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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Gingiva 

a. Pengertian Gingiva 

Gingiva (gusi) adalah bagian mukosa di dalam rongga mulut yang 

mengelilingi gigi dan menutupi lingir (ridge) alveolar. Gingiva merupakan 

bagian dari aparatus pendukung gigi, periodonsium dan membentuk 

hubungan dengan gigi. Gingiva berfungsi melindungi jaringan di bawah 

pelekatan gigi terhadap pengaruh lingkungan rongga mulut (Manson & 

Eley, 1993). Gingiva merupakan bagian dari jaringan periodontal yang 

paling luar (Herijulianti, 2009). 

b. Anatomi Gingiva 

Bagian-bagian dari gingiva menurut Manson & Eley (1993) adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Anatomi Gingiva  

(Nield-Gehrig & Willman, 2011) 

1) Mukosa Alveolar 

Mukosa alveolar adalah suatu mukoperiosteum yang melekat erat 

dengan tulang alveolar di bawahnya. Mukosa alveolar terpisah dari 

periosteum melalui perantara jaringan ikat longgar yang sangat vaskular 

sehingga umumnya berwarna merah tua. 
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2) Pertautan Mukogingiva 

Pertautan mukogingiva atau mucogingival junction adalah pemisah 

antara perlekatan gingiva dengan mukosa alveolar. 

3) Perlekatan Gingiva 

Perlekatan gingiva atau attached gingiva meluas dari alur gingiva 

bebas ke pertautan mukogingiva yang akan bertemu dengan mukosa 

alveolar. Permukaan attached gingiva berwarna merah muda dan 

mempunyai stippling yang mirip seperti kulit jeruk. 

Lebar attached gingiva bervariasi dari 0-9 mm. Attached gingiva 

biasanya tersempit pada daerah kaninus dan premolar bawah dan terlebar 

pada daerah insisivus (3-5 mm). 

4) Alur Gingiva Bebas 

Alur gingiva bebas atau free gingival groove dengan batas dari 

permukaan tepi gingiva yang halus dan membentuk lekukan sedalam 1-2 

mm di sekitar leher gigi dan eksternal leher gingiva yang mempunyai 

kedalaman 0-2 mm. 

5) Interdental gingiva 

Interdental gingiva atau gingiva interdental adalah gingiva antara 

gigi-geligi yang umumnya konkaf dan membentuk lajur yang 

menghubungkan papila labial dan papila lingual. Epitelium lajur biasanya 

sangat tipis, tidak keratinisasi dan terbentuk hanya dari beberapa lapis 

sel.  

Daerah interdental berperan sangat penting karena merupakan daerah 

pertahanan bakteri yang paling persisten dan strukturnya menyebabkan 

daerah ini sangat peka yang biasanya timbul lesi awal pada gingivitis.  

c. Gambaran Klinis Gingiva 

Gambaran klinis gingiva sebagai dasar untuk mengetahui perubahan 

patologis yang terjadi pada gingiva yang terjangkit suatu penyakit. Menurut 

Herijulianti (2009) gambaran klinis gingiva normal terdiri dari: 
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1) Warna Gingiva 

Warna gingiva normal umumnya berwarna merah jambu (coral pink) 

yang diakibatkan oleh adanya suplai darah dan derajat lapisan keratin 

epitelium serta sel-sel pigmen. Warna ini bervariasi pada setiap orang 

dan erat hubungannya dengan pigmentasi kutaneous. 

Pigmentasi pada gingiva biasanya terjadi pada individu yang 

memiliki warna kulit gelap. Pigmentasi pada attached gingiva mulai dari 

coklat sampai hitam. Warna pada alveolar mukosa lebih merah 

disebabkan oleh mukosa alveolar tidak mempunyai lapisan keratin dan 

epitelnya tipis. 

2) Ukuran Gingiva 

Ukuran gingiva ditentukan oleh jumlah elemen seluler, interseluler 

dan suplai darah. Perubahan ukuran gingiva merupakan gambaran yang 

paling sering dijumpai pada penyakit periodontal. 

3) Kontur Gingiva 

Kontur dan ukuran gingiva sangat bervariasi. Keadaan ini 

dipengaruhi oleh bentuk dan susunan gigi geligi pada lengkungnya, 

lokalisasi dan luas area kontak proksimal dan dimensi embrasur 

(interdental) gingiva oral maupun vestibular. Interdental papil menutupi 

bagian interdental gingiva sehingga tampak lancip. 

