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ABSTRACT
Introduction: Tooth loss results in a decrease of the masticatory function which can influence food intake so it is not only affects
the oral health but also have an impact on the general health. Objective: The purpose of this study was to explore the nutritional
status among patients with partial edentulism according to Kennedy’s classification at Dental and Oral Hospital, Faculty of
Dentistry Trisakti University. Materials and methods: This was a descriptive observational study using cross-sectional
approach. The data was collected using questionnaire that had been tested for validity and reliability, then examining the oral
cavity to determine the partial edentulism pattern based on Kennedy’s classification, and measure the body weight and height to
determine the BMI. Results: There were 50 respondents who met the inclusion criteria with an average age of 58.46 years and
average BMI of 24.97 kg/m2. In this study it was found that Kennedy’s class III was most commonly encountered in maxillary
arch (42%) and class I in mandibular arch (26%). Patients with Kennedy class I and class II cases tend to have moderate
nutritional status, whereas patients with class III dan class IV cases tend to have good nutritional status. Conclusions: Patients
with Kennedy class III and class IV cases tend to have better nutritional status than patients with class I and class II cases. This
is because the number and distribution of teeth also influence nutritional status and body mass index.
Keywords: Kennedy’s classification, nutritional status, partial edentulism

PENDAHULUAN
Kehilangan gigi merupakan salah satu masalah
kesehatan rongga mulut yang paling sering terjadi
dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
seseorang seperti fungsi mastikasi, fonetik, estetik,
dan hubungan sosial.1 Menurut hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013, persentase
masalah kesehatan gigi dan mulut penduduk
Indonesia meningkat dari 23,2% menjadi 25,9%.
Pada tahun 2013, indeks DMF-T di Indonesia
adalah sebesar 4,6% yang berarti pada tiap 100
orang terdapat 460 buah kerusakan gigi dan nilai
DMF-T ini meningkat seiring bertambahnya usia. 2
Riset Kesehatan Dasar mencatat proporsi masalah
kesehatan gigi dan mulut mencapai 57,6% pada
tahun 2018.3
Kehilangan gigi terjadi karena terdapat banyak
sekali faktor yang mempengaruhi.4 Karies dan
penyakit periodontal merupakan dua faktor utama
penyebab kehilangan gigi. Jika tidak dilakukan
penggantian pada gigi yang hilang maka dapat
mengakibatkan terjadinya penurunan efisiensi
fungsi mastikasi, gangguan pada sendi temporomandibula, erupsi yang berlebih pada gigi
antagonis
rahang
atas,
kelainan
bicara,
memburuknya penampilan, beban berlebih pada
jaringan pendukung, kebersihan mulut terganggu,

terjadinya rotasi dan migrasi gigi, serta dapat
mempengaruhi jaringan lunak mulut.1,4
Jumlah gigi merupakan salah satu kunci untuk
menentukan status kesehatan rongga mulut.
Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan
bahwa indikator dari efisiensi mastikasi adalah
jumlah dari unit gigi fungsional dimana individu
yang memiliki jumlah gigi dibawah 20, dengan 9
sampai 10 pasang gigi yang berkontak,
diasosiasikan dengan penurunan fungsi mastikasi. 5,6
Fungsi mastikasi yang terganggu tidak hanya akan
mempengaruhi kesehatan rongga mulut namun juga
dapat mempengaruhi kesehatan umum seseorang
karena berhubungan dengan pemilihan makanan
yang dikonsumsi.6,7
Kemampuan mastikasi tidak hanya dipengaruhi
oleh jumlah gigi yang tersisa dalam rongga mulut,
namun juga dipengaruhi oleh distribusi gigi yang
masih ada karena gigi harus dapat berkontak
dengan gigi antagonisnya agar dapat terhitung
sebagai satu unit fungsional.7 Terdapat berbagai
macam klasifikasi untuk menentukan pola
kehilangan gigi sebagian, salah satu klasifikasi
yang paling umum digunakan adalah klasifikasi
Kennedy yang terbagi menjadi empat kelas, yaitu
kelas I (bilateral free end), kelas II (unilateral free
end), kelas III (bounded saddle), dan kelas IV

