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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Diabetes Mellitus 

a. Pengertian Diabetes 

Menurut ADA (American Diabetes Assocation) diabetes melitus 

(DM) merupakan penyakit metabolik yang mempunyai karakteristik 

hiperglikemi dan terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

keduanya. Gejala umum yang tampak pada penderita DM adalah 

poliuria, polidipsia, polifagia serta penurunan berat badan (Ermawati, 

2012). Diabetes adalah perubahan menetap dalam sistem kimiawi tubuh 

yang mengakibatkan darah mengandung terlalu banyak gula. 

Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin. Hormon adalah unsur 

kimia yang dibuat oleh tubuh (dalam hal ini pankreas) dan dilepaskan ke 

dalam aliran darah untuk digunakan oleh bagian tubuh yang 

membutuhkannya (Tandra, 2017). Seseorang dikatakan menderita 

diabetes jika memiliki kadar gula darah puasa > 126 mg/dL, kadar gula 

darah post prandial/ setelah makan >180mg/dL, dan pada tes sewaktu 

>200 mg/dL. Kadar gula darah sepanjang hari bervariasi dimana akan 

meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam 

(PERKENI, 2015). 
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Tabel 1. Glukosa Darah Normal, IFG, IGT, dan Diabetes 

Kadal Glukosa Darah mg/dl Mmol/l HbA1c 

Normal 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

  

< 100 

<140 

 

< 5,6 

< 7,8 

≤ 5,6% 

Impaired Fasting Glukose (IFG) 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

 

≥ 100 & < 126 

< 140 

 

≥ 5,6 & < 7,0 

< 7,8 

5,7-6,4% 

Impaired Glucose Tolerance (IGT) 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

 

≥ 126 

≥ 140 & < 200 

 

≤ 7,0 

≥ 7,8&< 11,1 

5,7-6,4% 

Diabetes Mellitus 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

 

≥ 126 

≥ 200 

 

≥ 7,0 

≥ 11,1 

≥ 6.5 % 

 Sumber : Tandra, 2017 Hal.23 

b. Penyebab Diabetes Melitus 

Penyebab diabetes melitus adalah kurangnya produksi dan ketersediaan 

insulin dalam tubuh atau terjadinya gangguan fungsi insulin, yang sebenarnya 

jumlahnya cukup. Faktor – faktor yang menyebabkan diabetes melitus yaitu: 

1) Faktor Keturunan 

Diabetes merupakan penyakit degenerative atau diturunkan. Sekitar 50% 

pasien diabetes melitus tipe 2 mempunyai orang tua yang menderita 

diabetes, lebih dari sepertiga pasien diabetes mempunyai saudara yang 

mengidap diabetes.   

2) Virus dan Bakteri 

Menurut para ahli di bidangnya melalui mekanisme infeksi sitolitik pada 

sel beta virus dapat menyebabkan rusaknya sel. Kemudian hilangnya 
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autoimun pada sel beta karena yang dicurigai itu adalah rubella mumps, 

dan human coxsackievirus B4. 

3) Bahan Beracun 

Sianida dapat menyebabkan kerusakan pankreas yang akhirnya 

menimbulkan gejala diabetes melitus jika disertai dengan kekurangan 

protein. 

4) Nutrisi  

Berat badan yang berlebih bisa menyebabkan diabetes melitus, karena 

jalan insulin yang hendak menyebarkan gula – gula ke dalam sel terhalangi 

akibatnya gula menumpuk (Sari, 2012). 

c. Macam – Macam Diabetes Melitus 

1) Diabetes Melitus Tipe 1 

Banyak orang menyebutnya baby diabetes mellitus karena menjangkit 

diabetes di masa anak – anak serta usia kurang dari 35 tahun. Dalam diabetes 

melitus tipe 1 ini pankreas benar – benar tidak menghasilkan insulin karena 

rusaknya sel – sel beta yang ada dalam pankreas oleh virus atau 

autoimunitas (Sari, 2012). Diabetes tipe 1 terbagi dalam dua sub tipe yaitu 

tipe 1A yaitu diabetes yang diakibatkan proses immunologi (immune-

mediated diabetes) yang ditandai oleh destruksi autoimun sel beta dan tipe 

1B yaitu diabetes idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya (Damayanti, 

2016). 
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2) Diabetes Melitus Tipe 2 