4) Konsistensi Gingiva 

Gingiva melekat erat ke struktur dibawahnya dan tidak mempunyai 

lapisan submukosa sehingga gingiva tidak dapat digerakkan dan kenyal. 

5) Tekstur Gingiva 

Permukaan attached gingiva berbintik-bintik seperti kulit jeruk. 

Bintik- bintik ini biasanya disebut stippling. Stippling akan terlihat jelas 

apabila permukaan gingiva dikeringkan. 
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Gambar 2. Keadaan gingiva yang sehat 

(Nield-Gehrig & Willman, 2011) 

2. Gingivitis 

a. Pengertian Gingivitis 

Inflamasi atau peradangan yang mengenai  jaringan lunak di sekitar gigi 

atau jaringan gingiva disebut gingivitis (Nevil, 2002). Gingivitis adalah 

akibat proses peradangan gingiva yang disebabkan oleh faktor primer dan 

faktor sekunder. Faktor primer gingivitis adalah plak, sedangkan faktor 

sekunder dibagi menjadi 2, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor 

lokal diantaranya: kebersihan mulut yang buruk, sisa-sisa makanan, 

akumulasi plak dan mikroorganisme, sedangkan faktor sistemik, seperti: 

faktor genetik, nutrisional, hormonal dan hematologi  (Manson & Eley, 

1993). 

b. Karakteristik Gingivitis 

Karakteristik gingivitis menurut Manson & Eley (1993) adalah sebagai 

berikut: 

1) Perubahan Warna Gingiva 

Tanda klinis dari peradangan gingiva adalah perubahan warna. 

Warna gingiva ditentukan oleh beberapa faktor termasuk jumlah dan 

ukuran pembuluh darah, ketebalan epitel, keratinisasi dan pigmen di 

dalam epitel. Gingiva menjadi memerah ketika vaskularisasi meningkat 

atau derajat keratinisasi epitel mengalami reduksi atau menghilang.  

Warna merah atau merah kebiruan akibat proliferasi dan keratinisasi 

disebabkan adanya peradangan gingiva kronis. Pembuluh darah vena 
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akan memberikan kontribusi menjadi warna kebiruan. Perubahan warna 

gingiva akan memberikan kontribusi pada proses peradangan. Perubahan 

warna terjadi pada papila interdental dan margin gingiva yang menyebar 

pada attached gingiva. 

2) Perubahan Konsistensi 

Kondisi kronis maupun akut dapat menghasilkan perubahan pada 

konsistensi gingiva normal yang kaku dan tegas. Pada kondisi gingivitis 

kronis terjadi perubahan destruktif atau edema dan reparatif atau fibrous 

secara bersamaan serta konsistensi gingiva ditentukan berdasarkan 

kondisi yang dominan. 

3) Perubahan Klinis dan Histopatologis 

Gingivitis terjadi perubahan histopatologis yang menyebabkan 

perdarahan gingiva akibat vasodilatasi, pelebaran kapiler dan penipisan 

atau ulserasi epitel. Kondisi tersebut disebabkan karena kapiler melebar 

yang menjadi lebih dekat ke permukaan, menipis dan epitelium kurang 

protektif sehingga dapat menyebabkan ruptur pada kapiler dan 

perdarahan gingiva. 

4) Perubahan Tekstur Jaringan Gingiva 

Tekstur permukaan gingiva normal seperti kulit jeruk yang biasa 

disebut sebagai stippling. Stippling terdapat pada daerah subpapila dan 

terbatas pada attached gingiva secara dominan, tetapi meluas sampai ke 

papila interdental. 

Tekstur permukaan gingiva ketika terjadi peradangan kronis adalah  

halus, mengkilap dan kaku yang dihasilkan oleh atropi epitel tergantung 

pada perubahan eksudatif atau fibrotik. Pertumbuhan gingiva secara 

berlebih akibat obat dan hiperkeratosis dengan tekstur kasar akan 

menghasilkan permukaan yang berbentuk nodular pada gingiva. 

5) Perubahan Posisi Gingiva 

Adanya lesi pada gingiva merupakan salah satu gambaran pada 

gingivitis. Lesi yang paling umum pada mulut merupakan lesi traumatik 

seperti lesi akibat kimia, fisik dan termal. Lesi akibat kimia termasuk 
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karena aspirin, hidrogen peroksida, perak nitrat, fenol dan bahan 

endodontik. Lesi karena fisik termasuk tergigit, tindik pada lidah dan 

cara menggosok gigi yang salah yang dapat menyebabkan resesi gingiva. 

