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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme dimana terjadi 

peningkatan kadar glukosa dalam darah yang dapat berkembang menjadi 

gangguan multisistem. Peningkatan kadar glukosa dalam darah, disebut kondisi 

hiperglikemia, disebabkan adanya gangguan sekresi insulin oleh sel β pankreas, 

gangguan fungsi insulin, kombinasi antara gangguan fungsi insulin dan sekresi 

insulin oleh sel β pankreas, dan resisitensi insulin yaitu berkurangnya sensitifitas 

reseptor sel target terhadap insulin sehingga tidak memberikan respon 

sebagaimana mestinya (Lamster et al., 2008). 

Penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 

angka insidensi dan prevalensi diabetes mellitus di berbagai penjuru dunia. 

Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia mencapai 346 juta jiwa (WHO, 2006). 

Wild, Roglic, Green, Sicree, dan King (2004) menyatakan prevalensi diabetes 

mellitus di seluruh dunia pada tahun 2000 mencapai 2,8%. Angka ini akan 

meningkat menjadi 4,4% pada tahun 2030.  

Indonesia menempati urutan keempat dalam jumlah penderita diabetes 

mellitus terbanyak di dunia, setelah Amerika Serikat, India, dan Cina.  Pada tahun 

2000, jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia sebanyak 8,4 juta dari 205 

juta penduduk Indonesia (4,09%). Pada tahun 2030, diprediksi akan mencapai 

21,3 juta dari 300 juta penduduk Indonesia (7,1%) (WHO, 2006).  
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Dari seluruh pasien diabetes mellitus, kurang lebih 5-10% menderita 

diabetes mellitus tipe 1, selebihnya sekitar 90-95% pasien menderita diabetes 

mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 memiliki gejala khas berupa berkurangnya 

sensitifitas reseptor sel target terhadap insulin sehingga tidak memberikan respon 

sebagaimana mestinya (resistensi insulin). Penderita tidak mengalami kerusakan 

pada sel-sel penghasil insulin, tetapi terjadi penurunan kemampuan jaringan 

perifer untuk merespon insulin. Resistensi insulin mengakibatkan terhambatnya 

glukosa yang masuk ke dalam sel sehingga timbul keadaan hiperglikemia 

(Ignativicius & Wolkman, 2006; Michel, 2011).  

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang kompleks, sehingga dapat 

mengakibatkan komplikasi pada seluruh tubuh, yaitu komplikasi makrovaskuler 

yang menyerang jantung, pembuluh darah kaki dan otak, dan komplikasi 

mikrovaskuler yang menyerang retina, ginjal, dan saraf perifer. Diabetes mellitus 

juga dapat menyebabkan komplikasi dalam rongga mulut seperti xerostomia, yang 

dapat menyebabkan gingivitis, periodontitis, stomatitis aftosa, oral candidosis, 

(Kidambi & Patel, 2008; Korner et al., 2012).   

Xerostomia adalah kondisi subjektif yang disebabkan oleh adanya 

penurunan produksi dan sekresi saliva sehingga mengakibatkan kekeringan dan 

rasa tidak nyaman di dalam rongga mulut. Dalam keadaan normal, sekresi saliva 

tanpa stimulasi rata-rata 0,3 ml/menit, dengan stimulasi rata-rata 3 ml/menit. Pada 

xerostomia, sekresi saliva tanpa stimulasi mengalami penurunan menjadi ˂0,1 

ml/menit (Quinn & Miller, 2007; Rahayu & Handayani, 2010). 

Sekresi kelenjar saliva dikontrol oleh sistem saraf otonom yang 

menginervasi kelenjar saliva, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf 
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parasimpatis lebih dominan mensekresi saliva dibandingkan saraf simpatis. 

Sekresi saliva dipengaruhi oleh adanya stimulasi yang diberikan, diet, malnutrisi, 

jenis kelamin, usia, status emosi, penyakit akut, disfungsi mastikasi (Kartimah, 

2006).  

Pada penderita diabetes mellitus, sekresi saliva dipengaruhi oleh faktor 

usia, keadaan hiperglikemia, adanya komplikasi diabetik, dan macam pengobatan 

yang dijalani. Keadaan hiperglikemia mengakibatkan terjadinya diuresis osmotik 

yaitu pengeluaran cairan yang berlebihan. Sebagai akibat kehilangan cairan yang 

berlebihan, secara tidak langsung produksi saliva melalui kelenjar saliva juga 

menurun. Keadaan hiperglikemia juga dapat menyebabkan komplikasi diabetes 

mellitus seperti mikroangiopati dan neuropati. Mikroangiopati menyebabkan 

aliran darah dan oksigen pada pembuluh darah yang melayani kelenjar saliva 

berkurang, sehingga terjadi penurunan fungsi kelenjar saliva. Neuropati 

menyebabkan berkurangnya stimuli pada kelenjar saliva sehingga sekresi saliva 

terganggu (Djajusman, 2004; Khan et al., 2006; Campisi & Sedivy, 2008; 

Lamster et al., 2008; Singh, 2010).  

Pada diabetes mellitus tipe 1 sekitar 16% dijumpai gejala xerostomia dan 

terutama pada diabetes mellitus tipe 2 yaitu sekitar 54% dari total penderita 

diabetes mellitus di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Haji 

Surabaya tahun 2006, prevalensi xerostomia pada penderita diabetes mellitus tipe 

2 sebesar 76% dari total jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2. Penelitian yang 

dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2011, prevalensi xerostomia 

pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebesar 15,6% (Pedersen, 2004; 

Mulyaningsih, 2006; Dewi, 2011).  
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Gejala subjektif xerostomia meliputi mulut terasa kering, keinginan 

minum meningkat, kesulitan merasakan makanan, kesulitan menelan, rasa 

terbakar pada lidah, dan kesulitan menggunakan gigi tiruan lepasan. Xerostomia 

menyebabkan mukosa mulut menjadi kering sehingga mudah mengalami iritasi 

dan infeksi. Keadaan ini disebabkan oleh karena menurunnya daya lubrikasi dan 

proteksi dari saliva. Kekeringan pada mulut menyebabkan fungsi pembersih saliva 

berkurang, sehingga terjadi radang dari mukosa yang disertai keluhan rasa 

terbakar pada mulut. Selain itu, fungsi anti bakteri dari saliva pada penderita 

xerostomia akan berkurang sehingga menyebabkan timbulnya proses karies gigi 

(Kartimah, 2006; Bartels, 2010). 

Xerostomia jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan 

menimbulkan berbagai komplikasi pada rongga mulut, seperti gingivitis, 

periodontitis, kandidiasis, angular cheilitis, resiko karies meningkat, sehingga 

penderita diabetes mellitus yang mengalami xerostomia akan mengalami 

ganggguan baik secara fisik maupun psikis (Ilyas, 2011). Angka kejadian 

penderita diabetes mellitus yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat juga 

menyebabkan peningkatan xerostomia, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

pencegahan dan penanganan yang tepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa prevalensi xerostomia pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di 

Rumah Sakit Prima Husada Malang bulan Agustus 2014? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi xerostomia pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Prima Husada Malang bulan 

Agustus 2014. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi di 

bidang Kedokteran Gigi, terutama Ilmu Penyakit Mulut (Oral Medicine), 

mengenai prevalensi xerostomia pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama tim antar dokter, 

dokter gigi, dan dokter spesialis agar dapat menentukan rencana penatalaksanaan 

xerostomia pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 
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