DM tipe 2 atau dikenal sebagai Non-Insulin Dependen Diabetes 

(NIDDM). Dalam DM tipe 2, jumlah insulin yang diproduksi oleh pankreas 

biasanya cukup untuk mencegah ketoasidosis tetapi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan total. Jumlahnya mencapai 90-95% dari seluruh 

pasien dengan diabetes, dan banyak dialami oleh orang dewasa tua lebih 

dari 40 tahun serta lebih sering terjadi pada individu obesitas (Damayanti, 

2016). Pankreas pada diabetes melitus tipe 2 masih bisa membuat insulin, 

tetapi kualitas insulinnya buruk, tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai 

kunci untuk memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya, gula dalam darah 

meningkat. Pasien biasanya tidak perlu tambahan suntikan insulin dalam 

pengobatannya, tetapi memerlukan obat untuk memperbaiki fungsi insulin 

itu, menurunkan kadar gula, memperbaiki pengolahan gula di gati, dan lain-

lain. 

 Kemungkinan lain terjadinya diabetes melitus tipe 2 adalah sel – sel 

jaringan tubuh dan otot si pasien tidak peka atau sudah resisten terhadap 

insulin (dinamakan resistensi insulin atau insuin resistance) sehingga gula 

tidak dapat masuk ke dalam sel dan akhirnya tertimbun dalam peredaran 

darah. Keadaan ini umumnya terjadi pada pasien yang gemuk atau 

mengalami obesitas (Tandra, 2017). Riwayat keturunan serta obesitas 

dianggap sebagai faktor pencetus diabetes melitus tipe 2 dikarenakan lemak 

– lemak dalam tubuh dapat menghalangi jalannya insulin terlebih 

diperburuk dengan jarangnya olahraga (Sari, 2012). 
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3) Diabetes Melitus Gestasional 

 Diabetes yang hanya muncul pada saat hamil. Keadaan ini tejadi 

karena pembentukan hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi 

insulin. Diabetes semacam ini biasanya baru diketahui setelah kehamilan 

bulan keempat ke atas, kebanyakan pada trimester ketiga. Setelah 

persalinan, pada umumnya gula darah akan kembali normal (Tandra, 

2017). Resiko neonatal yang terjadi keanehan sejak lahir seperti 

berhubungan dengan jantung, sistem saraf pusat, dan menjadi sebab 

bentuk cacat otot atau jika GDM tidak bisa dikendalikan bayi yang lahir 

tidak normal yakni besar atau yang disebut makrosomia yaitu bb bayi 

diatas 4kg. Untuk mengendalikannya diabetis harus mendapatan 

pengawasan semasa hamil, sekitar 20-25% dari wanita penderita GDM 

dapat bertahan hidup (Sari, 2012). 

4) Diabetes Melitus yang lain 

 Diabetes ini merupakan gangguan endokrin yang menimbulkan 

hiperglikemia akibat peningkatan produksi glukosa hati atau penurunan 

glukosa oleh sel (Damayanti, 2016). Dikenal juga sebagai diabetes 

sekunder atau akibat penyakit lain, yang mengganggu produksi insulin 

atau memengaruhi kerja insulin. Penyebabnya adalah radang pankreas 

(pankreatitis), gangguan kelenjar adrenal atau hipofisis, penggunaan 

hormon kortikosterois, pemakaian beberapa obat antihipertensi atau 

antikolesterol, malnutrisi dan infeksi. (Tandra, 2017). 
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d. Manifestasi Diabetes Melitus di Rongga Mulut  

Penyakit diabetes melitus dapat menimbulkan beberapa manifestasi 

didalam rongga mulut diantaranya adalah terjadinya gingivitis dan 

periodontitis, kehilangan perlekatan gingiva, peningkatan derajat 

kegoyangan gigi, xerostomia, burning tongue, sakit saat perkusi, resorpsi 

tulang alveolar dan tanggalnya gigi. Pada penderita diabetes melitus tidak 

terkontrol kadar glukosa didalam cairan krevikular gingiva (GCF) lebih tinggi 

dibanding pada diabetes melitus yang terkontrol. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Aren dkk. menunjukkan bahwa selain GCF, kadar glukosa 

juga lebih tinggi kandungannya di dalam saliva. Peningkatan glukosa ini juga 

berakibat pada kandungan pada lapisan biofilm dan plak pada permukaan gigi 

yang berfungsi sebagai tempat perlekatan bakteri. Berbagai macam bakteri 

akan lebih banyak berkembang biak dengan baik karena asupan makanan 

yang cukup sehingga menyebabkan terjadinya karies dan perkembangan 

penyakit periodontal. 

