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Abstract 

Background: Type 2 diabetes have a very significant concern to public health. The relationship 

between type 2 of diabetes mellitus and periodontal disease have been reported. Periodontal 

disease has been traditionally known as a consequence of diabetes. Epidemiological studies show 

that diabetes increases the risk of alveolar bone loss and periodontal attachment loss three times 

greater than non-diabetic patients. Purpose: The purpose of this research is to explore more about 

the health status of periodontal tissues in patients with type 2of diabetes mellitus compared with 

patients with non-diabetes mellitus based on the GPI in clinic Pucang sewu Surabaya. Materials 

and Method: Patients checked his/her random blood sugar levels using the glucometer than 

examined using state of the oral cavity with a mouth mirror and WHO periodontal probe, and 

recorded the condition of periodontal tissues using the measurement provisions of Periodontal 
Probing Depth (PPD) and Bleeding On Probing (BOP) on all remaining teeth using a periodontal 

probe. Do check the status of gingival and periodontal tissue status at six sextant to get the status 

of periodontal disease severity index based on the criteria for GPI. Result: Based on the result 

showed the average of GPI in Type 2 DM groups is 3.11683 and the average of GPI in non-DM 

groups is 2,37433. Conclusion: There is a significant difference between both group and The 

health status of periodontal tissues in patients with type 2 diabetes mellitus is higher compared to 

patients with non-diabetes mellitus based on the score of GPI. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang 

memiliki prevalensi cukup tinggi di masyarakat dengan prevalensi penyakit 

periodontal pada semua kelompok umur di indonesia adalah 96,58%. 
1 

Diabetes 

mellitus (DM) adalah penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan insulin yang 

bersifat absolut dan relatif karena pengeluaran insulin  yang rendah dari pankreas 



atau kurangnya reaksi jaringan perifer terhadap insulin. Diperkirakan bahwa pada 

tahun 2003, sekitar 194 juta orang menderita diabetes mellitus di seluruh dunia, 

hal tersebut mencapai 5,1% dari populasi dunia. Jumlah ini diperkirakan akan 

terus meningkat hingga 333 juta, atau 6,3% dari populasi dunia pada tahun 2025. 
2
  

Salah satu komplikasi diabetes mellitus yang cukup serius di bidang 

keddokteran gigi adalah oral diabetic, yang meliputi mulut kering, gusi mudah 

berdarah (gingivitis), kalkulus, resorbsi tulang alveolaris, periodontitis dan lain 

sebagainya. Dari sekian banyak komplikasi yang terjadi, periodontitis merupakan 

komplikasi yang paling sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dengan 

tingkat prevalensi yang tinggi hingga mencapai angka 75%. Hasil penelitian 

tingkat keparahan periodontitis pada 126 penderita diabetes mellitus pada tahun 

2008 terdapat 8 orang (6,3 %) yang menderita periodontitis reversibel dan 118 

orang (93,7 %) yang menderita periodontitis irreversible. Penderita diabetes 

mellitus mempunyai kecenderungan untuk menderita periodontitis lebih besar 

dibandingkan dengan yang tidak menderita diabetes mellitus. 
3 

Secara umum, hampir 85 % prevalensi DM adalah DM tipe 2. Pada DM tipe 2, 

penderita tidak mengalami kerusakan pada sel-sel penghasil insulin, hanya saja sel- sel 

tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. DM tipe 2 memiliki perhatian 

yang sangat signifikan pada kesehatan masyarakat. Penyakit periodontal telah 

diketahui secara tradisional semata-mata sebagai konsekuensi dari penyakit 

diabetes. 
4
 Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa diabetes meningkatkan 

resiko alveolar bone loss dan attachment loss pada jaringan periodontal tiga kali 

lipat lebih besar dibandingkan dengan penderita non diabetes. 
5 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai status kesehatan jaringan periodontal pada pasien diabetes mellitus tipe 

2 dibandingkan dengan pasien non diabetes mellitus berdasarkan index GPI di 

puskesmas pucang sewu Surabaya. 

BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian observasional. 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pucang Sewu, Jalan Pucang Anom Timur 

No.72 Surabaya pada bulan Oktober - November 2011. Sampel penelitian 

berjumlah 60 orang yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 30 orang dan 



non diabetes mellitus sebanyak 30 orang  dengan menggunakan selective random 

sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria sampel. Adapun kriteria 

sampel adalah sebagai berikut : penderita dewasa, usia 40-60 tahun, pasien 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok non diabetes mellitus, dan 

kelompok diabetes mellitus. Yang dimaksud kelompok non diabetes mellitus 

adalah apabila pada pemeriksaan gula darah acak < 200 mg/dl dan tidak memiliki 

riwayat penyakit diabetes mellitus sedangkan kelompok diabetes mellitus adalah 

apabila pada pemeriksaan kadar gula acak ≥ 200 mg / dl, bersedia mengikuti 

penelitian ini yang dibuktikan dengan menandatangani informed consent setelah 

mendapatkan penjelasan, tidak menggunakan obat anti inflamasi, tidak 

menggunakan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, tidak pernah melakukan 

perawatan periodontal dalam 6 bulan terakhir, tidak mempunyai infeksi lain di 

rongga mulut, misalnya infeksi yang berasal dari pulpa gigi (abses periapikal), 

karena infeksi dapat menurunkan status metabolisme endokrin, tidak menderita 

anemia, thalasemia, dan bukan penderita dengan indikasi rawat inap. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lancet 

device, glucometer, lancet , Pinset, kaca mulut , periodontal probe WHO, glucose 

strip, dan alkohol. 

 

Gambar alat dan bahan 

Peneliti mengumpulkan sampel dengan melakukan pendekatan pada 

penderita DM Tipe 2 maupun non diabetes mellitus di Puskesmas Pucang Sewu 

Surabaya. Sebelumnya peneliti telah berkoordinasi dengan petugas puskesmas 

untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria. Setelah itu, dilakukan 

pemeriksaan kadar gula darah acak, PPD, dan BOP. Sampel diperiksa kadar gula 

darahnya terlebih dahulu dengan menggunakan glucometer.  

 



Kemudian diperiksa keadaan rongga mulutnya dengan menggunakan kaca 

mulut dan periodontal probe WHO, dan dicatat kondisi jaringan periodontalnya 

dengan menggunakan ketentuan pengukuran Probing Periodontal Depth (PPD) 

dan Bleeding On Probing (BOP) pada seluruh gigi yang tersisa menggunakan 

probe periodontal.  

 

Gambar pemeriksaan BOP dan PPD 

Dilakukan pemeriksaan status gingival dan status jaringan periodontal 

pada enam sekstan untuk mendapatkan status keparahan penyakit periodontal 

berdasarkan kriteria index GPI. Memaparkan tingkat keparahan status periodontal 

dengan menggunakan index GPI. 

GPI merupakan suatu sistem yang menilai komponen penyakit periodontal 

yaitu skor gingiva dan skor periodontal (kedalaman poket). Rahang atas dan 

rahang bawah dibagi menjadi 6 sekstan yaitu gigi 18 sampai gigi 14, gigi 13 ke 

gigi 23,  gigi 24 ke gigi 28,  gigi 38 ke gigi 34, gigi 33 ke gigi 43, gigi 44 ke gigi  

48. Penilaian dilakukan pada semua sekstan, dan hanya skor tertinggi yang 

dimasukkan pada setiap sekstan. Setiap sekstan dinilai untuk masing-masing 

komponen penyakit periodontal yaitu skor gingiva dan skor periodontal yang 

kemudian dimasukan dalam perhitungan skor GPI. 

Tabel 1 Skor GPI 

SKOR GPI 

GI PI 

0 = tidak ada 4 = < 3 mm 

1 = Mild moderate 5 = 3-6 mm 

2 = Mild seluruh gigi 6 = >6 mm 

3 = Mild pembengkakan  

 



HASIL 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengukuran GPI 

pada pasien DM Tipe 2 dan non diabetes mellitus diperoleh nilai rata-rata dari 

hasil pengukuran pada masing-masing kelompok, seperti yang tecantum dalam 

table 2. 

