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PENYAKIT   PERIODONTAL 

 
Pengertian  Etiologi 
Klasifikasi  Pencegahan 
Gejala Klinis  Perawatan  

       

PENGERTIAN 

 Jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai 

penyangga gigi, terdiri dari gingiva, sementum, ligamen periodontal dan tulang alveolar. 

Sebelum memahami  kerusakan jaringan periodontal, sebaiknya dimulai dengan gingiva 

yang sehat dan tulang pendukung yang normal. Gingiva yang sehat dapat menyesuaikan 

diri dengan keadaan gigi.  

 Permulaan terjadinya kerusakan biasanya timbul pada saat plak bakterial 

terbentuk pada mahkota gigi, meluas disekitarnya dan menerobos sulkus  gingiva yang 

nantinya akan merusak gingiva disekitarnya. Plak menghasilkan sejumlah zat yang 

secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perkembangan penyakit periodontal. 

Peradangan pada gingiva dan perkembangannya pada bagian tepi permukaan gigi terjadi 

ketika koloni mikroorganisme berkembang.    

Penyakit periodontal dibagi atas dua golongan yaitu gingivitis dan periodontitis. 

Bentuk penyakit periodontal yang paling sering dijumpai adalah proses inflamasi dan 

mempengaruhi jaringan lunak yang mengelilingi gigi tanpa adanya kerusakan tulang, 

keadaan ini dikenal dengan Gingivitis. Apabila penyakit gingiva tidak ditanggulangi 

sedini mungkin maka proses penyakit akan terus berkembang mempengaruhi tulang 

alveolar, ligamen periodontal atau sementum, keadaan ini disebut dengan Periodontitis.  

Massler menyatakan bahwa gingivitis merupakan fenomena bifase. Pada anak-

anak bersifat akut, sementara dan cenderung mengenai papila, sedangkan pada orang 

dewasa bersifat kronis dan progresif. Hal ini sesuai dengan pengamatan klinis dari 

Zappler yang melihat bahwa reaksi jaringan  gingiva  anak-anak  terhadap  gingivitis  

lebih cepat dan jelas bila dibandingkan dengan orang dewasa. Cohen dan Goldman 

melihat kecendrungan terjadinya hiperplasia papila.  
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 Zappler dalam membandingkan  struktur periodontal anak-anak dan dewasa telah 

menyebutkan gambaran histologi jaringan periodonsium anak-anak sebagai berikut : 

 

Gingiva  

�  Lebih merah karena lapisan epitel yang tipis, zat tanduknya   sedikit dan  adanya  

vaskularisasi pembuluh darah yang banyak. 

� Kurangnya stippling karena papila jaringan ikat dari lamina propria lebih pendek dan 

lebih datar 

� Konsistensinya lunak karena kurang padatnya jaringan ikat dari lamina propria. 

Sulkusnya relatif dalam. 

� Tepi-tepi menggumpal dan membulat dihubungkan dengan adanya hiperami dan 

edema yang disebabkan proses erupsi gigi. 

 

Sementum 

� Lebih tipis, kurang padat 

� Cenderung terjadi hiperplasia sementum pada bagian apikal dan epitel attachment. 

 

Ligamen periodontal 

� Ruang ligamen periodontal lebih lebar 

� Serat-seratnya kurang padat dan jumlah seratnya kurang ditiap daerah 

� Terdapatnya pertambahan cairan jaringan yaitu aliran darah dan cairan getah bening  

 

Tulang Alveolar 

� Lamina dura lebih tipis. Trabekula lebih sedikit. 

� Ruang sumsum lebih besar. Derajat kalsifikasi yang lebih rendah  

� Bertambahnya aliran darah dan cairan getah bening 
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KLASIFIKASI 

 Penyakit periodontal dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu gingivitis dan 

periodontitis. Konsep patogenesis penyakit periodontal yang diperkenalkan oleh Page 

dan Schroeder terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu :  Permulaan, Dini, Menetap dan Parah   

 Tiga tahap pertama yaitu permulaan, dini dan menetap merupakan tahap pada 

diagnosa gingivitis dan tahap parah merupakan diagnosa periodontitis.  