Diabetes melitus menyebabkan suatu kondisi disfungsi sekresi kelenjar 

saliva yang disebut xerostomia, dimana kualitas dan kuantitas produksi saliva 

dirongga mulut menurun.  Xerostomia yang terjadi pada penderita diabetes 

melitus menyebabkan mikroorganisme opotunistik seperti Candida albicans 

lebih banyak tumbuh yang berakibat terjadinya candidiasis. Oleh karena itu 

penderita cenderung memiliki oral hygiene yang buruk apabila tidak 

dilakukan pembersihan gigi secara adekuat. Pemeriksaan secara radiografis 

juga memperlihatkan adanya resorpsi tulang alveolar yang cukup besar pada 
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penderita diabetes melitus dibanding pada penderita non diabetes melitus. 

Pada penderita diabetes melitus terjadi perubahan vaskularisasi sehingga 

lebih mudah terjadi periodontitis yang selanjutnya merupakan faktor etiologi 

resorpsi tulang alveolar secara patologis. Resorpsi tulang secara fisiologis 

dapat terjadi pada individu sehat, namun resorpsi yang terjadi pada diabetes 

melitus disebabkan karena adanya gangguan vaskularisasi jaringan 

periodontal serta gangguan metabolisme mineral (Ermawati, 2012). 

2. Jaringan Periodontal  

a. Gambaran umum tentang jaringan periodontal 

Jaringan periodontal merupakan sistem fungsional jaringan yang 

mengelilingi gigi dan melekatkan pada tulang rahang, dengan demikian 

dapat mendukung gigi sehingga tidak terlepas dari soketnya. Jaringan 

periodontal terdiri dari atas gingiva, tulang alveolar, ligamentum 

periodontal, dan sementum. Sementum termasuk dalam jaringan 

periodontal, karena sementum bersama-sama dengan tulang alveolar 

merupakan tempat tertanamnya serat-serat utama ligamentum periodontal. 

Setiap jaringan memainkan peran yang penting dalam memelihara 

kesehatan dan fungsi dari periodontal. Keadaan jaringan periodontal ini 

sangat bervariasi, bergantung atau dipengaruhi oleh morfologi gigi, fungsi, 

maupun usia (Putri dkk., 2011). 
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Gambar 1. Jaringan Periodontal (Sudirman,2014) 

1) Gingiva 

Gusi (gingiva) adalah jaringan mukosa yang melapisi dan 

melekat erat pada leher gigi dan tulang rahang atau tulang alveolar, 

tersusun dari epitel berkeratin dan jaringan ikat. Gusi merupakan 

lapisan teratas dan terlihat berwarna merah muda. Fungsi gusi adalah 

untuk melindungi jaringan di bawahnya yang mengikat akar gigi 

kepada tulang rahang (Sariningsih, 2014). Gambaran klinis gingiva 

secara normal dengan warna gingiva umumnya merah jambu (coral 

pink). Penyebabnya dikarenakan ada pasokan darah, tebal dan derajat 

lapisan keratin epithelium serta sel-sel pigmen. Warna ini bervariasi 

untuk setiap orang dan erat hubungannya dengan pigmentasi kutaneous 

(Putri dkk., 2011). 

Istilah-istilah yang paling sering dipakai untuk menjelaskan 

kondisi normal gingiva adalah sebagai berikut: warna, gingiva normal 

berwarna merah muda, tetapi banyak bervariasi untuk tiap-tiap orang. 

Ukuran, adanya pertambahan ukuran gingiva  merupakan tanda adanya 

penyakit periodontal. Kontur, istilah ini mengacu khususnya untuk 
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penampakkan festoon gingiva. Konsistensi, pada keadaan yang sehat, 

konsistensi gingiva kenyal, resilien, dan melekat erat pada tulang di 

bawahnya. Tekstur permukaan, secara normal terlihat adanya stippling 

di gingiva cekat; hilangnya stippling merupakan tanda adanya penyakit 

periodontal. Kecenderungan perdarahan pada palpasi atau probing 

dengan tekanan lembut, gingiva yang sehat tidak akan berdarah pada 

saat sonde (probe) periodontal dimasukkan ke dalam sulkus dengan 

hati-hati, atau bila gingiva bebas dipalpasi dengan jari (Fedi, 2005). 

