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ABSTRACT
Background:Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease that can be life-threatening. The prevalence of DM
increases every year along with obesity. There are a lot of oral manifestations of DM so dentists play an important role in
the treatment of DM. The most common oral manifestations found in DM patients is periodontal disease which has a two way relationship with DM. Dentists can also be the first to know the presence of DM in their patients. Therefore, it is
important for dentists to have good knowledge and attitudes regarding the oral health of DM patients. Objective:To
determine the knowledge profile and attitudes of dentists regarding the oral health of DM patients. Methods:Descriptive
observational study using a validated questionnaire consisting of 30 questions about knowledge and 12 statements about the
attitude of dentists regarding the oral health of DM patients.. Questionnaires were distributed via google form to dentists
who are members of the West Jakarta PDGI. Results:The number of respondents in this study were 62 dentists, members of
the West Jakarta PDGI. 100% of respondents agree that DM will affect the wound healing process and cause loose teeth.
However, 45.16% of respondents did not agree that periodontal treatment (scaling and root planing) can improve glycemic
control in DM patients. Only 46.77% of respondents always do scaling and only 19.35% of respondents do root planing for
DM patients. 64.52% of respondents do not always update their knowledge about DM. Conclusion: Most dentists
understand the prognosis, complications, and risk factors for DM, but do not really understand that periodontal treatment
can help improve glycemic control.
Keywords: attitude, dentist, diabetes mellitus, knowledge, oral manifestation, periodontal
LATAR BELAKANG
Diabetes melitus (DM) merupakan suatu penyakit serius yang
memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup dan
kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.1 Dalam 30 tahun,
jumlah penderita DM telah meningkat empat kali lipat, serta
menjadikan DM sebagai penyakit penyebab kematian utama
dengan urutan kesembilan di dunia.2 Indonesia sendiri berada
pada tingkat ke tujuh di dunia dengan jumlah 10,7 juta
penderita1. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia
Tenggara, jumlah penderita DM di Indonesia masih di atas ratarata, di mana jumlah penderita DM pada orang dewasa di
Singapura berjumlah 640.400 penderita, Malaysia 3.652.600
penderita, Myanmar 1.282.700 penderita, Thailand 4.284.900
penderita, Kamboja 430.600 penderita, dan Philippine 3.993.300
penderita.3
Hampir semua provinsi di Indonesia mengalami peningkatan
prevalensi DM dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada
tahun 2018. 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun
2013 dan 2018, adalah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi
Utara, dan Kalimantan Timur. DKI Jakarta merupakan salah
satu provinsi dengan peningkatan prevalensi tertinggi sebanyak
0,9%.4
Meningkatnya kasus DM di Indonesia berbanding lurus
dengan peningkatan jumlah pasien DM di Indonesia, terutama
pasien DM tipe 2. DM dikenal sebagai penyakit yang memiliki
banyak komplikasi terhadap organ dalam tubuh dan termasuk
juga rongga mulut. Pada seseorang dengan DM, kelainan dalam
rongga mulut akan lebih sering ditemui.5,6,7 Beberapa kelainan
dalam rongga mulut yang sering dijumpai pada pasien dengan
DM antara lain xerostomia, karies, penyakit periodontal, infeksi
oral (kandidiasis), burning mouth syndrome, gangguan
pengecapan, stomatitis aftosa rekuren, liken planus oral, dan
gangguan penyembuhan luka.8 Namun berdasarkan penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya di Yazd Diabetic Research
Center, didapatkan bahwa xerostomia, penyakit periodontal, dan
kandidiasis oral merupakan manifestasi oral yang paling banyak
ditemukan pada seseorang dengan DM.5 Menurut penelitian
yang dilakukan di Klinik Rawat Jalan Fakultas Kedokteran
Universitas Passo Fundo mengenai lesi mulut yang paling sering
ditemukan pada penderita DM2, didapati bahwa dari 250 pasien

yang diteliti,116 pasien menderita DM dan ditemukan bahwa
penderita DM2 memiliki risiko tinggi terkena xerostomia, serta
penderita DM yang memakai gigi tiruan lengkap memiliki risiko
lebih tinggi terkena denture stomatitis, dan liken planus oral
hanya ditemukan pada pasien dengan DM.7 Penelitian serupa
juga pernah dilakukan di Sulaimani diabetic center di mana
sebanyak 240 orang dari 300 orang dengan DM tipe 2
mengeluhkan gejala mulut kering / xerostomia.6 Tidak menutup
kemungkinan, bahwa pasien yang datang ke praktik dokter gigi
memiliki penyakit DM, baik terkontrol maupun tidak terkontrol.