 Klasifikasi penyakit periodontal secara klinik dan histopatologi pada anak-anak dan 

remaja dapat dibedakan atas 6 (enam) tipe :         

1. Gingivitis kronis 

2.  Periodontitis Juvenile Lokalisata  (LPJ) 

3.  Periodontitis Juvenile Generalisata  (GJP) 

4.  Periodontitis kronis 

5.  Akut Necrotizing Ulcerative Gingivitis (ANUG) 

6.  Periodontitis Prepubertas         

 

GEJALA KLINIS 

 Untuk mengungkapkan gejala-gejala penyakit periodontal dapat dinilai melalui 

pemeriksaan secara klinis dan histopatologis.        

 

1. Gingivitis Kronis 

 Prevalensi gingivitis  pada anak usia 3 tahun dibawah 5 %, pada usia 6 tahun 50 % 

dan angka tertinggi yaitu 90 % pada anak usia 11 tahun. Sedangkan anak usia diantara 

11-17 tahun mengalami sedikit penurunan yaitu 80- 90 %.  

 Gingivitis biasanya terjadi pada anak saat gigi erupsi gigi sulung maupun gigi tetap 

dan menyebabkan rasa sakit. Pada anak usia 6-7 tahun saat gigi permanen sedang erupsi, 

gingival marginnya tidak terlindungi oleh kontur mahkota gigi. Keadaan ini 

menyebabkan sisa makanan masuk ke dalam gingiva dan menyebabkan peradangan. 

Terjadi inflamasi gingiva tanpa adanya kehilangan tulang atau perlekatan jaringan ikat.  

 Tanda pertama dari inflamasi adanya hiperamie, warna gingiva berubah dari merah 

muda menjadi merah tua, disebabkan dilatasi kapiler, sehingga jaringan lunak karena 
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banyak mengandung darah. Gingiva menjadi besar (membengkak), licin, berkilat dan 

keras, perdarahan gingiva spontan atau bila dilakukan probing, gingiva sensitif, gatal-

gatal dan terbentuknya saku periodontal akibat rusaknya jaringan kolagen. Muncul 

perlahan-lahan dalam jangka lama  dan tidak terasa nyeri kecuali ada komplikasi dengan 

keadaan akut. Bila peradangan ini dibiarkan dapat berlanjut menjadi periodontitis.    

 

2. Periodontitis Juvenile Lokalisata (LJP) 

� Penderita biasanya berumur 12-26 tahun, tetapi bisa juga terjadi pada umur 10-11 

tahun. 

� Perempuan lebih sering diserang daripada laki-laki (3 : 1) 

� Gigi yang pertama dirusak molar satu dan insisivus.  

� Angka karies biasanya rendah. 

� Netrofil memperlihatkan kelainan khemotaksis dan fagositosis 

� Sangat sedikit dijumpai plak atau kalkulus yang melekat pada gigi, tetapi pada 

tempat yang dirusak dijumpai kalkulus subgingiva. 

� Gingiva bisa kelihatan normal tetapi dengan probing bisa terjadi perdarahan dan 

gigi yang dikenai akan terlihat goyang.      

                                  

3. Periodontitis Juvenile Generalisata (GJP) 

 GJP ini mirip dengan LJP, tetapi GJP terjadi secara menyeluruh pada gigi permanen 

dan dijumpai penumpukan plak yang banyak serta inflamasi gingiva yang nyata. 

Melibatkan keempat gigi molar satu dan semua insisivus serta dapat merusak gigi lainnya 

(C, P, M2). 

 

4. Periodontitis Kronis  

Periodontitis kronis merupakan suatu diagnosa  yang digunakan untuk menyebut 

bentuk penyakit periodontal destruktif, namun tidak sesuai dengan kriteria periodontitis 

juvenile generalisata, lokalisata maupun prepubertas.       