26
1

JKGT VOL.2, NOMOR 2, DESEMBER (2020) 26-32

(anterior midline).8
Kasus kehilangan gigi Kennedy kelas III dan IV
lebih banyak ditemukan pada golongan usia dewasa
muda sedangkan kelas I dan II lebih banyak
ditemukan pada golongan usia yang lebih tua. Hal
ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia,
maka resiko kehilangan gigi juga turut meningkat
sehingga dapat mempengaruhi fungsi mastikasi
seseorang.9 Usia bukan merupakan satu – satunya
faktor yang mempengaruhi penurunan kesehatan
rongga mulut, namun juga terdapat faktor - faktor
lainnya seperti faktor sosioekonomi, faktor
psikologi yang membuat seseorang tidak
memperhatikan kesehatan rongga mulutnya, serta
faktor jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 9,10
Individu dengan jumlah kehilangan gigi yang lebih
banyak dan memiliki oklusi yang lebih terbatas
cenderung memiliki status nutrisi yang lebih rendah
dibandingkan individu yang memiliki kondisi gigi
dan mulut yang terpelihara dengan baik.11
Terjadinya kehilangan gigi tidak hanya berdampak
pada kesehatan rongga mulut namun juga dapat
mempengaruhi kesehatan umum seseorang. 6,7
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran status nutrisi pada pasien dengan
kehilangan gigi sebagian sesuai klasifikasi
Kennedy.
HASIL PENELITIAN
Hasil uji validitas dan reliabilitas pada penelitian
ini menggunakan program SPSS dan didapatkan 13
butir pertanyaan yang dinyatakan telah lulus uji
validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini
didapatkan 50 orang responden yang memiliki
rentang usia 35 tahun hingga 78 tahun. Berdasarkan
kelompok usia, kelompok pasien yang berusia 26 –
35 tahun (dewasa awal) adalah sebanyak 1 orang
(2%), berusia 36 – 45 tahun (dewasa akhir)
sebanyak 9 orang (18%), berusia 46 – 55 tahun
(lansia awal) sebanyak 7 orang (14%), berusia 56 –
65 tahun (lansia akhir) sebanyak 16 orang (32%),
dan yang berusia lebih dari 65 tahun adalah
sebanyak 17 orang (34%). Ditemukan pasien
wanita sebanyak 35 orang (70%) dan pasien pria
sebanyak 15 orang (30%). Berdasarkan tingkat
pendidikan, terdapat pasien dengan tingkat
pendidikan terakhir SD adalah sebanyak 9 orang
(18%), sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak
9 orang (18%), sekolah menengah keatas (SMA)
sebanyak 23 orang (46%), dan pendidikan strata-1
(S1) sebanyak 9 orang (18%). Pola kehilangan gigi
yang paling banyak ditemukan adalah Kennedy
kelas III (42%) pada rahang atas dan Kennedy
kelas I (52%) pada rahang bawah (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi frekuensi pasien dengan kehilangan gigi
sebagian berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
dan klasifikasi Kennedy

Kategori

(n)

(%)

Usia
Dewasa awal

26 – 35 tahun

1

2%

Dewasa akhir

36 – 45 tahun

9

18%

Lansia awal

46 – 55 tahun

7

14%

Lansia akhir

56 – 65 tahun

16

32%

Manula

>65 tahun

17

34%

50

100%

15

30%

35
50

70%
100%

9

18%

9
23
9
50
(n)
16
13
21
0
50
26
11
12
1
50

18%
46%
18%
100%
(%)
32%
26%
42%
0%
100%
52%
22%
24%
2%
100%

Total
Jenis Kelamin

Pria
Wanita
Total

Tingkat
Pendidikan

SD
SMP
SMA
S1
Total

Klasifikasi Kennedy
Rahang Atas
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas IV
Total
Rahang Bawah

Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas IV
Total

Berdasarkan distribusi status nutrisi pada pasien
dengan kehilangan gigi sebagian, didapatkan
terdapat 27 orang pasien (54%) yang memiliki
status nutrisi yang tinggi, 21 orang pasien (42%)
memiliki status nutrisi yang sedang, dan 2 orang
pasien (4%) yang memiliki status nutrisi yang
rendah (Tabel 2). Berdasarkan indeks massa tubuh,
didapatkan pasien dengan berat badan normal
(normal weight) sebanyak 24 orang (48%),
kelebihan berat badan (overweight) sebanyak 22
orang (44%), obesitas kelas I sebanyak 3 orang
(6%), obesitas kelas II sebanyak 1 orang (2%), dan
tidak ditemukan adanya pasien dengan kategori
kekurangan berat badan (underweight) maupun
obesitas kelas III (Tabel 2).
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Tabel 2. Distribusi frekuensi pasien dengan kehilangan gigi
sebagian berdasarkan status nutrisi dan indeks massa tubuh
(BMI)

Status Nutrisi
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Kategori BMI
Underweight
Normal weight
Overweight
Obesity class I
Obesity class II
Obesity class III
Total

< 18,5 kg/m2
18,5 – 24,9 kg/m2
25,0 – 29,9 kg/m2
30,0 – 34,9 kg/m2
35,0 – 39,9 kg/m2
>40 kg/m2

(n)
27
21
2
50
(n)
0
24
22
3
1
0
50

(%)
54%
42%
4%
100%
(%)
0%
48%
44%
6%
2%
0%
100%

Tabel 3. menunjukkan distribusi frekuensi
pasien dengan kehilangan gigi sebagian pada
rahang atas sesuai klasifikasi Kennedy berdasarkan
kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat
pendidikan. Klasifikasi Kennedy kelas I dan kelas
II paling banyak terdapat pada kelompok usia
manula dengan persentase masing-masing sebesar
18% dan 12%, kelas III paling banyak terdapat
pada kelompok usia lansia akhir yaitu sebesar 18%,
sedangkan tidak ditemukannya pasien dengan
kehilangan gigi sebagian kelas IV Kennedy pada
rahang atas. Distribusi frekuensi pasien dengan
kehilangan gigi sebagian sesuai dengan klasifikasi
Kennedy berdasarkan jenis kelamin dimana pria
ditemukan paling banyak mengalami kehilangan
gigi sebagian kelas I yaitu sebesar 12% sedangkan
wanita paling banyak ditemukan dengan kasus
kelas III yaitu sebesar 32%. Pasien dengan tingkat
pendidikan SD, paling banyak mengalami
kehilangan gigi sebagian kelas I yaitu sebanyak 6
orang (12%) sedangkan pada tingkat pendidikan
SMP, SMA, dan S1 paling banyak mengalami
kehilangan gigi sebagian kelas III dengan jumlah
masing – masing sebanyak 4 orang (8%), 11 orang
(22%), dan 5 orang (10%).

Tabel 4. menunjukkan distribusi frekuensi
pasien dengan kehilangan gigi sebagian pada
rahang bawah sesuai klasifikasi Kennedy
berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan
tingkat pendidikan. Klasifikasi Kennedy kelas I
paling banyak ditemukan pada kelompok usia
manula yaitu sebesar 24%, kelas II ditemukan
paling banyak pada kelompok usia lansia akhir dan
manula dengan persentase keduanya sebesar 8%,
kelas III ditemukan pada kelompok usia lansia awal
dan lansia akhir dengan persentase keduanya juga
sebesar 8%, serta hanya ditemukan adanya 1 orang
pasien (2%) kasus kelas IV rahang bawah yang
termasuk ke dalam kelompok usia manula.
Distribusi frekuensi pasien dengan kehilangan gigi
sebagian pada rahang bawah sesuai dengan
klasifikasi Kennedy berdasarkan jenis kelamin
dimana kasus kehilangan gigi yang paling banyak
terjadi adalah kasus kelas I, baik pada pria (16%)
maupun wanita (36%). Pasien dengan tingkat
pendidikan SD, SMP, dan SMA paling banyak
mengalami kehilangan gigi sebagian kelas I dengan
masing – masing sebanyak 8 orang (16%), 5 orang
(10%), dan 10 orang (20%). Sedangkan pasien
dengan tingkat pendidikan S1 paling banyak
mengalami kehilangan gigi sebagian kelas III yaitu
sebanyak 4 orang (8%).
Tabel 4. Distribusi frekuensi pasien dengan kehilangan gigi
sebagian pada rahang bawah sesuai klasifikasi Kennedy
berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat
pendidikan.