Lesi karena termal dapat berasal dari makanan dan minuman yang panas. 

Gambaran umum pada kasus gingivitis akut adalah epitelium yang 

nekrotik, erosi atau ulserasi dan eritema, sedangkan pada kasus gingivitis 

kronis terjadi dalam bentuk resesi gingiva. 

6) Perubahan Kontur gingiva 

Perubahan pada kontur gingiva berhubungan dengan peradangan 

gingiva atau gingivitis tetapi perubahan tersebut dapat juga terjadi pada 

kondisi yang lain. 

Peradangan gingiva terjadi resesi ke apikal menyebabkan celah 

menjadi lebih lebar dan meluas ke permukaan akar. Penebalan pada 

gingiva yang diamati pada gigi kaninus ketika resesi telah mencapai 

mucogingival junction disebut sebagai istilah McCall festoon. 

 

Gambar 3. Gingivitis 

(Susetyo, Budi., 1998) 

c. Klasifikasi Gingivitis 

Menurut Rosad (2008) klasifikasi gingivitis berdasarkan keparahannya 

dibedakan menjadi 2: 

1) Gingivitis Akut 

Gambaran klinis pada gingivitis akut adalah pembengkakan yang 

berasal dari peradangan akut dan gingiva yang lunak. Debris yang 
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berwarna keabu-abuan dengan pembentukan membran yang terdiri dari 

bakteri, leukosit polimorfonuklear dan degenarasi epitel fibrous.  

Pada gingivitis akut terjadi pembentukan vesikel dengan edema 

interseluler dan intraseluler dengan degenarasi nukleus dan sitoplasma 

serta rupture dinding sel. 

2) Gingivitis Kronis 

Gambaran gingivitis kronis adalah pembengkakan lunak yang dapat 

membentuk cekungan sewaktu ditekan yang terlihat infiltrasi cairan dan 

eksudat pada peradangan. Pada saat dilakukan probing terjadi perdarahan 

dan permukaan gingiva tampak kemerahan.  

Degenerasi jaringan konektif dan epitel dapat memicu peradangan 

dan perubahan pada jaringan tersebut. Jaringan konektif yang mengalami 

pembengkakan dan peradangan sehingga meluas sampai ke permukaan 

jaringan epitel. Penebalan epitel, edema dan invasi leukosit dipisahkan 

oleh daerah yang mengalami elongasi terhadap jaringan konektif. 

Konsistensi kaku dan kasar dalam mikroskopis nampak  fibrosis dan 

proliferasi epitel adalah akibat dari peradangan kronis yang 

berkepanjangan. 

d. Faktor Etiologi Gingivitis 

Menurut Manson & Eley (1993) gingivitis disebabkan oleh faktor 

primer dan faktor sekunder. Faktor primer dari gingivitis adalah plak. Plak 

gigi adalah deposit lunak yang membentuk biofilm yang menumpuk 

kepermukaan gigi atau permukaan jaringan keras di rongga mulut 

(Daliemunthe, 2008). 

Plak gigi mengalami perkembangan pada permukaan gigi dan 

membentuk bagian pertahanan bakteri di dalam rongga mulut. Penggunaan 

antibiotik yang berspektrum luas secara berkepanjangan adalah salah satu 

contohnya. Kondisi tersebut dapat terjadi pertumbuhan mikroorganisme 

secara berlebihan khususnya jamur dan bakteri (Daliemunthe, 2008). 

Plak gigi tidak dapat dibersihkan hanya dengan berkumur ataupun 

semprotan air, tetapi dapat dibersihkan secara sempurna dengan cara 
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mekanis. Plak gigi tidak dapat terlihat jika jumlahnya sedikit kecuali diberi 

dengan larutan disklosing atau sudah mengalami diskolorisasi oleh pigmen-

pigmen yang berada dalam rongga mulut. Plak gigi akan terlihat berwarna 

abu-abu, abu-abu kekuningan dan kuning jika terjadi penumpukan 

(Daliemunthe, 2008). 

Lapisan plak pada peradangan gingiva memiliki ketebalan 400 μm. 