� Penyakit ini mirip dengan gingivitis kronis, akan tetapi terjadi  kehilangan 

sebagian tulang dan perlekatan jaringan ikat. 

� Perbandingan penderita antara perempuan dan laki-laki hampir sama 
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� Angka karies biasanya tinggi 

� Respon host termasuk fungsi netrofil dan limposit normal   

 

5. ACUTE NECROTIZING ULCERATIVE GINGIVITIS  (ANUG) 

� Adanya lesi  berbentuk seperti kawah (ulkus) pada bagian proksimal dengan 

daerah nekrosis yang luas, ditutupi / tidak ditutupi lapisan pseudomembran 

berwarna putih keabu-abuan.        

� Lesi yang   mengalami  inflamasi akut  menambah  serangan rasa  sakit yang 

cepat, perdarahan dan  sangat sensitif  bila disentuh.                             

� Gingiv berkeratin, edematus dan epitelnya terkelupas.                                     

� Mulut berbau, kerusakan  kelenjar  limpa ,  lesu  dan perasaan terbakar.                                                                       

� Penyakit  ini sangat besar kemungkinan dipengaruhi beberapa faktor etiologi 

sekunder seperti  stress dan kecemasan. Dapat juga dipengaruhi faktor-faktor lain  

seperti  kelelahan, daya tahan tubuh yang menurun,  kekurangan gizi,  merokok,  

infeksi virus, kurang tidur, disamping dipengaruhi faktor lokal lainnya.                       

 

6. Periodontitis Prepubertas 

� Periodontitis prepubertas ada dua bentuk terlokalisir dan menyeluruh. Bentuk 

terlokalisir biasanya dijumpai pada usia 4 tahun dan mempengaruhi hanya 

beberapa gigi saja, sedangkan bentuk menyeluruh dimulai saat gigi tetap  mulai 

erupsi dan mempengaruhi  semua gigi desidui. 

� Pasien di bawah umur 12 tahun (4 atau 5 tahun). 

� Perbandingan jenis kelamin hampir sama.          

� Angka karies biasanya rendah     

� Plak dan kalkulus yang melekat pada gigi biasanya sedikit     

� Kehilangan tulang  dan lesi furkasi (furcation  involment)  terlihat secara 

radiografis.                                        

� Kerusakan jaringan periodontal lebih cepat pada bentuk generalisata  dari pada 

bentuk terlokalisir. 
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ETIOLOGI 

Faktor penyebab penyakit periodontal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

faktor lokal (ekstrinsik) dan faktor sistemik (intrinsik). Faktor lokal merupakan 

penyebab yang berada pada lingkungan disekitar gigi, sedangkan faktor sistemik 

dihubungkan dengan metabolisme dan kesehatan umum. 

 Kerusakan tulang dalam penyakit periodontal terutama disebabkan oleh faktor 

lokal yaitu inflamasi gingiva dan trauma dari oklusi atau gabungan keduanya. Kerusakan 

yang disebabkan oleh inflamasi gingiva mengakibatkan pengurangan ketinggian tulang 

alveolar, sedangkan trauma dari oklusi menyebabkan hilangnya tulang alveolar pada sisi 

permukaan akar.   

 

Faktor Lokal 

1. Plak bakteri    

2. Kalkulus    

3. Impaksi makanan 

4. Pernafasan mulut 

5. Sifat fisik makanan 

6. Iatrogenik Dentistry 

 7. Trauma dari oklusi 

 

1. Plak Bakteri 

 Plak bakteri merupakan suatu massa hasil pertumbuhan mikroba yang melekat erat 

pada permukaan gigi dan gingiva bila seseorang mengabaikan kebersihan mulut. 

Berdasarkan letak huniannya, plak dibagi atas supra gingival yang berada disekitar  tepi 

gingival dan plak sub-gingiva yang berada apikal dari dasar gingival. 