Gusi yang tidak sehat memiliki ciri-ciri antara lain: berwarna 

agak kemerah-merahan, adanya pembesaran jaringan gusi sehingga 

teksturnya tidak bergelombang, kadang-kadang terjadi pembengkakan 

pada gusi, papilla interdental membengkak dan tumpul, mudah 

berdarah terutama pada waktu menyikat gigi (Sariningsih, 2014). 

Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan gingiva, adalah: 

Marginal gingiva/gingiva bebas, ceruk gingiva, gingiva berkeratin, 

gingiva cekat, pertemuan mukogingiva, ceruk interdental, papilla 

interdental, dan sulkus gingiva (krevis) (Fedi, 2005). 

2) Tulang Alveolar 

Tulang pendukung/peyangga gigi yaitu tulang alveolar. Tulang 

alveolar adalah tulang pada rahang yang mengelilingi akar gigi. Tulang 

ini membentuk lubang tempat akar gigi tertancap pada tulang tersebut. 

Fungsi tulang alveolar adalah sebagai penyangga gigi yang utama. 

Ketebalan dan ketinggian tulang alveolar bervariasi bergantung ada 
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tidaknya gigi yang disangga, demikian pula apabila gigi mengalami 

trauma atau tekanan yang berlebihan maka tulang alveolar di sekitarnya 

akan terkikis (Sariningsih, 2014).  

Berdasarkan fungsi dan adaptasinya, prosesus alveolar dapat 

dibagi menjadi dua bagian: tulang alveolar proprium, yaitu lapisan tipis 

tulang yang mengelilingi akar dan memberikan tempat perlekatan bagi 

ligament periodonsium. Tulang ini disebut juga lamina dura atau plat 

kribriform (lamina kribosa).  Tulang alveolar pendukung, yaitu bagian 

prosesus alveolar yang mengelilingi tulang alveolar proprium dan 

memberi dukungan terhadap soket. Bagian ini terdiri dari tulang 

kompakta atau tulang kotrtikal dan tulang kanselus (Fedi, 2005).  

3) Ligamentum Periodontal 

Ligamen Periodontal (serat periodonsium) yang mengisi antara 

akar gigi dan tulang alveolar. Ligament periodonsium terdiri atas 

serabut jaringan ikat berkolagen, berwarna putih, yang mengelilingi 

akar gigi dan melekat ke prosesus alveolar. Serat periodonsium ini, di 

satu sisi terikat pada lapisan semen dari akar gigi, dan pada satu sisi 

yang lain terikat pada tulang alveolar (Sariningsih, 2014). Fungsi 

ligament periodonsium adalah: memelihara aktivitas biologis 

sementum dan tulang, mensuplai nutrisi dan membersihkan produk 

sisa melalui aliran darah dan limfe, memelihara relasi gigi terhadap 

jaringan keras dan lunak, dan menghantarkan tekanan taktil dan 
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sensasi nyeri melalui jalur trigeminal. Rasa mengenai lokasi di rongga 

mulut diteruskan melalui ujung saraf proprioseptif (Fedi, 2005). 

4) Sementum  

Sementum (lapisan semen) adalah bagian yang membungkus akar 

gigi. Lapisan sementum menyediakan tempat bagi ligament periodontal 

agar melekat pada gigi untuk menstabilkan posisi gigi di dalam rongga 

mulut (Sariningsih, 2014). Sementum adalah struktur terkalsifikasi yang 

menutupi akar anatomis gigi, terdiri atas matriks terkalsifikasi yang 

mengandung serabut kolagen. Kandungan zat anorganik dalam sementum 

sekitar 45-50% (Fedi, 2005). Fungsi sementum adalah: menahan gigi pada 

soket tulang dengan perantaraan serabut principal ligament periodonsium, 

mengompensasi keausan struktur gigi karena pemakaian, dengan 

pembentukan sementum terus-menerus, memudahkan terjadinya 

pergeseran gigi, dan memungkinkan penyusunan kembali serabut ligament 

periodonsium secara terus-menerus (Sariningsih, 2014).  