Tabel 2 Nilai Rata-Rata dan Simpangan Baku Pengukuran GPI pada Pasien DM 

Tipe 2 dan Non Diabetes Mellitus 

Kelompok N Mean 

DM Tipe 2 30 3,11683 

Non DM 30 2,37433 

 

Keterangan : 

N = Jumlah sampel 

Mean = Rata-rata hasil pengukuran GPI 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. 

Hasil uji distribusi normal data untuk kelompok DM Tipe 2 menyatakan bahwa 

data berdistribusi normal (p=0,237 > 0,05), sedangkan data pada kelompok non 

diabetes mellitus juga berdistribusi normal (p=0,899 >0,05). Kedua data 

berdistribusi normal maka dilakukan uji statistik parametrik. 

 

Gambar hasil statistik uji normalitas data 



Kelompok data pada penelitian ini merupakan data independen (tidak 

berpasangan), sehingga untuk membandingkannya digunakan independent t-test. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata GPI pada kelompok DM Tipe 2 

lebih besar dari kelompok non diabetes mellitus. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa kelompok DM Tipe 2 memiliki perbedaan yang bermakna 

terhadap kelompok non diabetes mellitus (p=0,00 < 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa status kesehatan jaringan periodontal berdasarkan perhitungan GPI 

kelompok DM Tipe 2 lebih besar dari kelompok non diabetes mellitus. 

 

Gambar hasil statistik pengukuran GPI pada DM dan non DM 

 

PEMBAHASAN 

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik akibat resistensi 

insulin dengan berbagai komplikasi utama. Penyakit ini merupakan penyakit yang 

sangat penting dari sudut pandang periodonsia. Hubungan antara DM Tipe 2 dan 

penyakit periodontal telah banyak diketahui. Salah satu komplikasi utama diabetes 

mellitus adalah periodontitis. Periodontitis secara umum dapat diartikan sebagai 

inflamasi yang melibatkan struktur jaringan pendukung gigi. Periodontitis dapat 

menyebabkan inflamasi yang berlebihan dengan meningkatnya TNF-α, IL-6, IL-1 

memasuki sirkulasi sistem. 
6
 Periodontitis merupakan faktor berkembangnya DM 

Tipe 2, demikian juga sebaliknya. Pasien DM Tipe 2 lebih sering menderita 

periodontitis dan lebih parah dibanding pasien non-diabetes. 
7
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesehatan 

jaringan periodontal pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan dengan 



pasien non diabetes mellitus dengan menggunakan GPI.  Penelitian ini dilakukan 

di puskesmas pucang sewu Surabaya dengan populasi pasien diabetes mellitus 

sebanyak 149 orang dan non diabetes mellitus sebanyak 958 orang serta populasi 

pasien dengan penyakit gusi dan jaringan periodontal sebanyak 84 orang per 

bulan. Penelitian ini mengambil 60 sampel yaitu 30 pasien diabetes mellitus dan 

30 pasien no diabetes mellitus. 

Dari hasil penelitian dilakukan Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Hasil uji distribusi normal data untuk kelompok DM Tipe 2 

menyatakan bahwa data berdistribusi normal (p=0,237 > 0,05), sedangkan data 

pada kelompok non diabetes mellitus juga berdistribusi normal (p=0,899 >0,05). 

Oleh karena data berdistribusi normal dan merupakan data independen (tidak 

berpasangan antara pasien DM dan non DM) maka dilakukan uji statistik 

parametrik dan untuk membandingkannya digunakan independent t-test. Hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa kelompok DM Tipe 2 memiliki perbedaan 

yang bermakna terhadap kelompok non diabetes mellitus (p=0,00 < 0,05). 