 Bakteri yang terkandung dalam plak di daerah sulkus gingiva mempermudah 

kerusakan jaringan. Hampir semua penyakit periodontal berhubungan dengan plak 

bakteri dan telah terbukti bahwa plak bakteri bersifat toksik. Bakteri dapat menyebabkan 

penyakit periodontal secara tidak langsung dengan jalan : 
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  1.    Meniadakan mekanisme pertahanan tubuh. 

  2.    Mengurangi pertahanan jaringan tubuh 

  3.    Menggerakkan proses immuno patologi. 

Meskipun penumpukan plak bakteri merupakan penyebab utama terjadinya gingivitis, 

akan tetapi masih banyak faktor lain sebagai penyebabnya yang merupakan multifaktor, 

meliputi interaksi antara mikroorganisme pada jaringan periodontal dan kapasitas daya 

tahan tubuh.   

 

2. Kalkulus  

 Kalkulus terdiri dari plak bakteri dan merupakan suatu massa yang mengalami 

pengapuran, terbentuk pada permukaan gigi secara alamiah. Kalkulus merupakan 

pendukung penyebab terjadinya gingivitis (dapat dilihat  bahwa  inflamasi terjadi  karena  

penumpukan  sisa makanan yang berlebihan) dan lebih banyak terjadi pada orang 

dewasa, kalkulus bukan  penyebab utama terjadinya penyakit periodontal. Faktor 

penyebab timbulnya gingivitis adalah plak bakteri yang tidak bermineral, melekat pada 

permukaan kalkulus, mempengaruhi gingiva secara tidak langsung.    

 

3. Impaksi makanan    

 Impaksi makanan (tekanan akibat penumpukan sisa makanan) merupakan keadaan 

awal yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit periodontal. Gigi yang berjejal atau 

miring merupakan tempat penumpukan sisa makanan dan juga tempat terbentuknya plak, 

sedangkan gigi dengan oklusi yang baik mempunyai daya self cleansing yang tinggi.   

 

Tanda-tanda yang berhubungan dengan terjadinya impaksi makanan yaitu 

a. perasaan tertekan pada daerah proksimal 

b.  rasa sakit yang sangat dan tidak menentu   

c.  inflamasi gingiva dengan perdarahan dan daerah yang terlibat sering berbau.   

d.  resesi gingiva 

e.   pembentukan abses periodontal menyebabkan  gigi dapat bergerak dari soketnya, 

sehingga terjadinya kontak prematur saat berfungsi dan sensitif terhadap perkusi. 

f.  kerusakan tulang alveolar dan karies pada akar   
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4.    Pernafasan Mulut 

 Kebiasaan bernafas melalui mulut  merupakan salah satu kebiasaan buruk. Hal ini 

sering dijumpai secara permanen atau sementara. Permanen misalnya pada anak dengan 

kelainan saluran pernafasan, bibir maupun rahang, juga karena kebiasaan membuka 

mulut terlalu lama.  Sementara misal pasien penderita pilek dan pada beberapa anak yang 

gigi depan atas protrusi sehingga mengalami kesulitan menutup bibir. 

 Keadaan ini menyebabkan viskositas (kekentalan) saliva akan bertambah pada 

permukaan gingiva maupun permukaan gigi, aliran saliva berkurang, populasi bakteri 

bertambah banyak, lidah dan palatum menjadi kering dan akhirnya memudahkan 

terjadinya penyakit periodontal.   

 

5.    Sifat fisik makanan 

 Sifat fisik makanan merupakan hal yang penting karena makanan yang bersifat 

lunak seperti bubur atau campuran semiliquid membutuhkan sedikit pengunyahan, 

menyebabkan debris lebih mudah melekat disekitar gigi dan bisa berfungsi sebagai 

sarang bakteri serta memudahkan pembentukan karang gigi.   