Tabel 3. Distribusi frekuensi pasien dengan kehilangan
gigi sebagian pada rahang atas sesuai klasifikasi
Kennedy berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan
tingkat pendidikan

Tabel 5. menunjukkan distribusi frekuensi
indeks massa tubuh (BMI) pada pasien dengan
kehilangan gigi sebagian sesuai klasifikasi
Kennedy. Pasien dengan kehilangan gigi sebagian
kelas I rahang atas cenderung memiliki indeks

3

28

JKGT VOL.2, NOMOR 2, DESEMBER (2020) 26-32

massa tubuh yang normal sedangkan pada pasien
dengan kasus kelas II dan kelas III cenderung
memiliki berat badan berlebih (overweight). Pasien
dengan kehilangan gigi sebagian rahang bawah
pada kelas I dan kelas II cenderung memiliki
indeks massa tubuh yang normal sedangkan pada
pasien dengan kasus kelas III dan kelas IV
cenderung memiliki berat badan berlebih
(overweight).
Tabel 5. Distribusi frekuensi indeks massa tubuh pada pasien
dengan kehilangan gigi sebagian sesuai klasifikasi Kennedy

Tabel 6. distribusi frekuensi status nutrisi pada
pasien dengan kehilangan gigi sebagian sesuai
klasifikasi Kennedy, usia, jenis kelamin, dan
tingkat pendidikan. Pada pasien dengan kehilangan
gigi sebagian rahang atas kelas I dan kelas II
cenderung memiliki status nutrisi yang sedang
dengan persentase masing – masing sebesar 16%
dan 18% sedangkan pada pasien dengan kasus
kelas III cenderung memiliki status nutrisi yang
tinggi dengan persentase sebesar 32%. Pada
penelitian ini tidak ditemukan adanya pasien
dengan kehilangan gigi sebagian Kennedy kelas IV
pada rahang atas. Pada pasien dengan kehilangan
gigi sebagian rahang bawah, baik kasus kelas I
maupun kelas II, cenderung memiliki status nutrisi
yang sedang dengan persentase masing – masing
sebesar 26% dan 12% sedangkan pada pasien
dengan kasus kelas III, cenderung memiliki status
nutrisi yang tinggi dengan persentase sebesar 20%.
Pada penelitian ini hanya ditemukan satu orang
pasien (2%) dengan kasus kelas IV rahang bawah
yang memiliki status nutrisi cukup.
Pada penelitian ini, kelompok usia yang memiliki
status nutrisi yang tinggi adalah kelompok usia
dewasa awal, dewasa akhir, lansia awal, dan lansia

akhir sedangkan kelompok usia yang memiliki
status nutrisi yang sedang adalah kelompok usia
manula. Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan
bahwa wanita memiliki status nutrisi yang lebih
baik dibandingkan pria. Berdasarkan tingkat
pendidikan, pasien dengan tingkat pendidikan
terakhir SD dan SMP cenderung memiliki status
nutrisi yang sedang sedangkan pasien dengan
tingkat pendidikan terakhir SMA dan S1 cenderung
memiliki status nutrisi yang tinggi (Tabel 6).
Tabel 6. Distribusi frekuensi status nutrisi pada pasien dengan
kehilangan gigi sebagian sesuai klasifikasi Kennedy, usia, jenis
kelamin, dan tingkat pendidikan

PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian
sebelumnya dimana rahang atas cenderung
mengalami kasus kelas III dan rahang bawah
cenderung mengalami kasus kelas I. Hal ini
dikarenakan rahang bawah cenderung mengalami
kehilangan gigi yang lebih banyak dibandingkan
rahang atas karena berhubungan dengan pola umum
kehilangan gigi. Kemungkinan lain adalah gigi
rahang bawah mengalami erupsi yang lebih dulu
dibandingkan rahang atas sehingga lebih rentan
terhadap resiko karies serta meningkatkan
kemungkinan dilakukannya ekstraksi gigi. 9,12 Hasil
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penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian
sebelumnya yaitu dimana kelas IV merupakan
kasus yang paling sedikit ditemukan baik pada
rahang atas maupun bawah.9,12 Rendahnya
persentase kasus kelas IV bisa disebabkan karena
rendahnya kemungkinan terjadinya kehilangan gigi
anterior dibandingkan gigi regio molar (posterior)
dan biasanya untuk kehilangan gigi anterior
umumnya pasien lebih memilih untuk dirawat
dengan menggunakan gigi tiruan cekat.12
Usia merupakan salah satu faktor yang turut
berperan dalam terjadinya kehilangan gigi. 13 Pada
kelompok usia yang lebih muda, lebih banyak
mengalami kasus kehilangan gigi kelas III dan
sebaliknya pada kelompok usia yang lebih tua,
cenderung lebih banyak mengalami kehilangan gigi
kelas I dan kelas II (free end).9,14 Hal ini selaras
dengan hasil penelitian Zaigham et al. yang
mengatakan bahwa seiring meningkatnya usia,
maka terdapat penurunan tingkat terjadinya
kehilangan gigi kelas III dan kelas IV, serta
terjadinya peningkatan kasus kelas I dan kelas II. 14
Seiring dengan bertambahnya usia maka terjadi
peningkatan resiko karies dan penyakit periodontal
yang merupakan dua faktor utama penyebab
kehilangan gigi sehingga terjadi peningkatan
persentase kelas I dan kelas II karena lebih banyak
gigi yang diekstraksi.4,14 Sehingga seiring dengan
bertambahnya usia maka status nutrisi seseorang
juga semakin menurun (Tabel 6).
Pada penelitian ini, pola kehilangan gigi
sebagian yang paling banyak dialami oleh pasien
pria adalah kasus kelas I baik pada rahang atas
maupun rahang bawah sedangkan pada pasien
wanita cenderung mengalami kasus kelas III pada
rahang atas dan kasus kelas I pada rahang bawah.
Menurut Hamasha et al., baik pria maupun wanita
memiliki tingkat pengetahuan yang hampir sama
tentang kesehatan gigi dan mulut namun ternyata
perilaku keduanya sama sekali berbeda. Wanita
memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam
hal perawatan gigi dan mulut dimana wanita lebih
rutin menggosok gigi dan melakukan kunjungan ke
dokter gigi dibandingkan pasien pria. 15 Menurut
Buchwald et al., wanita lebih memperhatikan
kesehatan rongga mulutnya. Wanita lebih jarang
merokok, lebih memperhatikan pola makan, dan
lebih aktif melakukan tindakan preventif dalam hal
kesehatan rongga mulutnya. Tercatat bahwa wanita
mengalami kehilangan gigi dalam jumlah yang
lebih sedikit dan dalam kurun waktu 5 tahun
cenderung menunjukkan kesehatan periodontal
yang lebih baik dibandingkan pria.16 Oleh karena
itu, pada penelitian ini dapat dilihat bahwa wanita
memiliki status nutrisi yang lebih baik
dibandingkan pria, hal ini dikarenakan efisiensi