Sementogenesis yaitu Selama pembentukan email, korona gigi 

ditutupi oleh epithelium dental, bagian basal epithelium ini merupakan 

kantong epitel hertwig. Kantong ini pada awalnya merupakan kerangka ke 

mana dentin akan didepositkan, dengan demikian dentin yang mula-mula 

sekali dibentuk akan ditutupi oleh epithelium yang memisahkan dentin dari 

jaringan pengikat yang ada di sekitarnya. Pertautan sementoemail adalah 

sementum yang berdekatan dengan perbatasan email dan sementum 
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penting sekali diperhatikan sewaktu mengadakan perawatan penyakit 

periodontal. Hipersementosis merupakan penebalan dari sementum. 

Hipersementosis ini terlokalisasi pada satu gigi atau pada seluruh gigi-

geligi. Sementoma merupakan massa sementum yang biasanya terletak di 

bagian apikal gigi, dan melekat atau tidak melekat sama sekali (Putri dkk., 

2011). 

b. Penyakit Periodontal dan Perawatannya 

Penyakit periodontal dapat didefinisikan sebagai proses patologis yang 

mengenai jaringan periodontal. Sebagian besar penyakit periodontal 

inflamatif disebabkan oleh infeksi bakteri, walaupun faktor-faktor lain dapat 

memengaruhi jaringan periodontal. Penyebab utama penyakit periodontal 

adalah mikroorganisme yang berkolonisasi di permukaan gigi (plak bakteri 

dan produk-produk yang dihasilkannya) (Vernino, 2005). Penyakit 

periodontal dibagi atas dua golongan yaitu gingivitis dan periodontitis. 

Gingivitis yang artinya pradangan pada jaringan gusi merupakan tahap paling 

awal dari penyakit periodontal. Kondisi ini disebabkan iritasi dari plak, 

bakteri – bakteri yang menghasilkan toksin atau racun yang mengiritasi gusi 

dan menyebabkan peradangan. Biasanya gusi akan terlihat merah, 

membengkak, dan mudah berdarah (Ramadhan, 2010). Periodontitis adalah 

suatu penyakit peradangan jaringan pendukung gigi yang disebabkan 

kelompok mikroorganisme tertentu yang biasanya berasal dari plak gigi yang 

dapat mengakibatkan penghancuran pogresif jaringan ikat periodontal dan 
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tulang alveolar dengan pembentukan saku, resesi, atau keduanya 

(Rikawarastuti dkk., 2015).  

Menurut Langalis dkk., (2015), periodontitis kronis dibagi menjadi tiga 

tipe (ringan, sedang, dan berat) berdasarkan keparahan dan dapat bersifat 

local atau menyeluruh. Kategori lain dari periodontitis mencakup 

periodontitis agresif (dahulu disebut periodontitis pubertas dan periodontitis 

juvenille), periodontitis sebagai manifestasi penyakit sisemik, penyakit 

periodontal nekrotik, abses periodontium dan periodontitis yang berhubungan 

dengan lesi endodontik. Faktor resiko terjadinya periodontitis mencakup plak 

bakteri, merokok, penyakit sistemik tertentu (diabetes melitus, kelainan 

genetik, ketidakseimbangan endokrins, dan lain-lain).  

Perawatan periodontal mencakup instruksi kebersihan mulut, 

menghilangkan plak dan kalkulus dengan skaling, dan memperbaiki 

memperbaiki faktor - faktor retensi plak (Manson dan Eley, 2012). Tujuan 

dari perawatan penyakit periodontal adalah untuk mengendalikan infeksi 

yang sudah terjadi dan untuk mencegah bertambah parahnya penyakit. Selain 

melakukan perawatan periodontal, pasien juga harus mengimbangi dengan 

menjaga kebersihan gigi dan mulut dan mengkonsumsi nutrisi yang baik 

(Ramadhan, 2010). 

c. Periodontal Disease Indeks (PDI) 

PDI merupakan modifikasi Russel Indeks yang dibuat secara khusus 

untuk memperkirakan perluasan poket yang kedalamannya di bawah 

cementoenamel junction. PDI mengkombinasikan evaluasi status gingival 
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dengan probe attachment level yaitu kedalaman celah diukur dari 

cementoenamel junction (Permatasari, 2014). PDI tidak mengukur seluruh gigi, 

namun hanya enam gigi terpilih termasuk Ramfjord teeth yang di anggap dapat 

mewakili keseluruhan gigi dalam rongga mulut, yaitu 16, 21, 24, 36, 41, 44. 