Mayoritas sampel yang diperoleh berumur 40 sampai 60 tahun. Hal ini 

disebabkan oleh karena diabetes tipe 2 sering terjadi pada usia dewasa dan 

serangan dari diabetes tipe ini bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama 

di dalam identifikasi dan penegakan diagnosis. Dalam penelitian ini didapatkan 26 

(86,67%) penderita adalah perempuan dan 4 (13,33%) adalah laki-laki. Menurut 

penelitian Nesse W, dkk (2009) didapatkan 33 (83,00%) penderita adalah wanita 

dan 7(17,00%) adalah penderita laki-laki. Sehingga diperoleh prosentase pada 

wanita yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. 
8
 

Distribusi penderita berdasarkan umur, terbanyak adalah pada rentang 

umur 51 – 55 tahun, yaitu sebanyak 11(36,67%) penderita. Menurut Central 

Disease Control , 2007 di Amerika usia diatas 20 – 60 tahun 23,5 juta (23,10%) 

penderita, dan usia diatas 60 tahun sebanyak 12,2 juta (10,70%) penderita. 

Penderita DM Tipe 2 lebih sering dan lebih parah jika menderita periodontitis 

dibanding dengan orang sehat. 
7
 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata 

indeks GPI pada penderita diabetes mellitus lebih tinggi dibandingkan indeks GPI 

pada penderita non-diabetes. Hasil rata-rata GPI juga menunjukan bahwa dari 30 



sampel dengan diabetes mellitus memiliki rata-rata GPI sebesar 3,11683 

sedangkan pada penderita non-diabetes memiliki rata-rata sebesar 2,37433. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penderita diabetes mellitus memiliki tingkat 

kerusakan jaringan periodontal yang lebih parah dibandingkan dengan penderita 

non diabetes. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh karena diabetes dapat meningkatkan 

resiko kerusakan pada jaringan periodontal yang berlanjut dari waktu ke waktu. 

Sebuah penelitian longitudinal menunjukkan bahwa pada pasien DM tipe 2 terjadi 

peningkatan risiko empat kali lipat kehilangan tulang alveolar yang progresif pada 

orang dewasa dibandingkan dengan pada orang dewasa yang tidak memiliki 

diabetes. Seperti gingivitis, resiko perkembangan periodontitis lebih besar pada 

pasien dengan diabetes yang memiliki kontrol glikemik yang rendah 

dibandingkan dengan pasien diabetes yang terkendali dengan baik. Kontrol 

glikemik yang rendah pada pasien dengan diabetes juga telah dikaitkan dengan 

peningkatan resiko progresif dari kehilangan perlekatan jaringan periodontal dan 

tulang alveolar. 
9
 

Menurut Matthews DC, Penderita diabetes yang tidak terkontrol, harus 

lebih sering dievaluasi, terutama apabila penderita telah mengalami penyakit 

periodontal. Ship JA menyatakan bahwa penderita diabetes yang tidak terkontrol 

memiliki risiko komplikasi oral yang lebih tinggi sehingga membutuhkan waktu 

tambahan dalam penanganan periodontal dan terapi antibiotik. Hasil penelitian ini 

menunjukan ada perbedaan yang signifikan pada status kesehatan jaringan 

periodontal antara pasien diabetes mellitus dan pasien non diabetes. 
10

 

Pada individu dengan diabetes mellitus tipe 2 terjadi peningkatan pada 

produksi TNF-α dan IL-6 yang dihasilkan secara berlebihan dalam adiposit. TNF-

α adalah sitokin utama yang bertanggung jawab untuk resistensi insulin yang 

mengalami induksi pada level reseptor. IL-6 penting dalam menstimulasi produksi 

TNF-α, karena itu peningkatan produksi IL-6 pada penderita diabetes mellitus tipe 

2 akan menghasilkan level IL-6 dan TNF-α sirkulasi yang tinggi pula Peningkatan 

level sitokin ini juga menyebabkan peningkatan produksi C-reaktif protein yang 

berdampak pula pada resistensi insulin yang merupakan proses patologis pada 

DM tipe 2. Peningkatan TNF-α, IL-6, dan CRP juga dapat dikatakan sebagai 



petanda adanya inflamasi jaringan periodontal pada DM tipe 2. 
6
 Adanya inflamasi 

akan memperparah penyakit periodontal yang ditandai oleh tingginya score BOB 

dan PPD sehingga akan meningkatan index GPI.  