mastikasi turut dipengaruhi oleh jumlah gigi asli
yang tersisa dalam rongga mulut. Ketika terjadi
kehilangan gigi, maka efisiensi mastikasi turut
mengalami
penurunan
sehingga
dapat
mempengaruhi asupan makanan seseorang. 6,7
Pada penelitian ini didapatkan bahwa pola
kehilangan gigi sebagian pada kelompok pasien
dengan tingkat pendidikan terakhir SD paling
banyak mengalami kasus kelas I sedangkan
kelompok pasien dengan tingkat pendidikan
terakhir S1 cenderung mengalami kasus kelas III.
Menurut Natto et al dan Buchwald et al., populasi
dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi
cenderung memiliki jumlah gigi yang lebih banyak
dan demikian sebaliknya.17,16 Seiring meningkatnya
tingkat
pendidikan,
maka
kemungkinan
mempertahankan gigi dalam mulut menjadi lebih
tinggi karena tingkat pendidikan berpengaruh
terhadap tuntutan memperoleh pelayanan kesehatan
gigi dan mulut, kesadaran mengenai kesehatan gigi
dan mulut, serta kebiasaan membersihkan rongga
mulut.10,13 Menurut Bachkati et al., prevalensi
terjadinya kehilangan gigi dan kondisi kesehatan
rongga mulut yang buruk terlihat lebih tinggi pada
populasi dengan status pendidikan yang rendah.
Hal ini dikarenakan status pendidikan yang rendah
dapat meningkatkan resiko terpaparnya berbagai
faktor penyebab terjadinya kehilangan gigi seperti
merokok, alkohol, nutrisi yang tidak tercukupi,
perawatan gigi yang tidak teratur, dan seiring
dengan berjalannya waktu maka efek dari faktor –
faktor resiko ini akan terakumulasi dan dapat
meningkatkan resiko terjadinya kehilangan gigi. 18
Pada penelitian ini, pasien dengan tingkat
pendidikan SD dan SMP cenderung memiliki status
nutrisi yang lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat pendidikan SMA dan S1. Hal ini
dikarenakan tingkat pendidikan turut berpengaruh
terhadap pola kehilangan gigi sehingga individu
dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah
cenderung memiliki resiko lebih besar untuk
mengalami
kehilangan
seluruh
giginya
dibandingkan individu dengan tingkat pendidikan
yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi
asupan nutrisi.17,16
Pada penelitian ini didapatkan bahwa
kelompok pasien dengan kehilangan gigi kelas I
dan kelas II, baik pada rahang atas maupun rahang
bawah, cenderung memiliki status nutrisi yang
cukup sedangkan pada pasien dengan kehilangan
gigi kelas III dan kelas IV cenderung memiliki
status nutrisi yang baik. Distribusi gigi dan jumlah
gigi yang tersisa dalam rongga mulut dapat
menentukan tingkat efektivitas fungsi mastikasi dan
penelanan, yang merupakan tahap pertama dari
proses pencernaan.6,7 Menurut Kikutani et al.,
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efisiensi mengunyah, misalnya tingkat kerusakan
makanan selama pengunyahan, berkorelasi dengan
kondisi gigi geligi seperti jumlah gigi posterior dan
hubungan oklusal.11 Individu yang memiliki kurang
dari 20 gigi, dengan 9 sampai 10 pasang gigi yang
berkontak, dikaitkan dengan gangguan efisiensi
pengunyahan dan persepsi seseorang dalam
kemampuannya untuk mengunyah.19 Kehilangan
gigi
dapat
menyebabkan
berkurangnya
pengonsumsian makanan berserat, buah, dan sayur,
serta dapat menyebabkan terbatasnya pilihan
makanan, pola makan, dan preparasi makanan yang
dikonsumsi.11,19 Oleh karena itu, kehilangan gigi
tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan
rongga mulut saja namun juga dapat mempengaruhi
status nutrisi yang pada akhirnya dapat berdampak
pada kondisi kesehatan umum seseorang, seperti
meningkatnya resiko penyakit kardiovaskular,
prevalensi malnutrisi, meningkatnya kemungkinan
terjadinya obesitas, dan juga dapat menyebabkan
gangguan pencernaan.5
Pada penelitian ini, sebanyak 48% responden
memiliki indeks massa tubuh yang normal, 44%
kelebihan berat badan, 6% obesitas kelas I, dan 2%
mengalami obesitas kelas II. Hasil penelitian ini
selaras dengan hasil penelitian Pioh et al. dimana
hanya ditemukan responden dengan indeks massa
tubuh yang normal dan berlebih, namun tidak
ditemukannya responden dengan kekurangan berat
badan.20 Hasil penelitian ini berbeda dari beberapa
penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa
responden yang mengalami semakin banyak
kehilangan gigi justru cenderung memiliki berat
badan
yang
berlebih
(overweight/obese).21
Kehilangan gigi bisa mempengaruhi kondisi
kesehatan umum seseorang melalui pemilihan
makanan yang dikonsumsi dimana seseorang
dengan jumlah gigi yang lebih sedikit cenderung
menghindari makanan yang sulit dikunyah, seperti
serat, karoten, buah, dan sayur, serta terjadi
peningkatan dalam pengonsumsian makanan yang
tinggi kolesterol, karbohidrat, dan lemak jenuh
sehingga dapat meningkatkan kemungkinan
terjadinya obesitas.5,6,7 Berdasarkan hasil penelitian
Hilgert et al., subyek yang mempunyai 1 - 4 gigi
yang beroklusi pada gigi posterior cenderung
memiliki indeks massa tubuh (BMI) yang lebih
tinggi dibandingkan pada subjek yang hanya
memiliki 4 - 5 gigi posterior yang beroklusi. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin sedikit gigi yang
beroklusi, cenderung memiliki indeks massa tubuh
yang tinggi.22 Hal ini selaras dengan penelitian
sebelumnya yang mengatakan bahwa pada
seseorang dengan kehilangan gigi, secara signifikan
mengonsumsi buah, sayur, dan nutrisi mikro dalam
jumlah yang lebih sedikit, serta lebih banyak