 Makanan yang mempunyai sifat fisik keras dan kaku dapat juga menjadi massa 

yang sangat lengket bila bercampur dengan ludah. Makanan yang demikian tidak 

dikunyah secara biasa tetapi dikulum di dalam mulut sampai lunak bercampur dengan 

ludah atau makanan cair, penumpukan makanan ini akan memudahkan terjadinya 

penyakit. 

 Makanan yang baik untuk gigi dan mulut adalah yang mempunyai sifat self 

cleansing dan berserat yaitu makanan yang dapat membersihkan gigi dan jaringan mulut 

secara lebih efektif, misalnya sayuran mentah yang segar, buah-buahan dan ikan yang 

sifatnya tidak melekat pada permukaan gigi. 

 

6.   Iatrogenik Dentistry  

 Iatrogenik Dentistry merupakan iritasi yang ditimbulkan karena pekerjaan dokter 

gigi yang tidak hati-hati dan adekuat sewaktu melakukan perawatan pada gigi dan 

jaringan sekitarnya sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan sekitar gigi.  
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 Dokter gigi harus memperhatikan masa depan kesehatan jaringan periodontal 

pasien, misalnya : 

�  Waktu melakukan penambalan pada permukaan proksimal (penggunaan matriks) 

atau servikal, harus dihindarkan tepi tambalan yang menggantung (kelas II 

amalgam), tidak baik adaptasinya atau kontak yang salah, karena hal ini 

menyebabkan  mudahnya terjadi penyakit periodontal. 

� Sewaktu melakukan pencabutan, dimulai dari saat penyuntikan, penggunaan bein 

sampai tang pencabutan dapat menimbulkan rusaknya gingiva karena tidak hati – 

hati  

� Penyingkiran karang gigi (manual atau ultra skeler) juga harus berhati – hati, 

karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan gingiva.   

 

7.    Trauma dari oklusi 

 Trauma dari oklusi menyebabkan kerusakan jaringan periodonsium, tekanan 

oklusal yang menyebabkan kerusakan jaringan disebut traumatik oklusi. 

  Trauma dari oklusi dapat disebabkan oleh : 

� Perubahan-perubahan tekanan oklusal  

 Misal adanya gigi yang elongasi, pencabutan gigi yang tidak diganti, kebiasaan 

buruk seperti bruksim, clenching.  

� Berkurangnya kapasitas periodonsium untuk menahan tekanan oklusal 

� Kombinasi keduanya. 

 

FAKTOR SISTEMIK 

Respon jaringan terhadap bakteri, rangsangan kimia serta fisik dapat diperberat 

oleh keadaan sistemik. Untuk metabolisme jaringan dibutuhkan material-material seperti 

hormon, vitamin, nutrisi dan oksigen. Bila keseimbangan material ini terganggu dapat 

mengakibatkan gangguan lokal yang berat. Gangguan keseimbangan tersebut dapat 

berupa kurangnya materi yang dibutuhkan oleh sel-sel untuk penyembuhan, sehingga 

iritasi lokal yang seharusnya dapat ditahan atau hanya menyebabkan inflamasi ringan 

saja, dengan adanya gangguan keseimbangan tersebut maka dapat memperberat atau 

menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. 
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Faktor-faktor sistemik ini meliputi :  

1. Demam yang tinggi 

2. Defisiensi vitamin           

3. Drugs atau pemakaian obat-obatan 

4. Hormonal  

 

1. Demam yang tinggi  

 Pada anak-anak sering terjadi penyakit periodontal selama menderita demam  yang 

tinggi, (misal disebabkan pilek, batuk yang parah). Hal ini disebabkan anak yang sakit 

tidak dapat melakukan pembersihan mulutnya secara optimal dan makanan yang diberikan 

biasanya berbentuk cair. Pada keadaan ini saliva dan debris berkumpul pada mulut 

menyebabkan mudahnya terbentuk plak dan terjadi penyakit periodontal. 

