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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Obesitas 

a. Pengertian Obesitas 

Obesitas merupakan penyakit yang kompleks dan multifaktorial yang 

ditandai dengan kelebihan berat badan karena adanya penumpukan lemak 

yang berlebihan di dalam tubuh. Obesitas disebabkan oleh tidak 

seimbangnya jumlah energi yang masuk dan jumlah energi yang 

dikeluarkan sehingga berat badan menjadi lebih berat dibandingkan berat 

badan ideal karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh     

(Wijaksana, 2016).   

b. Etiologi Obesitas 

Keseimbangan energi dalam tubuh dipengaruhi oleh konsumsi kalori 

yang terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan kebutuhan energi atau 

pemakaian energi. Tingkat energi dalam tubuh diperoleh dari asupan zat 

gizi penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Kebutuhan 

energi ditentukan dari energi basal, aktifitas fisik, dan thermic, effect of 

food (TEF) (Soegih & Wiramihardja, 2009). Obesitas dikaitkan dengan 

banyaknya lemak dalam tubuh. Akumulasi lemak dalam sel lemak 

menyebabkan pembesaran dan peningkatan volume sel lemak/adiposity,  
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perubahan jaringan preadiposit menjadi adiposity dan bertambahnya 

jumlah sel jaringan lemak sehingga menyebabkan obesitas (Lestari & 

Helmiyati, 2018). Etiologi dari obesitas menurut Proverawati (2010) yaitu: 

1) Faktor Genetik 

Faktor gen atau keturunan berpengaruh terhadap bakat seseorang untuk 

menjadi gemuk. Adanya mutasi pada gen menyebabkan kelainan 

reseptor otak terhadap asupan makanan yang ditandai dengan 

kemampuan dalam meningkatkan atau menghambat asupan makanan. 

Faktor transkripsi gen dapat mempengaruhi pembentukan sel lemak 

terhadap status gizi seseorang sehingga individu yang berasal dari 

keluarga obesitas memiliki kemungkinan obesitas 2-8 kali lebih besar 

dibandingkan dengan keluarga yang tidak obesitas (Soegih & 

Wiramihardja, 2009).  

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, gaya hidup dan konsep 

berpikir bahwa berat badan adalah indikator tingkat kesejahteraan 

hidup dan berat badan yang berlebihan atau gemuk tidak akan menjadi 

masalah. 

3) Faktor Psikis 

Faktor psikis berkaitan dengan memberikan reaksi terhadap gangguan 

emosi dengan pola makan. Salah satu bentuk gangguan emosi adalah 

persepsi diri yang negatif. Otak menerima sinyal (input) dari 

lingkungan dalam bentuk sinyal neural dan hormonal, kemudian otak 
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akan memberikan respon untuk mencari atau menjauhi makanan, 

pemilihan jenis makanan, porsi makanan, lama makan dan digesti, 

absorbsi serta metabolisme zat gizi di dalam tubuh. 

4) Faktor Kesehatan 

Beberapa penyakit dan kondisi dapat menyebabkan obesitas. 

Penggunaan obat-obatan dapat menyebabkan terjadinya obesitas 

seperti golongan steroid dan beberapa anti depresant yang dapat 

meningkatkan berat badan. 

5) Faktor Perkembangan 

Faktor perkembangan berpengaruh terhadap obesitas sejak 

perkembangan janin. Riwayat lahir BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 

dapat menjadi pemicu obesitas yaitu peningkatan lemak tubuh yang 

lebih cepat dari masa otot walaupun asupan makanan tidak berlebihan. 

Maka seseorang dengan riwayat BBLR memiliki kemungkinan 

obesitas dibandingkan dengan yang normal (Soegih & Wiramihardja, 

2009). 