Peradangan gingiva berhubungan dengan akumulasi plak di sekitar marginal 

gingiva. Kondisi ini menyebabkan perubahan komposisi plak dari 

mikroflora streptococci menjadi Actinomyces spp. Selama perkembangan 

gingivitis, mikroflora mengalami peningkatan pada jumlah spesies. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa terjadi peningkatan mikroba 

Fusobacterium nucleatum, P. Intermedia, Capnocytophaga spp., 

Eubacterium spp. dan spirochete pada gingiva yang mengalami peradangan 

(Daliemunthe, 2008). 

Menurut Manson & Eley (1993) faktor sekunder dibagi menjadi 2, yaitu 

faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal pada lingkungan gingiva 

merupakan predisposisi dari akumulasi deposit plak yang menghalangi 

pembersihan plak. Faktor-faktor tersebut adalah restorasi gagal, kavitas 

karies, tumpukan sisa makanan, gigi tiruan sebagian lepasan yang desainnya 

tidak baik, pesawat orthodonti, susunan gigi-geligi yang tidak teratur, 

merokok tembakau dan mikroorganisme. Faktor lokal tersebut merupakan 

proses mulainya peradangan gingiva.  

Lang NP. et al., (2008) menyatakan bahwa apabila gigi geligi 

dibersihkan dengan interval 48 jam tidak akan terjadi gingivitis, tetapi 

apabila pembersihan gigi geligi ditunda sampai 72 jam akan terjadi 

inflamasi gingiva. 

Faktor sekunder gingivitis yang kedua adalah faktor sistemik. Faktor 

sistemik dapat memodifikasi respons gingiva terhadap iritasi lokal (Manson 

& Eley, 1993).  

Faktor sistemik adalah faktor yang mempengaruhi tubuh secara 

keseluruhan, misalnya: 
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1) Faktor Genetik 

Peradangan gingiva yang berasal dari faktor genetik terlihat pada 

Hereditary gingival fibromatosis dan beberapa kelainan mukokutaneus 

yang bermanifestasi sebagai peradangan gingiva. Hereditary gingival 

fibromatosis (HGF) adalah suatu keadaan yang tidak biasa yang ditandai 

oleh diffuse gingival enlargement, kadang-kadang menutupi sebagian 

besar permukaan atau seluruh gigi. Peradangan timbul tanpa tergantung 

dari pengangkatan plak secara efektif. 

Macam-macam lesi yang dapat mempengaruhi adalah lichen planus, 

pemphigoid, pemphigus vulgaris dan erythema multiforme. Hyperplasia 

gingiva dapat berasal dari faktor genetik. Hyperplasia gingiva (sinonim 

dengan gingival overgrowth, gingival fibromatosis) dapat terjadi sebagai 

efek dari pengobatan sistemik seperti phenytoin, sodium valproate, 

cyclosporine dan dihydropyridines. Peradangan tergantung pada 

perluasan plak.  

2) Faktor Nutrisional 

Secara teoritis defisiensi dari nutrien utama dapat mempengaruhi 

keadaan gingiva dan daya tahannya terhadap iritasi plak, tetapi karena 

saling ketergantungan berbagai elemen diet yang seimbang, sangatlah 

sulit untuk mendefinisikan akibat defisiensi spesifik pada seorang 

manusia. 

Peradangan gingiva karena malnutrisi ditandai dengan gingiva 

tampak bengkak, berwarna merah terang karena defisiensi vitamin C. 

Kekurangan vitamin C mempengaruhi fungsi imun sehingga menurunkan 

kemampuan untuk melindungi diri dari produk-produk seluler tubuh 

berupa radikal oksigen. 

3) Faktor Hormonal 

Perubahan hormon endokrin berlangsung semasa pubertas, 

kehamilan, menopouse dan diabetes. Keadaan ini dapat menimbulkan 

perubahan jaringan gingiva yang merubah respons terhadap produk-

produk plak. 
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Insidens gingivitis pada masa pubertas mencapai puncaknya dan 

tetap terjadi walaupun dilakukan kontrol plak. Penemuan Sutclife 

menyatakan bahwa peningkatan keparahan gingivitis tidak berhubungan 

dengan meningkatnya deposit plak. Jaringan lunak di dalam rongga 

mulut pada masa pubertas terjadi inflamasi yang bereaksi lebih hebat 

terhadap jumlah plak yang tidak terlalu besar yang diikuti dengan 

pembengkakan gingiva dan perdarahan. Setelah melewati masa pubertas  

keparahan inflamasi gingiva cenderung berkurang (Jeffrey et al., 2011). 