Oleh karena kelainan dalam rongga mulut akan lebih sering
ditemui pada seseorang dengan DM, maka sangatlah penting
untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah.
Seorang dokter gigi memiliki peran yang penting dalam
penangan DM. Bahkan dokter gigi dapat menjadi orang pertama
yang membantu diagnosis DM pada penderita yang sebelumnya
belum terdiagnosis. Perawatan yang diberikan kepada pasien
DM, tentunya akan berbeda satu dengan yang lain, maupun
dengan pasien tanpa DM. Seseorang dengan DM tentunya
membutuhkan perhatian yang lebih dari para dokter gigi yang
merawatnya, dikarenakan mungkin saja dapat terjadi keadaan
darurat pada saat dilakukan perawatan. Salah satu keadaan
darurat yang mungkin terjadi yaitu hipoglikemi. Keadaan ini
bisa saja terjadi apabila pasien menggunakan insulin berlebih
atau pasien tidak makan sebelum berkunjung ke dokter gigi.
Seorang dokter gigi harus dapat mengenai gejala-gejala awal
hipoglikemi seperti pasien yang mulai merasa lapar, mual,
berkeringat, terlihat lemah, gemetar, dan gelisah. Apabila
seorang dokter gigi mendapatkan pasien dengan gejala serupa,
sebaiknya dokter gigi tersebut menghentikan perawatannya dan
segera memberikan pertolongan pertama dengan memberikan
makanan manis yang mengandung karbohidrat seperti permen,
jus ataupun larutan gula sebanyak 15g. Dokter gigi perlu
menempatkan pasien DM pada urutan awal di pagi hari
dikarenakan kadar kortisol endogen lebih tinggi saat pagi hari.
Sebelum memulai perawatannya dokter gigi harus melakukan
anamnesis dan pemeriksaan rekam medik secara menyeluruh,
serta memastikan pasien telah makan dan mengkonsumsi obat
DM sebelumnya dan apabila akan dilakukan tindakan yang
invasif ataupun yang berisiko tinggi, baiknya dokter gigi
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merujuk pasien terlebih dahulu, dan sebelum dilakukan tindakan
dokter gigi dapat memastikan kembali kadar gula pasien dengan
menggunakan glukometer.9 Penyembuhan pasca perawatan
pada pasien dengan DM yang menerima perawatan invasif, akan
menjadi lebih lama, dikarenakan seseorang dengan DM mudah
terkena infeksi dan memiliki gangguan mikrovaskuler sehingga
akan memperlambat proses penyembuhan.10
Pengetahuan dan sikap dokter gigi mengenai DM dan pasien
dengan DM akan mempengaruhi tatalaksana perawatan yang
diberikan kepada pasien dengan DM. Seorang dokter gigi yang
memiliki pengetahuan yang baik mengenai DM seperti
mengenali gejala - gejala DM, komplikasi - komplikasi DM,
manifestasi DM dalam rongga mulut, serta tata cara penangan
gawat darurat pada pasien DM, dapat memberikan edukasi serta
perawatan yang aman dan maksimal kepada pasiennya. Apabila
seorang dokter gigi dapat mengenali gejala awal DM pada
pasiennya, maka dokter gigi tersebut dapat segera melakukan
rujukan kepada dokter spesialis penyakit dalam, agar pasiennya
dapat segera ditangani dan diberikan perawatan yang tepat.
Maka dari itu, penting bagi seorang dokter gigi untuk memiliki
pengetahuan yang baik mengenai DM. 9,11
Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa sebagian
besar repsondennya yang merupakan dokter gigi dan tenaga
kesehatan memiliki pengetahuan yang baik
mengenai
DM.12,13 Namun penelitian lain melaporkan bahwa sebagian
besar repsondennya yang merupakan dokter gigi masih memiliki
pengetahuan yang rendah mengenai DM. 14
Penelitian mengenai gambaran pengetahuan dan sikap ini
belum banyak dilakukan di Indonesia terutama di Jakarta,
sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai
gambaran pengetahuan dan sikap dokter gigi terkait kesehatan
rongga mulut pasien DM.