mengonsumsi makanan tinggi gula dan kolesterol
dibandingkan individu dengan gigi yang lengkap.21
KESIMPULAN DAN SARAN
Dapat disimpulkan bahwa kelompok pasien
dengan kehilangan gigi kelas I dan kelas II, baik
pada rahang atas maupun rahang bawah, cenderung
memiliki status nutrisi yang sedang, sedangkan
pada pasien dengan kehilangan gigi kelas III dan
kelas IV cenderung memiliki status nutrisi yang
tinggi. Pola kehilangan gigi berdasarkan klasifikasi
Kennedy turut mempengaruhi status nutrisi dan
indeks massa tubuh seseorang. Hal ini dikarenakan
efisiensi pengunyahan dipengaruhi oleh jumlah dan
distribusi gigi dalam rongga mulut dimana proses
mastikasi merupakan tahap awal dari proses
pencernaan sehingga jika terjadi gangguan fungsi
mastikasi maka dapat mempengaruhi asupan
makanan yang dikonsumsi. Pada akhirnya,
kehilangan gigi tidak hanya mempengaruhi
kesehatan rongga mulut saja namun juga
mempengaruhi kesehatan umum seseorang. Faktor
– faktor yang turut berperan adalah jenis kelamin,
usia, dan tingkat pendidikan. Wanita cenderung
memiliki status nutrisi yang lebih baik
dibandingkan
pria.
Selain
itu,
semakin
meningkatnya usia dan semakin rendahnya tingkat
pendidikan maka cenderung memiliki status nutrisi
yang lebih rendah. Saran yang dapat disampaikan
oleh
penulis,
yaitu
masyarakat
lebih
disosialisasikan mengenai pentingnya menjaga
kesehatan gigi dan mulut dengan mempertahankan
gigi yang masih ada di dalam rongga mulut. Untuk
penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penarikan
sampel dalam jumlah yang lebih banyak dan
mengambil jumlah sampel yang seimbang antar
tiap faktor predisposisi, baik jenis kelamin, usia,
maupun tingkat pendidikan.
KONFLIK KEPENTINGAN
Konflik kepentingan: tidak ada.
DAFTAR PUSTAKA
1 Gunadi HA, Margo A,
2

3

4

5

Burhan LK, Suryatenggara F,
Setiabudi I. Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagian
Lepasan Jilid 1. Hipokrates: Jakarta; 2017. p. 30–9.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Situasi
Kesehatan Gigi dan Mulut. Ris. Kesehat. Dasar. Jakarta:
2014. p. 1–8.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Riset
Kesehatan Dasar. Jakarta: 2018. available from:
www.depkes.go.id.
Montandon A, Zuza E, Toledo BE. Prevalence and reasons
for tooth loss in a sample from a dental clinic in Brazil. Int
J Dent. 2012; 2012: 719750. doi:10.1155/2012/719750
Emami E, de Souza RF, Kabawat M, Feine JS. The impact
of edentulism on oral and general health. Int J Dent. 2013;
2013:
498305. doi:10.1155/2013/498305