Pada penderita diabetes mellitus, dengan meningkatnya kadar glukosa 

dalam darah dan cairan gingival berarti juga merubah lingkungan mikroflora, 

menginduksi perubahan bakteri secara kualitatif. Sehingga perubahan tersebut 

mengarah pada penyakit periodontal yang berat, dan dapat teramati pada penderita 

diabetes melitus dengan kontrol buruk. Berkaitan dengan jaringan periodontal, 

hiperglikemia kronik penderita diabetes melitus  akan meningkatkan aktivitas 

kolagenase, dan menurunkan sintesis kolagen. Enzim kolagenase menguraikan 

kolagen, sehingga ligament periodontal rusak, dan gigi menjadi goyah. Jaringan 

periodontal akan menjadi kuat kembali apabila diabetes melitus diobati dengan 

baik. 
11

 

Terdapat perubahan fungsi sel seperti neutrofil, monosit dan makrofag, 

pada orang dengan diabetes mellitus. Proses  kemotaksis dan fagositosis neutrofil 

sering terganggu . Sel-sel ini merupakan garis pertama dari pertahanan tubuh, dan 

penghambatan fungsi dari sel-sel tersebut dapat mencegah penghancuran bakteri 

dalam poket periodontal, sehingga dapat meningkatkan kerusakan periodontal. 

Makrofag dan monosit sering menunjukkan peningkatan produksi sitokin 

proinflamasi dan mediator lain seperti faktor nekrosis tumor (TNF-a) dalam 

menanggapi bakteri periodontal yang dapat meningkatkan kerusakan jaringan 

tubuh. Peningkatan TNF-a  ditemukan dalam cairan sulkus gingiva. Kontrol 

glikemik merupakan hal penting dari respons ini. 
9
 

Perubahan dalam  proses penyembuhan luka adalah masalah umum pada 

orang dengan diabetes. sel utama dalam periodonsium yaitu fibroblast tidak 

mampu berfungsi pada lingkungan dengan kadar gula yang tinggi, selain itu, 

kolagen yang diproduksi oleh fibroblas ini rentan terhadap kerusakan oleh enzim 

matriks metalloproteinase, produksi enzim ini meningkat pada orang diabetes. 

Proses penyembuhan luka pada jaringan periodontal berubah pada orang dengan 

hiperglikemia yang berkelanjutan, yang mengakibatkan meningkatnya bone loss 

dan kehilangan perlekatan jaringan periodontal. Salah satu karakteristik utama 

dari komplikasi diabetes adalah perubahan pada integritas mikrovaskuler. Orang 



dengan diabetes, terutama pada  kontrol glikemik yang buruk terdapat 

peningkatan AGEs dalam jaringan, termasuk periodontium. AGEs adalah link 

utama diantara berbagai komplikasi diabetes, karena AGEs mendorong perubahan 

dalam sel dan komponen matriks ekstraseluler. Perubahan ini, termasuk 

perubahan pertumbuhan abnormal dari fungsi sel endotel dan proliferasi 

pembuluh darah kapiler, juga terjadi dalam periodonsium dari beberapa orang 

dengan diabetes. 
12

 

Akumulasi AGEs pada pasien dengan diabetes juga meningkatkan 

intensitas respon immunoinflammatory untuk patogen periodontal, karena sel-sel 

inflamasi seperti monosit dan makrofag memiliki reseptor untuk AGEs. Interaksi 

antara AGEs dan reseptor pada sel-sel inflamasi dalam peningkatan produksi 

proinflamatory sitokin seperti IL-1 dan TNF-a yang meningkat pada cairan sulkus 

gingival yang dapat dilihat pada subyek dengan diabetes dibandingkan dengan 

mereka yang tidak diabetes , dan mungkin memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan prevalensi dan tingkat keparahan penyakit periodontal yang 

ditemukan dalam berbagai penelitian pada populasi orang dengan diabetes. 
9,12

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Status kesehatan jaringan periodontal pada pasien diabetes mellitus tipe 2 

lebih tinggi  dibandingkan dengan pasien non diabetes mellitus berdasarkan skor 

GPI. 
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