identifikasi dini pada individu yang berisiko tinggi dapat
menunda atau mencegah munculnya penyakit dan komplikasi
DM. Penelitian menunjukkan masih terdapat 6.45% dokter gigi
yang tidak setuju bahwa terdapat hubungan dua arah antara
penyakit periodontal dan kendali glukosa darah yang buruk.
Selanjutnya, didapati sebanyak 17.74% dokter gigi yang tidak
tahu bahwa pasien yang memiliki (HBA1c) lebih dari 5.7%
merupakan indikasi DM.
Faktor risiko untuk DM tipe 2 yang paling banyak diketahui
oleh responden adalah pola makan tinggi glukosa (98.39%),
dilanjutkan dengan obesitas (96.77%), aktivitas fisik yang
rendah (93.55%), minuman beralkohol (80.65%).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komplikasi DM yang
paling banyak diketahui oleh responden adalah gangguan
penyembuhan luka dan gigi goyang (100%). Namun hanya
59.68% dokter gigi yang mengetahui bahwa merupakan
komplikasi DM.
Tabel 3 menunjukkan gambaran sikap pelayanan dokter gigi
anggota PDGI Jakarta Barat terhadap pasien DM. Sebanyak
51.61% dokter gigi menjadwalkan kontrol berkala pada pasien
DM. Hanya 46.77% dokter gigiyang melakukan scaling dan
19.35% yang melakukan root planning kepada pasiennya yang
menderita DM. Masih terdapat 24.19% dokter gigi yang tidak
selalu berkolabolasi dengan sejawat dokter umum atau spesialis
untuk perawatan pasien yang lebih baik, serta hanya sebanyak
27.42% dokter gigi dan stafnya yang memiliki pengetahuan
mutakhir mengenai DM.
Tabel 2. Gambaran pengetahuan subjek terhadap penyakit
diabetes melitus.

BAHAN DAN METODE
Penelitian observasional deskriptif dengan desain potong
silang yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember
2021, dengan subjek penelitian dokter gigi yang berpraktik dan
merupakan anggota PDGI Jakarta Barat. Pemilihan sampel
diambil dengan cara consecutive sampling.
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang tervalidasi,
terdiri dari 30 pertanyaan mengenai pengetahuan dan 12
pernyataan mengenai sikap. Kuesioner disebarkan melalui
google form secara daring kepada dokter gigi anggota PDGI
Jakarta Barat. Dokter gigi yang bersedia menjadi responden
penelitian akan memberikan persetujuan melalui informed
consent.
Peneliti ini telah mendapatkan persetujuan dari komisi kode
etik FKG USAKTI dengan nomor 508/S1/KEPK/FKG/8/2021.
HASIL
Sebanyak 62 dokter gigi anggota PDGI Jakarta Barat
berpartisipasi dalam penelitian ini. Subjek dokter gigi nonspesialis mencapai 43 orang sedangkan dokter gigi spesialis
sebanyak 19 orang. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar
subjek didominasi jenis kelamin perempuan yang merupakan
dokter gigi non-spesialis sebanyak 30 (71.4%) dan 12 (28.6%)
dokter gigi spesialis, sedangkan laki-laki sebanyak 13 (65%)
merupakan dokter gigi non spesialis dan 7 (35%) dokter gigi
spesialis. Sebagian besar responden dokter gigi non-spesialis
sebanyak 18 orang (90%) mempunyai pengalaman praktek 1-5
tahun, sedangkan sebanyak 7 orang (41.2%) dokter gigi spesialis
telah berpraktik selama >20 tahun. Sebagian besar responden
dokter gigi non-spesialis sebanyak 14 orang (93.3%) berusia 2529 tahun, sedangkan sebagian besar responden dokter gigi
spesialis sebanyak 5 orang (50%) berusia 40-44 tahun.
Tabel 2 menggambarkan karakteristik pengetahuan dokter
gigi anggota PDGI Jakarta Barat terhadap penyakit DM.
Didapati bahwa Sebanyak 62 (100%) dokter gigi menyatakan
setuju bahwa penderita DM yang tidak terkontrol memberikan
respon penyembuhan yang berbeda dengan pasien DM
terkontrol. Namun hanya sebanyak 38.71% dokter gigi setuju
bahwa penanganan penyakit periodontal (scaling dan root
planning) dapat membantu mengendalikan glukosa darah pada
pasien DM. Sebanyak 95.77% dokter gigi setuju bahwa
kemunculan DM mungkin tidak disadari oleh pasiennya dan

Tabel 3. Gambaran sikap pelayanan subjek terhadap pasien
diabetes melitus
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PEMBAHASAN
Seorang dokter gigi dapat menjadi orang pertama
yang mengetahui keberadaan DM pada pasiennya, oleh
sebab itu penting bagi dokter gigi untuk memiliki
pengetahuan dan sikap yang baik terhadap pasien dengan
DM, agar dokter gigi mampu memberikan perawatan
yang tepat dan aman kepada pasien dengan DM.