4) Faktor Hematologi 

Penyakit darah tidak menyebabkan gingivitis, tetapi dapat 

menimbulkan perubahan jaringan yang merubah respons jaringan 

terhadap plak. Penyakit hematologi yang menyebabkan perdarahan 

gingiva, diantaranya adalah anemia, leukemia dan leukopenia (Manson & 

Eley, 1993). 

Presentase epitel jaringan ikat gingiva yang terkena radang 

mengalami perdarahan lebih besar bila dibandingkan dengan gingiva 

yang tidak mengalami perdarahan. Perdarahan pada gingiva adalah 

sejalan dengan perubahan histopatologis yang terjadi pada jaringan ikat 

periodonsium. 

h. Indeks Gingiva 

Menentukan derajat inflamasi gingiva atau gingivitis dipakai indeks 

gingiva yang diperkenalkan oleh Loe dan Silness. Pengukuran dilakukan 

pada gigi indeks 16, 12, 24, 36, 32, 44. Jaringan sekitar tiap gigi dibagi ke 

dalam empat unit penilaian gingiva, papila distal-labial, margin gingiva 

labial, papila mesial-labial dan margin gingiva lingual keseluruhan. 

(Daliemunthe, 2008). 
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Pemeriksaan Gingiva 

No Kriteria Nilai 

1. Gingiva sehat 0 

2. Inflamasi gingiva ringan, gingiva yang ditandai dengan 

perubahan warna, sedikit edema, pada palpasi tidak 

terjadi perdarahan 
1 

3. Inflamasi gingiva sedang, gingiva berwarna merah, 

edema dan mengkilat, pada palpasi terjadi perdarahan 2 

4. Inflamasi gingiva parah, gingiva berwarna merah 

menyolok, edema, terjadi ulserasi, gingiva cenderung 

berdarah spontan. 
3 

(Jeffrey et al., 2011) 

Skor setiap gigi diperoleh dengan menjumlahkan skor keempat sisi 

yang diperiksa, lalu dibagi dengan empat (jumlah sisi yang diperiksa). 

Jumlah skor semua gigi yang diperiksa dibagi dengan jumlah gigi yang 

diperiksa maka diperoleh skor indeks gingiva. 

Gingival indeks (GI) adalah derajat keparahan inflamasi gingiva secara 

klinis dapat ditentukam dari skor indeks gingiva dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Kriteria Skor Indeks Gingiva 

Skor Indeks gingival Kondisi Gingiva 

0,1 – 1,0 Gingivitis Ringan 

1,1 – 2,0 Gingivitis Sedang 

2,1 – 3,0 Gingivitis Parah 

(Jeffrey et al., 2011) 

 

3.  Pubertas 

a. Pengertian Pubertas 

Kata “pubertas” berasal dari bahasa Latin yang berarti “untuk tumbuh” 

atau “untuk tumbuh menuju kedewasaan”, sehingga didefinisikan sebagai 

suatu periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak menuju masa 

kedewasaan (Rice, F. Philip., 1978). Sedangkan menurut Manuel, Tena-

Sempere (2012), pubertas adalah suatu periode perkembangan yang 
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melibatkan diri dengan pencapaian hasil dari berkembang biak dan 

kematangan seksual. 

b. Kurun Waktu Masa Pubertas 

Tahapan pubertas menurut Asmiani et al. (2013) dibagi menjadi 3, 

yaitu: 

1) Tahap Prapubertas 

Tahap prapubertas adalah tahap yang menunjukkan ciri-ciri seks 

sekunder mulai tampak tetapi organ reproduksi belum sepenuhnya 

berkembang. Ciri seks sekunder pada prapubertas adalah perkembangan 

payudara dan lebar panggul, rambut pada ketiak dan rambut pada 

kemaluan mulai muncul pada perempuan, sedangkan pada laki-laki 

adalah rambut pada ketiak, rambut kemaluan dan kumis mulai muncul 

serta perubahan suara menjadi lebih besar. 

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

periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali 

mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual. 

Tahap prapubertas disebut sebagai masa pematangan sekitar usia 9-11 

tahun, yaitu pada satu atau dua tahun terakhir masa kanak-kanak 

sehingga tidak disebut sebagai seorang anak dan tidak pula sebagai 

seorang remaja.  

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

terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat rendah. Hagen et al. 

(2012) menjelaskan bahwa kadar peningkatan hormon endokrin pada 

perempuan adalah 22%, sedangkan Jocelyne et al. (1991) yang 

menjelaskan bahwa kadar peningkatan hormon endokrin pada laki-laki 

adalah 20%. 