Apabila salah satu gigi indeks hilang dilakukan penggantian gigi indeks dengan 

cara menentukan gigi tetangga yang lebih ke distal, yakni 17, 11, 25, 37, 42, dan 

45 (Putri dkk., 2011). Pengukuran dilakukan menggunakan kaca mulut dan 

probe periodontal WHO yang mempunyai kalibrasi dalam milimeter dan 

mempunyai batas warna hitam 3-6mm (Riqzo dan Natamiharja, 2014). 

 

 

   17                                11 25 

 45                   42        37 37 

 

Gambar 2. Gigi Indeks Ramfjord teeth (gigi didalam kotak) beserta gigi pengganti 

yang letaknya di sebelah distal (Putri dkk., 2011) 

 

 

𝑃𝐷𝐼 𝑠𝑒𝑠𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =
Jumlah seluruh skor gigi

Jumlah gigi yang diperiksa
 

 

Kriteria : 

0 = Periodontal Sehat 

1-3 = Gingivitis 

4-6 = Periodontitis 
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Tabel 2. Periodontal disease index menurut Ramfjord 

Skor 

0 Tidak ada peradangan, tidak ada perubahan pada gingiva 

Kondisi Gingival 

1 Gingivitis ringan sampai sedang pada beberapa lokasi margin gusi 

2 Gingivitis ringan sampai sedang menyeluruh pada margin gusi 

sekeliling gusii 

3 Gingivitis berat ditandai dengan warna gusi merah terang, 

perdarahan, ulserasi 

Kondisi Periodontal 

4 Hilang perlekatan lebih dari 3 mm, diukur dari pertautan 

sementoenamel 

5 Hilang perlekatan antara 3-6 mm 

6 Hilang perlekatan lebih dari 6 mm 

Sumber : Putri dkk., 2011 

 

B. Landasan Teori  

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yang mempunyai 

karakteristik hiperglikemi dan terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya. Seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki 

kadar gula darah puasa > 126 mg/dL, kadar gula darah post prandial/ setelah 

makan >180mg/dL, dan pada tes sewaktu >200 mg/dL. Kadar gula darah 

sepanjang hari bervariasi dimana akan meningkat setelah makan dan kembali 

normal dalam waktu 2 jam. Gejala umum yang tampak pada penderita 

diabetes melitus adalah poliuria, polidipsia, polifagia serta penurunan berat 

badan. Faktor – faktor yang menyebabkan diabetes melitus yaitu keturunan, 

virus dan bakteri, bahan beracun, dan nutrisi. Jenis diabetes melitus yang 

paling banyak diderita adalah diabetes melitus tipe 2 yaitu sekitar 90-95%. 

Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai 

oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta 
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pankreas dan atau gangguan fungsi insulin (resistensi insulin). Penyakit 

diabetes melitus dapat menimbulkan beberapa manifestasi didalam rongga 

mulut diantaranya adalah terjadinya gingivitis dan periodontitis, kehilangan 

perlekatan gingiva, peningkatan derajat kegoyangan gigi, xerostomia, 

burning tongue, sakit saat perkusi, resorpsi tulang alveolar dan tanggalnya 

gigi. 

Jaringan periodontal merupakan sistem fungsional jaringan yang 

mengelilingi gigi dan melekatkan pada tulang rahang, dengan demikian dapat 

mendukung gigi sehingga tidak terlepas dari soketnya. Jaringan periodontal 

terdiri dari atas gingiva, tulang alveolar, ligamentum periodontal, dan 

sementum. Penyakit periodontal disebabkan karena penimbunan sisa – sisa 

makanan pada sela – sela gigi yang nantinya bakteri dapat berkumpul dan 

mengganas sehingga menyerang jaringan periodontal yang sehat. Gingivitis 

dan periodontitis merupakan penyakit periodontal yang umum terjadi. Status 

jaringan periodontal dapat diukur menggunakan PDI (Periodontal Disease 

Index) dengan menggunakan alat probe periodontal WHO dan 6 gigi indeks 

Ramfjord dengan kriteria sehat, gingivitis, dan periodontitis. 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis  

Berdasarkan teori yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis bahwa : “Ada hubungan antara kadar gula darah dengan status 

jaringan periodontal pada penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Rawat Inap Bandar”. 

 