 

2. Defisiensi vitamin 

 Di antara banyak vitamin, vitamin C sangat berpengaruh pada jaringan 

periodontal, karena fungsinya dalam pembentukan serat jaringan ikat. Defisiensi vitamin 

C sendiri sebenarnya tidak menyebabkan penyakit periodontal, tetapi adanya iritasi lokal 

menyebabkan jaringan kurang dapat mempertahankan kesehatan jaringan tersebut 

sehingga terjadi reaksi inflamasi (defisiensi memperlemah jaringan).  

 

3. Drugs atau obat-obatan 

 Obat-obatan dapat menyebabkan hiperplasia, hal ini sering terjadi pada anak-anak 

penderita epilepsi yang mengkomsumsi obat anti kejang, yaitu phenytoin (dilantin). 

Dilantin bukan penyebab langsung penyakit jaringan periodontal, tetapi hiperplasia 

gingiva memudahkan terjadinya penyakit. Penyebab utama adalah plak bakteri. 

 

4. Hormonal 

 Penyakit periodontal dipengaruhi oleh hormon steroid. Peningkatan hormon 

estrogen dan progesteron selama masa remaja dapat memperhebat inflamasi margin 

gingiva bila ada faktor lokal penyebab penyakit periodontal. 
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PENCEGAHAN 

 Pencegahan penyakit periodontal merupakan kerja sama yang dilakukan oleh 

dokter gigi, pasien dan personal pendukung. Pencegahan dilakukan dengan memelihara 

gigi-gigi dan mencegah serangan serta kambuhnya penyakit. Pencegahan dimulai pada 

jaringan periodontal yang sehat yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan 

kesehatan jaringan periodontal dengan mempergunakan teknik  sederhana dan dapat 

dipakai di seluruh dunia 

 Umumnya penyakit periodontal dan kehilangan gigi dapat dicegah karena 

penyakit ini disebabkan faktor-faktor lokal yang dapat ditemukan, dikoreksi dan 

dikontrol. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengontrol penyakit gigi untuk mencegah 

perawatan yang lebih parah. 

 Pencegahan penyakit periodontal meliputi beberapa prosedur yang saling 

berhubungan satu sama lain yaitu : 

1.   Kontrol Plak                     

2.   Profilaksis mulut              

3.   Pencegahan trauma dari oklusi  

4.   Pencegahan dengan tindakan sistemik 

  5.   Pencegahan dengan prosedur ortodontik 

  6.   Pencegahan dengan pendidikan kesehatan gigi masyarakat 

7.   Pencegahan kambuhnya penyakit 

  

1.   Kontrol Plak     

 Kontrol plak merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah pembentukan 

kalkulus dan merupakan dasar pokok pencegahan penyakit periodontal , tanpa kontrol 

plak kesehatan mulut tidak dapat dicapai atau dipelihara. Setiap pasien dalam praktek 

dokter gigi sebaiknya diberi program kontrol plak. 

� Bagi pasien dengan jaringan periodonsium yang sehat, kontrol plak berarti 

pemeliharaan kesehatan.  

� Bagi penderita penyakit periodontal, kontrol plak berarti penyembuhan. 
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� Bagi pasien pasca perawatan penyakit periodontal, kontrol plak berarti mencegah 

kambuhnya penyakit ini. 

  

Metode kontrol plak dibagi atas dua yaitu secara mekanis dan kimia  

� Secara mekanis merupakan cara  yang paling dapat dipercaya, meliputi penggunaan 

alat-alat fisik dengan memakai sikat gigi, alat pembersih proksimal seperti dental 

floss, tusuk gigi dan kumur-kumur dengan air.          

� Kontrol plak secara kimia adalah memakai bahan kumur - kumur seperti 

chlorhexidine (Betadine, Isodine).                                               

 

2.  Profilaksis mulut 

 Profilaksis mulut merupakan pembersihan gigi di klinik, terdiri dari penyingkiran 

materi alba, kalkulus, stain dan pemolisan gigi. 