2) Tahap Pubertas 

Tahap pubertas yang ditandai dengan kriteria kematangan seksual 

mulai muncul, yaitu terjadi haid pada anak perempuan dan pengalaman 

mimpi basah pada anak laki-laki. Ciri-ciri seks sekunder terus 

berkembang dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks.  
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Wong, Donna L. (2009) menyatakan bahwa pada tahap ini disebut 

juga tahap matang, yaitu terjadi pada garis antara masa kanak-kanak dan 

masa remaja dengan kriteria kematangan seksual mulai muncul. 

Pandangan pada usia pubertas ini biasanya anak perempuan menginjak 

pubertas lebih dahulu daripada anak laki-laki. Anak laki-laki terjadi 

pubertas sekitar usia 12-16 tahun, sedangkan anak perempuan sekitar 

usia 11-15 tahun.  

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

terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat tinggi. Hagen et al. 

(2012) menjelaskan bahwa kadar peningkatan hormon endokrin pada 

perempuan adalah 54%, sedangkan Jocelyne et al. (1991) yang 

menjelaskan bahwa kadar peningkatan hormon endokrin pada laki-laki 

adalah 50%. 

3) Tahap Pasca Pubertas 

Ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks 

mulai berfungsi secara matang. Wong, Donna L. (2009) menyatakan 

bahwa pada tahap ini menyatu dengan tahun pertama dan kedua masa 

dewasa. Tahap ini ciri-ciri seks sekunder sudah berkembang dengan baik 

dan organ-organ seks juga berfungsi secara matang. Tahap pascapubertas 

merupakan periode 1-2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan 

tulang telah lengkap dan alat reproduksinya terbentuk dengan cukup 

baik. Tahap ini terjadi sekitar usia 17-21 tahun. Menurut Jeffrey et al. 

(2011) menyatakan bahwa pada tahap pascapubertas keadaan  hormon 

endokrin mulai stabil. 

c. Ciri-ciri Perkembangan Pubertas secara biologis 

Menurut Hidayat, T. (1977) dalam buku mengenai psikologi remaja 

menyatakan bahwa usia pubertas adalah suatu individu yang dalam 

perkembangan perubahan biologisnya sangat berpengaruh pada kondisi 

kejiwaan maupun sosialnya. Perubahan ini akibat mulai berfungsinya 

seluruh organ biologisnya dari individu yang terpenting adalah mulai 



19 
 

berfungsinya kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon seks. Sehingga 

dari perubahan ini akan menimbulkan beberapa aspek pada psikis anak. 

Berfungsinya hormon seks pada usia pubertas terlihat semakin jelas 

perbedaan tanda-tanda kelamin sekunder antara laki-laki dan perempuan. 

Selain itu masa perkembangan fisik yang sangat cepat dalam hal tinggi, 

besar dan berat badan serta bertambah panjangnya organ tubuh. 

Pandangan dari segi biologis, usia pubertas adalah usia perkembangan 

yang bersifat progresif dan dapat dikatakan sampai pada puncak 

perkembangan fisiknya karena setelah periode ini perkembangannya hanya 

perubahan dalam hal gemuk atau kurusnya tubuh. 

Menurut Jurgen & Angelika (2009) menyatakan bahwa usia pubertas 

mengalami aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-gonad. Aktivasi sistem ini 

merupakan bagian utama dalam perkembangan dan regulasi berbagai sistem 

tubuh, terutama sistem reproduksi. Regulasi sistem neuroendokrin 

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. 

Hormon GnRH merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan 

hormon-hormon gonadotropin, berupa Folikel Stimulating Hormone (FSH) 

dan Luteinizing Hormone (LH). Kedua hormon tersebut merangsang 

pertumbuhan estrogen  dan  progesterone pada anak perempuan, sedangkan 

pada anak laki-laki,  LH  yang  disebut juga Interstitial-Cell  Stimulating  

Hormone  (ICSH)  merangsang pertumbuhan testosterone (Asmiani et al., 

2013). 

FSH berfungsi dalam pertumbuhan, perkembangan, maturasi saat 

pubertas 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, 2009). 



20 
 

d. Penyebab Perubahan pada Masa Pubertas 

Menurut Asmiani et al. (2013) menyatakan beberapa kondisi yang 

menyebabkan perubahan pada masa pubertas adalah: 

1) Peran Kelenjar Pituitari 

Kelenjar pituitari mengeluarkan dua hormon yaitu hormon 

pertumbuhan yang berpengaruh dalam menentukan besarnya individu 

dan hormon gonadotropik yang merangsang gonad untuk meningkatkan 

kegiatan.  

