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ABSTRAK 

Latar Belakang: Pigmentasi pada attached gingiva akibat kebiasaan merokok 

(smoker’s melanosis) adalah suatu keadaan gingiva berwarna kecoklatan atau 

kehitaman dengan gambaran sebagai suatu unit yang soliter atau seperti pita yang 

secara kontinu berada di gingiva. Gambaran klinis ini umum dan hampir selalu 

dijumpai pada perokok kronis. Tujuan: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya hubungan pigmentasi attached gingiva akibat kebiasaan merokok 

sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam proses identifikasi individu. Metode: 

Penelitian ini adalah jenis penelitian observasional analitik yang dilaksanakan di di 

kecamatan Gubeng, RW 02 Surabaya. Responden penelitian berjumlah total 54 laki-

laki perokok berusia 20-70 tahun. Kondisi pigmentasi gingiva akan dicocokkan dengan 

skor dari Classification of Melanin Index oleh Hedin (1977) untuk menentukan grade 

pigmentasi gingiva. Hasil: Uji Kruskall-Wallis dilakukan untuk menguji korelasi antar 

ketiga kelompok perokok dan didapatkan nilai 0.001 (p<0.05) artinya terdapat 

hubungan antara jumlah batang rokok yang dihisap perhari dengan kondisi pigmentasi 

pada gingiva. Uji Mann-Whitney dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang signifikan antar tiap kelompok perokok dan didapatkan nilai 0.002 (p<0.05) untuk 

kelompok perokok ringan-sedang, nilai 0.000 (p<0.05) untuk kelompok perokok 

ringan-berat, nilai 0.000 (p<0.05) untuk kelompok sedang-berat, kesemuanya 

menunjukkan terdapat hubungan signifikan antar tiap kelompok perokok. Simpulan: 

Terdapat hubungan yang sifnifikan antara jumlah batang rokok yang dihisap per hari 

dengan tingginya skor pigmentasi gingiva, sehingga dapat dijadikan alat bantu 

identifikasi individu. 

Kata kunci: Pigmentasi Attached Gingiva, Smoker’s Melanosis, Grade Pigmentasi, 

Classification Of Melanin Index, Identifikasi Individu 
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