 Untuk memberikan manfaat yang maksimum bagi pasien, profilaksis mulut harus 

lebih luas dan meliputi hal-hal berikut : 

� Memakai larutan pewarna (disclosing solution) untuk mendeteksi   plak. Gincu kue 

warna ros dapat dipakai untuk mendeteksi plak pada  anak-anak.   

� Penyingkiran plak, kalkulus (supra dan sub gingiva) pada seluruh permukaan.   

� Membersihkan dan memolis gigi, menggunakan pasta pemolis/pasta gigi                                                            

� Memakai zat pencegah yang ada dalam pasta pemolis/pasta gigi. 

� Memeriksa tambalan gigi, memperbaiki tepi tambalan yang  menggantung .              

� Memeriksa tanda dan gejala impaksi makanan.       

                              

3.   Pencegahan trauma dari oklusi      

Menyesuaikan hubungan gigi-gigi yang mengalami perubahan secara perlahan-

lahan (akibat pemakaian yang lama). Hubungan tonjol gigi asli dengan tambalan gigi 

yang tidak tepat dapat menimbulkan kebiasaan oklusi yang tidak baik seperti bruxim atau 

clenching.  
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4.   Pencegahan dengan tindakan sistemik         

 Cara lain untuk mencegah penyakit periodontal adalah dengan tindakan sistemik 

sehingga daya tahan tubuh meningkat yang juga mempengaruhi kesehatan jaringan 

periodontal. Agen pencedera seperti plak bakteri dapat dinetralkan aksinya bila jaringan 

sehat.     

 

5.   Pencegahan dengan prosedur ortodontik       

Prosedur ortodontik sangat penting dalam pencegahan penyakit periodontal. 

Tujuan koreksi secara ortodontik ini adalah untuk pemeliharaan tempat gigi tetap 

pengganti, letak  gigi dan panjang lengkung rahang.  

      

6.    Pendidikan kesehatan gigi masyarakat           

Agar pencegahan penyakit periodontal menjadi efektif, tindakan pencegahan 

harus diperluas dari klinik gigi kepada masyarakat. Hal yang penting diketahui 

masyarakat ialah bukti bahwa penyakit periodontal dapat dicegah dengan metode yang 

sama atau lebih efektif dari metode pencegahan karies gigi 

 Pendidikan kesehatan gigi masyarakat adalah tanggung jawab dokter gigi, 

organisasi kedokteran gigi dan Departemen Kesehatan. Pengajaran yang efektif dapat 

diberikan di klinik. Sedangkan untuk masyarakat dapat diberikan melalui kontak pribadi, 

aktivitas dalam kelompok masyarakat, media cetak maupun elektronik, perkumpulan 

remaja, sekolah dan wadah lainnya. 

 Perlu diluruskan adanya pertentangan psikologis pada masyarakat, seperti :         

� Menerangkan bahwa kerusakan yang disebabkan penyakit periodontal pada orang 

dewasa dimulai pada masa anak-anak.   

� Menghilangkan dugaan bahwa pyorrhea (gusi berdarah) tidak dapat dielakkan dan 

disembuhkan. Juga menghilangkan pendapat masyarakat bahwa kehilangan gigi 

selalu terjadi bila mereka sudah tua.    

� Menegaskan bukti bahwa seperti karies gigi, penyakit periodontal biasanya tidak 

menimbulkan rasa sakit pada awalnya sehingga masyarakat tidak menyadarinya. 

Pemeriksaan gigi dan mulut secara teratur diperlukan  untuk mengetahui adanya 
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karies gigi dan penyakit periodontal secepatnya kemudian segera merawatnya bila 

ditemukan adanya penyakit 

� Memberi penjelasan bahwa perawatan periodontal yang efektif adalah bila segera 

dirawat sehingga lebih besar kemungkinan berhasil disembuhkan. Disamping itu 

waktu yang digunakan lebih sedikit dan merupakan cara yang paling ekonomis 

daripada menanggulangi penyakit.                    

� Menegaskan manfaat pencegahan dengan higine mulut yang baik dan  perawatan gigi 

yang teratur .  