6) Aktivitas Fisik 

Kegemukan dan obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi 

daripada energi yang dikeluarkan. Seseorang yang kurang aktif 

memerlukan kalori dalam jumlah sedikit dibandingkan orang dengan 

aktivitas tinggi. Sedentary life atau tidak melakukan aktivitas fisik 

yang seimbang dan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, akan 

cenderung mengalami obesitas (Minarto, 2012). 
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c. Gejala Obesitas 

Secara umum obesitas dapat ditandai dengan gangguan pernafasan 

yang disebabkan oleh adanya penimbunan lemak di bawah diafragma dan 

di dalam dinding dada yang dapat menekan paru-paru. Gangguan 

pernafasan dapat terjadi walaupun melakukan aktivitas ringan dan terjadi 

pada saat tidur yang menyebabkan terhentinya pernafasan untuk sementara 

waktu (tidur apneu) sehingga pada siang hari sering mengantuk. Menurut 

Irwan (2016) obesitas dapat dikenali dengan tanda dan gejala sebagai 

berikut : 

1) Dagu rangkap 

2) Leher relatif pendek 

3) Dada yang mengembung dengan payudara yang membesar 

mengandung lemak 

4) Perut membuncit dan dinding perut berlipat-lipat  

5) Kedua tungkai umumnya berbentuk X dengan kedua pangkal paha 

bagian dalam saling menempel sehingga menyebabkan laserasi dan 

ulserasi yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. 

d. IMT (Indeks Masa Tubuh) 

Obesitas dapat ditentukan dengan menggunakan penghitungan 

IMT (Indeks Masa Tubuh) untuk melihat status gizi pada orang dewasa 

yang berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. IMT 

dapat ditentukan melalui perhitungan perbandingan berat badan dengan 
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tinggi badan kuadrat dalam satuan meter dengan rumus sebagai berikut 

(Boediman, 2009) : 

  

 

Berat badan ditimbang dengan timbangan analog dan tinggi badan diukur 

dengan microtoise. 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 1. Alat Ukur : a. Timbangan Analog untuk Mengukur Berat 

Badan ; b. Microtoise untuk Mengukur Tinggi Badan.                       

                                         

   

Interpretasi nilai IMT (Indeks Masa Tubuh) dikategorikan dalam 

beberapa tingkatan sebagai berikut :  

Tabel 1. Klasifikasi Berat Badan berdasarkan IMT 

 

Klasifikasi IMT 

Kurus <18,5 

Normal 18,5 - <25,0 

Obesitas Tingkat I 25 - <30,0 

Obesitas Tingkat II 30 - < 40 

Obesitas Tingkat III ≥ 40,0 

  

 

 

             Berat Badan (Kg) 

         IMT = 

           Tinggi Badan
2 
(m) 
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2. Penyakit Periodontal 

a. Pengertian Penyakit Periodontal 

Penyakit periodontal merupakan penyakit yang mengenai jaringan 

periodontal seperti gingiva, sementum, ligament periodontal, dan tulang 

alveolar (Rahmadhan, 2010). Penyakit periodontal adalah penyakit pada 

jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik, 

menyebabkan kerusakan dan penurunan dari ligament periodontal dan 

tulang alveolar sehingga terbentuk poket, resesi dari ligament periodontal 

dan tulang alveolar atau keduanya (Hutauruk, 2017). 

Peradangan yang menyerang jaringan periodontal hanya mengenai 

gingiva disebut dengan gingivitis sedangkan mengenai jaringan 

periodontal yang lebih luas yaitu ligament periodontal, sementum dan 

tulang alveolar disebut periodontitis (Ermawati, 2012). Penyakit 

periodontal merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang 

terakumulasi di dalam calculus (karang gigi) yang biasanya terdapat pada 

servik gigi atau leher gigi. Penyakit periodontal dapat terjadi dalam 

kondisi ringan seperti gingivitis (peradangan gusi) dengan tanda gusi 

berwarna merah dan mudah berdarah. Pada keadaan yang lebih berat dapat 

terjadi kerusakan tulang alveolar dan juga abses periodontal          

(Kiswaluyo, 2013).  
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b. Etiologi penyakit periodontal 

Menurut Aljehani (2014) faktor penyebab penyakit periodontal sebagai 

berikut : 

1) Faktor Modifiable  

a) Mikroorganisme.  