2) Peranan Gonad 

Pertumbuhan dan perkembangan gonad dan organ seks yakni ciri 

seks primer bertambah besar dan fungsinya menjadi matang, sedangkan 

ciri seks sekunder seperti rambut kemaluan mulai tumbuh. 

3) Interaksi Kelenjar Pituitari dan Gonad 

Hormon yang dikeluarkan oleh gonad yang telah dirangsang oleh 

hormon gonadotropik yang bereaksi terhadap kelenjar pituitari 

menyebabkan penurunan jumlah hormon pertumbuhan secara berangsur-

angsur sehingga menghentikan proses pertumbuhan. Interaksi antara 

kelenjar pituitari dan gonad berlangsung selama reproduksi dan 

berkurang ketika wanita mendekati menopause dan pria mendekati 

klimakterik. Ciri seks primer pada laki-laki dan perempuan adalah 

sebagai berikut: 

a) Ciri Seks Primer pada Laki-laki 

Gonad atau testis yang terletak pada scrotum usia 14 tahun baru 

sekitar 10% dari ukuran matang. Terjadi pertumbuhan pesat selama 

satu atau dua tahun, setelah itu pertumbuhannya menurun. Testis 

berkembang sempurna pada usia 20 atau 21 tahun.  

Setelah pertumbuhan testis meningkat, maka pertumbuhan penis 

meningkat pesat. Peningkatan mula-mula adalah panjangnya 

kemudian berangsur-angsur besarnya. Fungsi organ reproduksi pria 

jika sudanh matang biasanya mulai mengalami mimpi basah. 
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b) Ciri Seks Primer pada Wanita 

Berat uterus anak usia 11 atau 12 tahun berkisar 5,3 gram, 

sedangkan pada usia 16 tahun rata-rata beratnya 43 gram. Tuba falupi, 

ovum dan vagina juga ttttumbuh pesat pada masa ini. Petunjuk 

pertama bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi 

matang adalah datangnya haid atau menstruasi (Asmiani et al., 2013) 

Menurut Millah, Ainul. (2010) menyatakan bahwa haid adalah 

sesuatu yang telah Allah tentukan pada anak-anak perempuan 

keturunan Adam. Sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah, yang 

disebutkan dalam Shahihainin yang artinya: “Ini adalah suatu perkara 

yang ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam.” 

Selain itu Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Fathimah 

binti Hubaisy, yang artinya: “Maka apabila datang haidmu, tinggalkan 

shalat. Dan apabila telah selesai, cucilah darah darimu (mandilah), lalu 

laksanakan shalat!.” (HR. Al-Bukhari) 

4. Hubungan Nilai Status Kesehatan Gingiva terhadap Pubertas 

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).  

Gingivitis pubertas adalah jenis khas dari gingivitis yang berkembang pada 

anak-anak dan pubertas. Cohen mengamati dalam sebuah studi dari anak laki-

laki dan perempuan di kelompok usia 11-14 tahun bahwa terjadi pembesaran 

gingiva di segmen anterior pada periode prapubertas dan premenarcheal serta 

pubertas. Pembesaran gingiva ditandai dengan bentuk membulat pada 

interproksimal papillae yang jauh lebih besar daripada pembesaran gingiva 

berhubungan dengan faktor lokal (Jeffrey et al., 2011).  

Nakagawa et al. menemukan peningkatan signifikan secara statistik, 

adanya Prevotella intermedia pada inflamasi gingiva terjadi pada masa 

pubertas yang dipengaruhi hormon seks (Jeffrey et al., 2011). Hubungan antara 
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kadar hormon testoteron, estrogen dan progesteron dengan adanya bakteri 

Prevotella intermedia, spesies P. Nigrscens and Capnocytophaga telah terlihat 

pada gingivitis pubertas dan terjadi peningkatan kecenderungan perdarahan dan 

inflamasi gingiva yang diamati selama usia pubertas (Nield-Gehrig & 

Willman., 2011). 

Anak-anak dan pubertas yang sehat terjadi periodontitis dengan klasifikasi 

Localized Agresif Periodontitis (LAP) dan tanpa bukti klinis penyakit sistemik, 

sedangkan pada remaja dan orang dewasa muda terjadi periodontitis dengan 

klasifikasi Generalized Aggressive Periodontitis (GAP) (Jeffrey et al., 2011). 

