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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gingiva merupakan bagian mukosa rongga mulut yang mengelilingi gigi dan 

menutupi lingir (ridge) alveolar yang berfungsi melindungi jaringan di bawah 

pelekatan gigi terhadap pengaruh lingkungan rongga mulut (Manson & Eley, 

1993). Peradangan pada jaringan gingiva dapat menyebabkan gejala periodontitis 

sampai kehilangan gigi. Peradangan pada jaringan gingiva disebut dengan 

gingivitis (Lang, NP. et al., 2009). 

Gingivitis merupakan inflamasi atau peradangan yang mengenai jaringan 

lunak di sekitar gigi yaitu jaringan gingiva (Nevil, 2002). Gambaran klinis 

gingivitis adalah kemerahan yang muncul pada margin gingiva, pembesaran 

pembuluh darah di jaringan ikat subepitel, hilangnya keratinisasi dari permukaan 

gingiva dan perdarahan pada saat probing. Pembengkakan dan hilangnya tekstur 

free gingiva mencerminkan hilangnya jaringan ikat fibrous (Lang, NP. et al., 

2009). 

Penyebab gingivitis dibagi menjadi dua, yaitu penyebab utama dan penyebab 

sekunder atau predisposisi. Penyebab utama gingivitis adalah penumpukan 

mikroorganisme yang membentuk suatu koloni serta membentuk plak gigi yang 

melekat pada tepi gingiva. Penyebab sekunder antara lain berupa faktor lokal dan 

faktor sistemik. Faktor lokal meliputi kavitas karies, restorasi gagal, tumpukan 

sisa makanan, gigi tiruan yang desainnya tidak baik, pesawat orthodonsi dan 

susunan gigi geligi yang tidak teratur, sedangkan faktor sistemik meliputi faktor 

nutrisional, faktor hormonal, hematologi, gangguan psikologi dan obat-obatan 

(Manson & Eley, 1993).  

Gingivitis yang tidak dirawat dapat berkembang menjadi kerusakan jaringan 

pendukung gigi sampai kehilangan gigi (Oredugba, F., and Ayanbadejo, P., 2012). 

Perkembangan plak gigi mulai dari yang simple mono-layer bakteri gram-positif, 

yaitu coccoid yang berkolonisasi pada permukaan email dan marginal gingiva ke 
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mikroba yang kompleks oleh bakteri gram-negatif anaerob, yaitu: coccus, filame 

dan spirochetes (Lang, NP. et al., 2009). 

Gingivitis dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi paling sering timbul pada 

usia pubertas (Susetyo, B., 1998). Faktor hormonal yang menjadi faktor sekunder 

atau predisposisi gingivitis tersebut salah satunya adalah ketidakseimbangan 

hormon yaitu peningkatan hormon endokrin pada usia pubertas (Jurgen & 

Angelika D., 2009).  

Peningkatan kadar hormon endokrin selama usia pubertas dapat 

menyebabkan vasodilatasi sehingga meningkatnya sirkulasi darah pada jaringan 

gingiva dan kepekaan terhadap iritasi lokal, seperti biofilm plak bakteri, yang 

mengakibatkan gingivitis pubertas (Nield-Gehrig & Willman, 2011). Menurut 

Jeffrey et al. (2011), gingivitis pubertas adalah jenis khas dari gingivitis yang 

kadang-kadang berkembang pada anak-anak dan pubertas dengan keadaan plak 

yang sedikit dan bahkan sangat sedikit. 

Wong, Donna L. (2009) menyatakan bahwa usia prapubertas adalah periode 

sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan 

fisik yang menandakan kematangan seksual, sedangkan usia pubertas adalah titik 

pencapaian kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi 

pertama kali pada remaja putri sedangkan pada remaja putra terjadi mimpi basah 

pertama kali. 