Jika dilihat pada tabel 1 mengenai karakteristik subjek
penelitian, didapati bahwa responden penelitian ini di
dominasi oleh dokter gigi non-spesialis. Hal ini terjadi
karena berdasarkan data yang terdapat pada profil PDGI
(Persatuan Dokter Gigi Indonesia) tertulis bahwa jumlah
dokter gigi yang berada dalam PDGI sebanyak 30.750
dokter gigi dan 3.806 dokter gigi spesialis.15
Seseorang dengan kontrol glikemik yang buruk
cenderung memiliki keadaan periodontal yang lebih
buruk dibandingkan seseorang tanpa DM.16,17 Seperti
yang diketahui bahwa DM dan keadaan periodontal
memiliki hubungan 2 arah yang akan saling
mempengaruhi satu sama lain. Kontrol glikemik yang
buruk akan menurunkan kualitas perawatan periodontal
dan dapat memperburuk keadaan periodontalnya, begitu
juga sebaliknya.18–20 Dari hasil penelitian ini didapati
bahwa sebanyak 83.87% responden setuju akan adanya
hubungan dua arah antara penyakit periodontal dan
kendali glukosa darah yang buruk.
Berdasarkan kesimpulan dari beberapa systematic
review, menyatakan bahwa perawatan periodontal berupa
scaling dan root planing yang diberikan kepada penderita
DM tipe 2 dengan periodontitis kronis selama 3-4 bulan
dapat
meningkatkan
kontrol
glikemiknya.21–24
Perawatan periodontal ini akan mengurangi mediator
inflamasi, sehingga dapat mengurangi terjadinya
resistensi insulin dan dapat meningkatkan kontrol
glikemik seseorang.19,25 Hal ini didukung oleh
penelitian - penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
dengan responden dokter gigi, sebagian besar menyetujui
bahwa perawatan periodontal dapat meningkatkan
kontrol glikemik seseorang.12,26,27 Pada penelitian ini

ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan responden
mengenai perawatan periodontal dapat meningkatkan
kontrol glikemik seseorang didukung dengan banyaknya
responden yang tidak selalu melakukan perawatan
periodontal (scaling dan root planning) kepada pasien
DM.
Seluruh responden pada penelitian ini setuju bahwa
Penderita DM yang tidak terkontrol memberikan respon
penyembuhan yang berbeda dengan pasien DM
terkontrol. Penyembuhan ini dapat terhambat karena
adanya kadar gula yang tinggi pada seseorang dengan
DM, sehingga melemahkan fungsi makrofag dan
menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi serta tidak
bisa melawan mikroorganisme dengan baik.28
Pada penelitian ini sebanyak 64.52% responden setuju
terhadap pernyataan mengenai pasien yang memiliki nilai
HbA1c lebih dari 5.7% merupakan indikasi DM. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang sebelumnya.26,29
Pemeriksaan HbA1C dianggap yang terbaik saat ini
karena pemeriksaan ini dapat dilakukan kapan saja dan
tidak memerlukan persiapan apapun seperti berpuasa
sebelumnya. Pemeriksaan HbA1C juga dapat memeriksa
kadar gula darah seseorang selama 3 bulan sebelumnya.