LAP ditandai dengan cepatnya kehilangan berat tulang alveolar di sekitar 

lebih dari satu gigi permanen yang biasanya pada gigi molar pertama dan 

incisivus. Secara klinis, pasien LAP memiliki jaringan inflamasi dengan 

terdapat plak gigi dan kalkulus supragingiva yang kurang dan sangat sedikit. 

Sedangkan pada pasien GAP ditandai dengan peradangan periodontal, 

akumulasi plak dan kalkulus. Loe dan Brown melaporkan prevalensi 0,13% 

dari GAP terjadi pada kalangan remaja di Amerika Serikat (Jeffery et al., 

2011). 

 

d. Landasan Teori 

Gingiva merupakan bagian dari aparatus pendukung gigi, periodonsium dan 

membentuk hubungan dengan gigi untuk melindungi gigi dan menutupi lingir 

(ridge) alveolar. Gingiva berfungsi melindungi jaringan di bawah pelekatan gigi 

terhadap pengaruh lingkungan rongga mulut. Inflamasi atau peradangan yang 

mengenai  jaringan lunak di sekitar gigi atau jaringan gingiva disebut gingivitis.  

Gambaran klinis gingivitis secara umum adalah kemerahan, kontur yang 

membulat, tekstur yang halus, terjadi perdarahan, adanya plak atau kalkulus dan 

secara radiografi tidak ditemukan kehilangan tulang alveolar. Penyebab utama 

gingivitis adalah plak, sedangkan faktor predisposisi salah satunya adalah 

ketidakseimbangan hormon endokrin. Ketidakseimbangan hormon endokrin ini 

terjadi pada usia pubertas. 
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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 neuroendokrin 

dipengaruhi oleh pusat ekstra-hipotalamus di korteks serebri termasuk sistem 

limbik. Sel-sel hipotalamus menghasilkan Gonadotropin Releasing Hormone 

(GnRH) untuk mensekresikan hormon-hormon gonadotropin, berupa Folikel 

Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). 

Peningkatan kadar hormon endokrin selama usia pubertas dapat 

menyebabkan vasodilatasi sehingga sirkulasi darah meningkat pada jaringan 

gingiva yang mengakibatkan gingivitis pubertas. Gingivitis pubertas adalah jenis 

khas dari gingivitis yang berkembang pada anak-anak dan pubertas.  

Hubungan antara kadar hormon testoteron, estrogen dan progesteron dengan 

adanya bakteri Prevotella intermedia, spesies P. Nigrscens and Capnocytophaga 

telah terlihat pada gingivitis pubertas dan terjadi peningkatan kecenderungan 

perdarahan dan inflamasi gingiva yang diamati selama usia pubertas. 

Bentuk gingivitis pubertas, karakteristiknya adalah pembengkakan pada 

marginal gingiva dan peninggian papila interdental. Pembesaran jaringan gingiva 

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

pada satu lengkung rahang. Gingivitis pubertas biasanya terlokalisir pada gigi 

incisivus dan molar pertama, walaupun terkadang mengenai gigi-geligi lainnya. 
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C.  KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Terdapat perbedaan antara nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD dengan 

pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 

Usia 

Pubertas Pascapubertas Prapubertas 

Kadar Hormon Endokrin 

Meningkat dengan 

Tingkat Rendah 20-22% 

 

Kadar Hormon 

Endokrin Mulai 

Stabil 

- Perempuan: 

Perkembangan 

Payudara dan Lebar 

Panggul, 

Rambut pada Ketiak 

dan Kemaluan mulai 

Muncul  

- Laki-Laki: 

Rambut pada Ketiak, 

Kemaluan dan Kumis 

mulai Muncul  

Perubahan Suara 

menjadi Lebih Besar 

  

- Haid pada 

Perempuan 

- Mimpi Basah 

pada Laki-laki 

Masa Akhir 

Kanak-Kanak 

atau masa 2 tahun 

sebelum pubertas  

Masa Transisi atau 

Peralihan dari Kanak-

Kanak ke Masa 

Remaja 

 

Masa Menyatu antara 

Tahun Pertama dengan 

Tahun Kedua pada Masa 

Dewasa 

 

Kadar Hormon Endokrin 

Meningkat dengan 

Tingkat Tinggi 50-54% 

 

Mempengaruhi Status Kesehatan Gingiva 