Hadley, Mac E. (2000) menyatakan bahwa pada tahap prapubertas terjadi 

peningkatan hormon endokrin dengan tingkat rendah, sedangkan pada tahap 

pubertas terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat tinggi. Usia 

pubertas dimulai dengan aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-gonad. Aktivasi 

sistem ini merupakan bagian utama dalam perkembangan dan regulasi berbagai 

sistem tubuh, terutama sistem reproduksi. Regulasi sistem neuro endokrin 

dipengaruhi oleh pusat ekstra-hipotalamus di korteks serebri termasuk sistem 

limbik. Sel-sel hipotalamus menghasilkan Gonadotropin Releasing Hormone 

(GnRH) yang bersifat pulsatif dan episodik yang berfungsi untuk menstimulasi 

sel-sel gonadotrop pada hipofisis anterior (Jurgen, Bramswig., & Angelika, 

Dubbers., 2009). 
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Hormon GnRH merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon-

hormon gonadotropin, berupa Folikel Stimulating Hormone (FSH) dan 

Luteinizing Hormone (LH) yang memproduksi hormon testosteron pada laki-laki 

dan hormon estrogen, progesteron pada perempuan. FSH berfungsi dalam 

pertumbuhan, perkembangan, maturasi dan reproduksi. FSH menstimulasi 

pertumbuhan folikel, khususnya sel granulosa, maka pengeluaran estrogen akan 

memicu munculnya reseptor untuk LH. LH berfungsi untuk memicu ovulasi 

(pengeluaran ovum) dari folikel sekaligus mengarahkan pembentukan korpus 

luteum yang terbentuk akan menghasilkan progesteron (Jurgen & Angelika, D., 

2009).  

Hubungan antara kadar hormon testoterone, estrogen dan progesteron dengan 

adanya bakteri Prevotella intermedia, spesies P. Nigrscens and Capnocytophaga 

telah terlihat pada gingivitis pubertas dan terjadi peningkatan yang terlibat dalam 

kecenderungan perdarahan dan inflamasi gingiva yang diamati selama usia 

pubertas (Nield-Gehrig & Willman, 2011).  

Bentuk gingivitis pubertas, karakteristiknya adalah pembengkakan pada 

marginal gingiva dan peninggian pada papila interdental. Pembesaran jaringan 

gingiva pada gingivitis ini hanya terjadi di bagian anterior dan mungkin hanya 

terdapat pada satu lengkung rahang (Salmiah, S., 2009). Gingivitis pubertas 

biasanya terlokalisir pada gigi incisivus dan molar pertama, walaupun terkadang 

mengenai gigi-geligi lainnya (Manson & Eley, 1993). 

Tingginya prevalensi untuk gingivitis pada anak telah dilaporkan dari 

beberapa bagian dunia (Khaled et al., 2013). Berdasarkan survei Sutcliffe dari 

kelompok anak yang berusia antara 12 sampai 17 tahun menunjukkan prevalensi 

gingivitis yang tinggi yang cenderung menurun dengan bertambahnya usia 

(Jeffrey et al., 2011). Sampel pada penelitian ini yang digunakan adalah siswa SD 

dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta karena letaknya dalam suatu lingkup wilayah 

yang sama dan berada di tengah kota Surakarta.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijadikan dasar perlunya suatu 

penelitian mengenai perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di 

SD dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD dengan 

pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta? 

b. Adakah perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD 

dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas 

di SD dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta.  

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui indeks keradangan gingiva pada prapubertas 

2) Mengetahui indeks keradangan gingiva pada pubertas 

3) Menganalisis perbedaan nilai status kesehatan gingiva pada prapubertas 

dan pubertas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat akademik: 

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap 

masalah terjadinya gingivitis pada usia prapubertas dan pubertas. 

b. Manfaat praktis: 

Melalui penelitian ini dapat diketahui hasil nilai status kesehatan gingiva antara 

prapubertas dan pubertas, sehingga siswa diupayakan agar lebih menjaga 

kesehatan gingiva atau gusinya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Perbedaan 

Nilai Status Kesehatan Gingiva antara Prapubertas di SD dengan Pubertas di SMP 

Ta’mirul Islam Surakarta” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini berdasarkan dari jurnal Khaled et al. (2013) dengan judul 

“Assessment of Gingival Health Status among 5- and 12-Year-Old Children in 

Yemen: A Cross-Sectional Study”. Pada penelitian ini membedakan nilai status 

kesehatan gingiva antara prapubertas dengan pubertas, sedangkan penelitian 

sebelumnya hanya menilai status kesehatan gingiva pada anak usia 5-12 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