Plak dapat melekat pada gigi secara supragingiva dan subgingiva. 

Kedua tipe plak dapat bervariasi karena menyerap substansi dari 

saliva, diet dan eksudat gingiva. Iritasi bakteri dan sejumlah kecil 

plak dapat mengganggu kesehatan gingiva. Terdapat lebih dari 700 

tipe bakteri di dalam rongga mulut dan 400 spesies bakteri pada 

plak subgingival.   

b) Kondisi Sistemik. 

Penyakit periodontal dapat disebabkan oleh kondisi sistemik 

seperti penyakit sistemik yaitu diabetes mellitus dan penyakit 

jantung, penggunaan obat-obatan tertentu, stres dan obesitas.  

2) Faktor Non Modifiable  

Faktor non modifiable adalah kondisi yang dapat menyebabkan 

penyakit periodontal yang tidak dapat dimodifikasi seperti 

osteoporosis, hematological disorders leukemia, respon terhadap 

sitokin (mediator inflamasi), umur, jenis kelamin, hormon dan 

kehamilan.  
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c. Klasifikasi Penyakit Periodontal 

Penyakit periodontal diklasifikasikan berdasarkan dua kondisi 

yaitu gingivitis dan periodontitis (Tyas dkk, 2016) : 

1) Gingivitis 

Gingivitis adalah peradang pada gingiva dan jaringan epithelium 

jungsional masih utuh melekat pada gigi sehingga perlekatannya 

belum mengalami perubahan. Penyebab gingivitis adalah kebersihan 

mulut yang buruk sehingga terbentuk plak atau karang gigi pada 

bagian gigi yang berbatasan dengan tepi gusi. Plak dan karang gigi 

mengandung banyak bakteri yang menyebabkan infeksi pada gusi dan 

jika terus meluas pada jaringan periodontal akan berkembang menjadi 

periodontitis (Lestari, 2013). 

2) Periodontitis 

Periodontitis merupakan inflamasi kronis pada jaringan penyangga 

gigi yang disebabkan oleh bakteri. Proses kerusakan jaringan 

periodontal pada periodontitis diawali akumulasi plak yang 

mengandung bakteri dan toksin yang bersifat patogenik. Interaksi 

antara bakteri plak dan produknya serta respon imun memicu inflamasi 

yang dapat menyebabkan ulserasi pada gingiva, kerusakan jaringan 

ikat, kehilangan tulang hingga kehilangan gigi (Wijaksana, 2016).  

Periodontitis ditandai dengan adanya migrasi junctional ephitelium 

ke apikal, kehilangan perlekatan pada puncak tulang alveolar. Pada 

pemeriksaan klinis terdapat peningkatan kedalaman probing, 
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perdarahan saat probing, kemerahan, pembengkakan gingival. 

Pemeriksaan radiologi terdapat resorbsi tulang alveolar dan pelebaran 

ligament periodontal (Pujiastuti, 2012).  

d. Indeks Periodontal 

Indeks adalah metode untuk mengukur kondisi dan keparahan 

suatu penyakit atau keadaan pada individu atau populasi. CPI (Community 

Periodontal Indeks) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur 

kondisi jaringan periodontal dengan menggunakan sonde khusus yaitu 

probe WHO dengan ujung bulat yang dapat mengukur saku gusi yang 

dangkal dan dalam (Francis dkk, 2018). Prinsip kerja CPI (Community 

Peridontal Index) menurut (Aguilar dkk, 2012) sebagai berikut : 

1) Prinsip Kerja CPI  

a) Menggunakan sonde khusus atau probe (WHO Periodontal 

Examining Probe) 

b) Menentukan sektan gigi 

c) Menentukan gigi indeks 

d) Menggunakan skor untuk menilai tingkatan kondisi jaringan 

periodontal 

2) Sektan 

Gigi dibagi menjadi enam sektan. Sektan kanan atas, sektan anterior 

atas, sektan kiri atas, sektan kiri bawah, sektan anterior bawah dan 

sektan kanan bawah (O’Leary cit Aguilar dkk, 2012). 
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Tabel 2. Pembagian Sektan pada Pemeriksaan CPI (Community 