Walaupun pemeriksaan HbA1C ini sudah dianggap baik,
namun akan lebih baik apabila pemeriksaannya
dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah puasa untuk
mendapatkan hasil yang lebih akurat.18
Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa
faktor risiko yang paling banyak disetujui oleh responden
yaitu pola makan tinggi glukosa, obesitas, dan aktivitas
fisik yang rendah sebanyak. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Paquette DW et.al.20
Hasil penelitian ini mendapatkan hanya 59.68%
dokter gigi yang mengetahui bahwa osteoporosis
merupakan komplikasi DM. Keadaan ini juga ditemukan
pada penelitian sebelumnya di mana hanya sedikit dokter
gigi yang mengetahui bahwa osteoporosis merupakan
komplikasi DM.12 Seseorang dengan DM memiliki
risiko patah tulang yang lebih besar. Keadaan DM pada
seseorang akan mempengaruhi fungsi, metabolisme, dan
pematangan osteoblas. Tingginya kadar gula darah pada
seorang dengan DM akan memperbanyak sitokin proinflamasi seperti tumor necrosis factor alpha (TNF-α),
interleukin 1 beta, interleukin 6, dan interleukin 8, di
mana keadaan ini akan menyebabkan kematian osteoblas
dan menyebabkan terjadinya osteoklastogenesis. Maka
dari itu, DM dapat memperburuk komposisi organik dan
kekuatan tulang sehingga dapat mempengaruhi sifat
biomekanik tulang.30
Penelitian yang dilakukan Bains V K et.al. kepada 65
dokter gigi dan 62 dokter yang menangani penyakit DM,
87.7% dokter gigi dan 45.2% dokter setuju untuk
menjadwalkan pemeriksaan rutin kepada pasien DM.27
Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Chinnasamy,
et.al., lebih dari 50% jumlah respondennya menyetujui
hal ini.12 Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian kali
ini yang mendapatkan hasil bahwa 51.61% dokter gigi
akan menjadwalkan kontrol berkala pada pasien DM
sesuai kebutuhannya.
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa
sebagian besar responden dokter gigi akan melakukan
rujukan atau konsultasi kepada dokter sebelum memulai
perawatan pada pasien DM.12,26,31 Hasil penelitian ini
juga menunjukkan hal yang serupa di mana 72.58%
dokter gigi akan berkolaborasi dengan dokter untuk
memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien
dengan DM. Kolaborasi antara dokter dan dokter gigi
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sangatlah penting, karena dapat meningkatkan pelayanan
kesehatan. Seorang dokter dapat melakukan deteksi dini
terhadap penyakit periodontal yang diderita oleh pasien
DM dengan memberikan edukasi terkait hubungan dua
arah DM dan periodontal, serta memberitahu pasien
untuk melakukan kontrol ke dokter gigi secara rutin agar
dapat memperbaiki keadaan periodontalnya ataupun
mencegah terjadinya penyakit periodontal dan
manifestasi oral lainnya.32,33
Hasil penelitian mengenai sikap pelayanan dokter gigi
terhadap pasien DM didapati bahwa 64.52% dokter gigi
dan stafnya tidak selalu memperbaharui pengetahuan
mereka mengenai DM dan hanya 27.42% responden
yang melakukannya. Hasil ini memiliki kesamaan
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
Chinnasamy, et.al., di Victoria, Australia12 dan
penelitian yang dilakukan oleh Saxena K et.al. di India,
di mana lebih banyak responden yang tidak menerima
pelatihan tambahan mengenai DM.14 Namun terdapat
penelitian lainnya yang dilakukan oleh Saad et.al. di
Alexandria yang menyatakan sebaliknya, di mana lebih
dari 50% jumlah respondennya mendapatkan pelatihan
mengenai manajemen pasien DM.26
Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditemukan
beberapa hambatan seperti keterbatasan akses mengenai
keanggotaan PDGI Jakarta Barat menyebabkan jumlah
responden yang dapat dihubungi terbatas. Peneliti juga
harus memastikan kebenaran responden penelitiannya
merupakan anggota PDGI Jakarta Barat. Responden
penelitian ini lebih banyak pada rentang usia 25-29 tahun
dan menurun pada usia 50 tahun ke atas, dikarenakan
pengisian kuesioner yang cukup sulit melalui google
form, dibandingkan pengisian kuesioner secara langsung.
Banyaknya penelitian saat ini yang menggunakan
kuesioner secara daring juga dapat membuat beberapa
responden menjadi jenuh / kurang antusias dalam
mengisi kuesioner dan menyebabkan jawaban dari
responden menjadi kurang konsisten / kurang dapat
dipercaya. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat
menggambarkan secara keseluruhan pengetahuan dan
sikap dokter gigi anggota PDGI Jakarta Barat terkait
kesehatan rongga mulut pasien DM.
KESIMPULAN
Sebagian besar dokter gigi mengetahui prognosis,
komplikasi, dan faktor risiko DM. Namun kurang
mengetahui bahwa penanganan penyakit periodontal
dapat membantu meningkatkan kontrol glikemik pada
pasien DM.
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