31
6

JKGT VOL.2, NOMOR 2, DESEMBER (2020) 26-32

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

Brennan DS, Spencer AJ, Roberts-Thomson KF. Tooth
loss, chewing ability and quality of life. Qual Life Res
2008; 17(2): 227–235. DOI:10.1007/s11136-007-9293-2
Adiatman M, Ueno M, Ohnuki M, Hakuta C, Shinada K,
Kawaguchi Y. Functional tooth units and nutritional status
of older people in care homes in Indonesia. Gerodontology
2013;
30(4):
262–9.
DOI:10.1111/j.17412358.2012.00673.x
Veeraiyan Deepak N. Textbook of prosthodontics. Jaypee
Brothers Medical Publishers: India, 2017, p. 3–23, 340–65.
Jeyapalan V, Krishnan CS. Partial edentulism and its
correlation to age, gender, socio-economic status and
incidence of various kennedy’s classes- a literature review.
J Clin Diagn Res. 2015; 9(6): 14–17.
DOI:
10.7860/JCDR/2015/13776.6124
Sapkota B, Adhikari B, Upadhaya C. A Study of
assessment of partial edentulous patients based on
Kennedy’s classification at Dhulikhel Hospital Kathmandu
University Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ).
2013; 11(44): 325–7. DOI: 10.3126/kumj.v11i4.12542
Kikutani T, Yoshida M, Enoki H et al. Relationship
between nutrition status and dental occlusion in
community-dwelling frail elderly people. Geriatr Gerontol
Int.
2012;
13(1):
50–4.
DOI: 10.1111/j.14470594.2012.00855.x
Çapa N, Kursoğlu P, Çalıkkocaoğlu S, Bu T, Mp P, Jd H.
Distribution of Partial Edentulism According to Kennedy
Classification: A Study of a Selected Population in
Turkey. Balk J Stomatol 2009; 13: 161–6.
Anshary MF, Cholil, Arya IW. Gambaran Pola Kehilangan
Gigi Sebagian Pada Masyarakat Desa Guntung Ujung
Kabupaten Banjar. Dentino (Jur Ked Gigi). 2014; 2(2):
138 - 43
Zaigham AM, Muneer MU. Pattern of partial edentulism
and its association with age and gender. Pakistan Oral
Dent J. 2010; 30(1): 260–3.
Hamasha AAH, Alshehri A, Alshubaiki A, Alssafi F,
Alamam H, Alshunaiber R. Gender-specific oral health
beliefs and behaviors among adult patients attending King
Abdulaziz Medical City in Riyadh. Saudi Dent J. 2018;
30(3):226–31.DOI:
https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2018.05.03

16

17

18

19

20

21

22

Buchwald S, Kocher T, Biffar R, Harb A, Holtfreter B,
Meisel P. Tooth loss and periodontitis by socio-economic
status and inflammation in a longitudinal population-based
study. J Clin Periodontol. 2013; 40(3): 203–211.
DOI:10.1111/jcpe.12056
Natto ZS, Aladmawy M, Alasqah M, Papas A. Factors
contributing to tooth loss among the elderly: A cross
sectional study. Singapore Dent J. 2014; 35: 17–22.
DOI:10.1016/j.sdj.2014.11.002
Bachkati KH, Mortensen EL, Brønnum-Hansen H, HolmPedersen P. Midlife cognitive ability, education, and tooth
loss in older Danes. J Am Geriatr Soc. 2017; 65(1): 194–9.
DOI: 10.1111/jgs.14513
Furuta M, Komiya-Nonaka M, Akifusa S et al.
Interrelationship of oral health status, swallowing function,
nutritional status, and cognitive ability with activities of
daily living in Japanese elderly people receiving home care
services due to physical disabilities. Community Dent Oral
Epidemiol.
2012;
41(2):
173–81.
DOI: 10.1111/cdoe.12000
Pioh C, Siagian KV, Tendean L. Hubungan antara Jumlah
Kehilangan Gigi dengan Status Gizi pada Lansia di Desa
Kolongan Atas II Kecamatan Sonder. e-GIGI (eG). 2018;
6(2): 143–50.
De Marchi RJ, Hugo FN, Hilgert JB, Padilha DMP.
Association between number of teeth, edentulism and use
of dentures with percentage body fat in south Brazilian
community-dwelling older people. Gerodontology 2010;
29(2): 69–76. DOI: 10.1111/j.1741-2358.2010.00411.x
Hilgert JB, Hugo FN, De Sousa MDLR, Bozzetti MC. Oral
status and its association with obesity in Southern
Brazilian older people. Gerodontology 2009; 26(1): 46–52.
DOI: 10.1111/j.1741-2358.2008.00226.x

32
7

