cara 

Rasulullah saw dalam mengatur hidup sehatnya melalui manajemen waktu, 

pola, dan menu makan Beliau. 

Salah satu kelompok populasi yang memiliki prevalensi tinggi dalam 

hal kebersihan mulut yang buruk adalah anak dengan retardasi mental. Anak 

retardasi mental karena keterbatasannya tidak dapat mempertahankan 

kebersihan mulut dengan baik. Buruknya kebersihan mulut dan tingginya 

prevalensi penyakit periodontal dan karies gigi merupakan ciri- ciri umum 

yang dapat ditemukan pada penderita retardasi mental. Kesehatan gigi anak 
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retardasi mental sangat penting karena anak retardasi mental biasanya 

memiliki keterkaitan dengan masalah medis selain dari kondisi utama 

mereka, dan masalah gigi atau rongga mulut yang dapat membahayakan 

kesehatan umum mereka (Azzahra et al., 2014). 

Menurut Islam, Anak Retardasi Mental itu sama saja dengan anak-

anak yang lain. Yang juga perlu asupan Gizi yang baik dalam 

perkembangan hidupnya. Didalam Alquran telah dijelaskan didalam surat 

Al-Hujurat ayat 13 yaitu bahwa manusia yang paling mulia di mata Allah 

adalah manusia yang bertaqwa. Maka dapat kita lihat dari hasil 

kesimpulannya yaitu tidak ada yang membatasi antara anak yang normal 

dengan anak yang mengalami Retardasi Mental. 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan 

tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH saliva normal biasanya 

antara 6 sampai 7 tergantung dari aliran saliva. Seiring dengan peningkatan 

kecepatan aliran saliva ini, terjadi juga peningkatan pH saliva karena 

stimulasi komponen seperti protein dan bikarbonat yang berperan dalam 

kapasitas buffer serta peningkatan kecepatan pembersihan sisa-sisa makanan 

(Almeida et al., 2008). Salah satu faktor yang mempengaruhi pH adalah 

pola makanan. Tidak hanya meningkat, pH saliva juga bisa menurun. 

Beberapa jenis karbohidrat makanan misalnya sukrosa dan glukosa yang 

dapat diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asamsehingga pH plak 

akan menurun sampai dibawah 5 dalam tempo 3-5 menit.Penurunan pH 

yang berulang-ulang dalam waktu tertentu mengakibatkandemineralisasi 

permukaan gigi (Mawardiyanti, 2012). 

Nikiforuk (1995) mengutarakan pernyataan Screebny dan Mandel, 

saliva tidak hanya membantu proses pengunyahan, juga berperan sebagai 

pelindung multidimensional dan saliva dapat  dijadikan bahan informasi 

untuk tingkat cairan jaringan sesudah   minum obat, status emosional, status 

hormon, status immunologi, status neurologi, status nutrisi, dan pengaruh 

metabolism. Karena itu, saliva dapat dijadikan suatu media dalam 

mendiagnostik dalam bidang kedokteran gigi. 
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Saliva merupakan bahan penelitian (sample) yaitu bahan yang 

mudah di dapat dengan metode pengambilannya yang mudah dan tidak 

menyakitkan bagi responden. Metode pengambilan bahan saliva tidak 

bertentangan dengan kaidah Islam. Dalam pandangan Islam tidak melarang 

cairan saliva dalam pemeriksaan pH saliva karena cairan saliva mudah 

didapat dan tidak bersifat melukai  pasien. Allah SWT memudahkan segala 

sesuatu hal bagi hambanya sesuai dalam QS. Al – Mulk:15. 

Orang yang paling utama diantara manusia adalah orang mukmin 

yang mempunyai ilmu, dimana kalau dibutuhkan (orang) dia membawa 

manfaat atau memberi petunjuk dan dikala sedang tidak dibutuhkan dia 

memperkaya dan menambah sendiri pengetahuannya” (HR.Baihaqi). 

Yang mewajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun 

perempuan, untuk menuntut ilmu, agar mereka tergolong menjadi umat 

yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu 

artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan menanya, 

melihat atau mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam 

hadist Nabi Muhammad saw yang Artinya : "Menuntut ilmu adalah fardhu 

bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan" (HR. Ibn 

Abdulbari). 

Dari hadist ini kita memperoleh pengertian, bahwa Islam 

mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, 

mengetahui segala kemashlahatan dan jalan kemanfaatan; menyelami 

hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisa segala pengalaman yang 

didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dangan 'aqaid dan 

ibadat, baik yang berhubungan dengan soal-soal keduniaan dan segala 

kebutuhan hidup (Majah, 2001). 

Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul 

“Gambaran Pola Makan Terhadap pH Saliva Anak Retardasi Mental” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Anak retardasi mental memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam 

merawat kebersihan gigi dan mulut serta keterbatasan dalam menjaga pola 

asupan makanan, sehingga dapat mempengaruhi pH saliva. Terdapat 

hubungan positif antara kenaikan karies gigi dengan frekuensi kebiasaan 

mengkonsumsi makanan contoh nya mengandung sukrosa. Sukrosa yang 

berlebih dapat mengakibatkan penurunan pH saliva. Penurunan pH tersebut 

menyebabkan demineralisasi dari lapisan email gigi. Oleh karena itu 

seseorang yang sering mengkonsumsi makanan mengandung sukrosa, 

semakin lama keadaan pH asam bertahan dalam rongga mulut. Maka 

penelitian ini diperlukan untuk mengetahui hubungan asupan makanan 

terhadap pH saliva anak retardasi mental. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pola makan anak retardasi mental ? 

2. Bagaimana pH saliva anak retardasi mental ? 

3. Bagaimana hubungan pola makan terhadap pH mulut anak retardasi 

mental? 

4. Bagaimana pandangan Islam terhadap pola makan dan saliva anak 

retardasi mental? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola makan  anak retardasi mental 

2. Untuk mengetahui pH saliva anak retardasi mental 

3. Untuk mengetahui hubungan pola makan terhadap pH mulut anak 

retardasi mental 

4. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pola makan saliva anak 

retardasi mental 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi para peneliti yang lain 

yang ingin meneliti tentang hubungan asupan makanan terhadap pH saliva 

anak retardasi mental. Serta membuka wawasan bagi masyarakat akan 

pentingnya menjaga asupan makanan. 
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