Periodontal Index) 

 

SEKTAN 1 SEKTAN 2 SEKTAN 3 

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

SEKTAN 6 SEKTAN 5 SEKTAN 4 

 

3) Gigi Indeks 

Gigi indeks adalah gigi yang diperiksa pada penilaian CPI. Gigi 

indeks tergantung umur individu yang diperiksa. Ada tiga kelompok 

umur untuk pengukuran ini yaitu kelompok umur 20 tahun atau lebih, 

kelompok umur 16 – 19 tahun dan kelompok yang berumur < 15 

tahun (Putri dkk, 2010). 

     7    6                       1                               6   7 

      7    6                             1                       6   7 

Gambar 2. Gigi Indeks pada Pemeriksaan CPI 

Keterangan penilaian gigi indeks : 

a) Jika salah satu gigi molar maupun insisif tidak ada, tidak perlu 

dilakukan penggantian gigi tersebut. 

b) Jika dalam sektan tidak terdapat gigi indeks, semua gigi yang ada 

dalam sektan tersebut diperiksa dan dinilai, ambil yang terparah 

yaitu yang mempunyai skor tertinggi. 

c) Jika tidak ada gigi indeks atau gigi pengganti, sektan tersebut 

diberi tanda X. 
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4) Skor pada Setiap Sektan 

Penilaian CPI melalui pemilihan gigi indeks dan pemeriksaan 

menggunakan probe. Permukaan gigi yang diperiksa yaitu 

mesiofacial, mid-facial, distofacial, palatal dan lingual dengan 

mencatat skor hasil pemeriksaan menurut Preshaw (2014) : 

Tabel 3. Tingkat Kondisi Jaringan Periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

5) Menentukan kategori pemeriksaan CPI berdasarkan skor atau hasil 

pemeriksaan pada gigi indeks. Kriteria baik (Skor 0), sedang               

(Skor 1-2) dan buruk (Skor 3-4) (Emor dkk, 2015). 

3. Hubungan Obesitas dengan Kondisi Jaringan Periodontal 

Hubungan antara obesitas dan periodontitis pertama kali dilaporkan 

Saito, dkk tahun 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu obesitas 

(IMT ≥ 30 kg/m2) memiliki resiko relatif mengalami periodontitis. Setiap 

kenaikan 5% lemak tubuh meningkatkan resiko periodontitis sebesar 30%. 

IMT normal mengalami kehilangan perlekatan 0,2 mm, sedangkan wanita 

obesitas 2,1 mm. Maka wanita obesitas mengalami kehilangan perlekatan 

periodontal 10 kali lipat. Konsep infectobesity yang dilaporkan Dr. Nikhil 

membuktikan bahwa obesitas dan penyakit periodontal memiliki hubungan 

dua arah yaitu periodontitis juga dapat menyebabkan obesitas melalui agen 

Skor Kondisi Jaringan Periodontal 

0 Sehat (tidak ada poket, gingiva calculus dan 

perdarahan setelah probing) 

1 Perdarahan setelah probing 

2 Terdapat supra dan subgingiva calculus 

3 Poket dangkal 3,5 – 5,5 mm 

4 Poket dalam >5,5 mm 
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infeksius berupa bakteri yang tertelan melalui saliva. Tingginya jumlah dan 

jenis bakteri di dalam rongga mulut dapat mempengaruhi pencernaan manusia 

yang mengarah kepada terjadinya obesitas (Wijaksana, 2016).  

Mekanisme biologis peranan obesitas sebagai faktor resiko 

periodontitis dipengaruhi oleh sitokin dan hormon yang merupakan turunan 

dari jaringan adiposa (Ngoc and Thuy, 2015). Jaringan adiposa terdiri dari 

beberapa sel yaitu adiponektin, adipokin, leptin dan sitokin. Adiponektin 

berperan positif terhadap jaringan periodontal karena bersifat sebagai anti 

radang dan antidiabetes dengan mencegah resistensi insulin. Adipokin 

berperan negatif dan merusak jaringan periodontal melalui proses resistensi 

insulin dengan memproduksi leptin dan sitokin yang berperan dalam 

menginduksi reseptor peradangan dan supresi metabolisme tulang. 