� Menerangkan bahwa tindakan pencegahan penyakit gigi dan mulut harus merupakan 

inti dari perencanaan kesehatan gigi masyarakat.                              

 

7.    Pencegahan kambuhnya penyakit  

 Setelah kesehatan jaringan tercapai, diperlukan program yang positif untuk 

mencegah kambuhnya penyakit periodontal. Ini merupakan tanggung jawab bersama 

antara dokter gigi dan pasien (untuk pasien anak peran orang tua juga dibutuhkan). 

Pasien harus mentaati pengaturan untuk menjaga higine mulut dan kunjungan berkala, 

dokter gigi harus membuat  kunjungan berkala sebagai  pelayanan pencegahan yang 

bermanfaat. 

 

PERAWATAN PENYAKIT PERIODONTAL 

 Sering dijumpai pasien datang ke dokter gigi, dengan kasus yang dialami  telah 

lanjut, sehingga tidak mungkin menghambat penyakit tersebut. Keadaan ini merupakan 

pengalaman yang menyebabkan trauma bagi pasien usia remaja bila mereka dihadapkan 

dengan kenyataan bahwa mereka mempunyai penyakit periodontal dan akan kehilangan 

satu atau semua gigi-giginya bila tidak segera dirawat. Pada kasus ini, pasien harus 

ditenangkan dari keputusasaan dan diyakinkan bahwa walaupun penyakit tidak dapat 

dirawat, masih banyak usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan gigi selama 

bertahun-tahun. Dengan perawatan banyak gigi dapat dipertahankan sampai pasien 

mencapai dewasa. 
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 Penyakit periodontal harus ditemukan secepatnya dan dirawat sesegera mungkin 

setelah penyebab penyakit itu ditemukan. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk 

mencegah kerusakan jaringan yang lebih parah dan kehilangan gigi. 

 Menurut Glickman ada empat tahap yang dilakukan dalam merawat penyakit 

periodontal yaitu :  

 1.     tahap jaringan lunak 

 2.     tahap fungsional 

 3.     tahap sistemik 

 4.     tahap pemeliharaan 

 

 1. Tahap jaringan lunak 

Pada tahap ini dilakukan tindakan untuk meredakan inflamasi gingiva, 

menghilangkan saku periodontal dan faktor-faktor penyebabnya. Disamping itu juga 

untuk mempertahankan kontur gingiva dan hubungan mukogingiva yang baik. 

Pemeliharaan kesehatan jaringan periodontal dapat dilakukan dengan penambalan lesi 

karies, koreksi tepi tambalan proksimal yang cacat dan memelihara jalur ekskursi 

makanan yang baik. 

 

2. Tahap fungsional 

 Hubungan oklusal yang optimal adalah hubungan oklusal yang memberikan 

stimulasi fungsional yang baik untuk memelihara kesehatan jaringan periodontal. Untuk 

mencapai hubungan oklusal yang optimal,  usaha yang perlu dan dapat dilakukan adalah : 

occlusal adjustment, pembuatan gigi palsu, perawatan ortodonti, splinting (bila terdapat 

gigi yang mobiliti) dan koreksi kebiasaan jelek (misal bruksim atau clenching). 

 

3. Tahap sistemik 

 Kondisi sistemik memerlukan perhatian khusus pada pelaksanaan perawatan 

penyakit periodontal, karena kondisi sistemik dapat mempengaruhi respon jaringan 

terhadap perawatan atau mengganggu pemeliharaan kesehatan jaringan setelah perawatan 

selesai. 
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 Masalah sistemik memerlukan kerja sama dengan dokter yang biasa merawat 

pasien atau merujuk ke dokter spesialis. 

 

4. Tahap pemeliharaan 

 Prosedur yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan periodontal yang telah 

sembuh yaitu dengan memberikan instruksi higine mulut (kontrol plak), kunjungan 

berkala ke dokter gigi untuk memeriksa tambalan, karies baru atau faktor penyebab 

penyakit lainnya.  
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