Peningkatan kandungan lemak dan glukosa dalam darah menyebabkan 

peningkatan produksi sitokin yang merupakan mediator inflamasi        

(Francis dkk, 2018).  

Pada kondisi obesitas terjadi penurunan adiponektin yang seharusnya 

berperan positif terhadap jaringan. Fibroblas gingiva dan ligament 

periodontal berakumulasi dengan bakteri sehingga memproduksi adipokin, 

sitokin peradangan dan leptin. Kadar glukosa mempercepat perubahan dan 

kemampuan bakteri dalam menginfeksi. Bakteri menghasilkan enzim 

kolagenase yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya produksi kolagen, 

fibroblast dan infeksi pada gingiva. Enzim kolagenase menguraikan kolagen 
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dengan memicu proliferasi, diferensiasi dan aktivasi osteoklas yang berakibat 

terjadinya resorbsi tulang dan gigi menjadi goyah (Pujiastuti, 2012).  

B. Landasan Teori 

Obesitas adalah keadaan seseorang memiliki berat badan yang lebih berat 

dibandingkan berat badan idealnya yang disebabkan oleh penumpukan lemak. 

Obesitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor genetik, faktor 

lingkungan, faktor psikis, faktor kesehatan dan aktivitas fisik. Penetapan obesitas 

ditentukan dengan menggunakan penghitungan IMT (Indeks Masa Tubuh). 

Penyakit periodontal adalah peradangan yang menyerang jaringan periodontal 

yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik yang menyebabkan kerusakan 

pada ligament periodontal dan tulang alveolar sehingga terbentuk poket dan 

resesi. Faktor utama yang menyebabkan penyakit periodontal adalah 

mikroorganisme yaitu plak dan produk yang dihasilkannya serta beberapa 

kelainan dari penyakit sistemik. Tingkat kerusakan jaringan periodontal diukur 

menggunakan indeks CPI (Community Periodontal Index).  

Penyakit periodontal dan obesitas merupakan dua kondisi yang bersifat 

kronis. Peningkatan kandungan lemak dan glukosa dalam darah kondisi obesitas 

menyebabkan fibroblas gingiva dan ligament periodontal yang berakumulasi 

dengan bakteri memproduksi adipokin, leptin dan sitokin peradangan yang dapat 

menyebabkan penyakit periodontal dengan memicu terjadinya infeksi, proliferasi, 

diferensiasi dan aktivasi osteoklas yang berakibat terjadinya resorbsi tulang. 

Enzim kolagenase menguraikan kolagen sehingga ligamen periodontal rusak dan 

gigi menjadi goyah. 
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C. Kerangka Konsep 

Berdasarkan telaah pustaka dan landasan teori dapat disusun kerangka 

konsep sebagai berikut :  

 

 

 
 

 

 
Gambar 3. Kerangka Konsep Hubungan Obesitas Terhadap Kondisi Jaringan 

Periodontal. 

 

D. Hipotesis 

           Berdasarkan telaah pustaka dapat dirumuskan hipotesis bahwa ada 

hubungan antara obesitas dengan kondisi jaringan periodontal masyarakat di 

wilayah Puskesmas Ranggo, NTB. 

Kondisi jaringan periodontal 

diukur dengan indeks CPI 

(Community Periodontal Index) : 

1. Baik (Skor 0) 

2. Sedang (Skor 1-2) 

3. Buruk (Skor 3-4) 

Obesitas  :  

1. Normal (Non Obesitas)  

18,5 - < 25,0 

2. Obesitas tingkat I 25 - < 30,0 

3. Obesitas tingkat II 30 - < 40,0  

4. Obesitas tingkat III ≥ 40,0 

 


