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ABSTRACT
Indonesia experienced a five-year epidemiological transition of non-communicable
diseases from 41.7% to 59.5%. Hypertensive disease occupies the largest proportion of
all PTM (60%) and type II diabetes mellitus (DM) (16.42%) in Central Java these two
diseases become the top priority of PTM control. Promotive and preventive efforts carried
out by BPJS Kesehatan held a Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) to
improve the quality of life of people with chronic diseases (hypertension and type II
diabetes). One of the efforts to improve the quality of life of chronic disease sufferers is
by maintaining oral and dental health. In the ERA of COVID-19 pandemic, if the
condition of teeth and mouth is maintained, can increase the immune system to avoid
COVID-19. 60 respondents who were registered as participants of Citra Medika Clinic
prolanis were given counseling on the importance of maintaining dental and oral health
during the COVID-19 pandemic and the administration of vitamins C and E to improve
endurance as well as toothpaste and mouthwash that are good for dental and gum
health. The results obtained in the periodontal examination consisting of coloring,
swelling and hygiene before and after intervention using different tests wilcoxon p=
0.000 (p<0.05) showed that the difference in periodontal conditions that are getting
better this can help improve the immune system and avoid the COVID-19 virus.
Keywords: Periodontal ; Immunity ; Prolanis ; At-Risk Groups ; COVID-19
ABSTRAK
Indonesia mengalami transisi epidemiologi selama lima tahun terjadi peningkatan
penyakit tidak menular dari 41,7% menjadi 59,5%. Penyakit hipertensi menempati
proporsi terbesar dari seluruh PTM (60%) dan diabetes melitus (DM) tipe II (16,42%) di
Jawa Tengah dua penyakit ini menjadi prioritas utama pengendalian PTM. Upaya
promotif dan preventif dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengadakan Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk meningkatkan kualitas hidup penderita
penyakit kronis (hipertensi dan diabetes tipe II). Salah satu upaya peningkatan
kualitas hidup penderita penakit kronis yaitu dengan menjaga kesehatan gigi dan
mulut. Di era pandemi COVID-19, apabila kondisi gigi dan mulut terjaga maka
mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari COVID-19.
Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan imunitas bagi
masyarakat program Prolanis . Responden berjumlah 60 yang terdaftar sebagai
peserta prolanis Klinik Citra Medika diberikan penyuluhan tentang pentingnya
menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 dan pemberian
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vitamin C dan E untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta pasta gigi dan
mouthwash yang baik untuk kesehatan gigi dan gusi. Hasil yang diperoleh pada
pemeriksaan periodontal yang terdiri dari pewarnaan, pembengkakan dan kebersihan
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi menggunaka uji beda wilcoxon p=0,000
(p<0,05) menunjukkan adanya perbedaan kondisi periodontal yang semakin membaik
hal ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan terhindar dari virus
COVID-19.
Kata kunci: Periodontal ; Imunitas ; Prolanis ; Kelompok Beresiko ; COVID-19
I. PENDAHULUAN
Saat ini Indonesia mengalami transisi epidemiologi, telah terjadi penurunan
prevalensi penyakit menular namun terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak
menular (PTM) atau penyakit degenerative. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2018 dan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2018 telah
terjadi perubahan pola penyakit dimana kematian karena penyakit tidak menular
semakin meningkat, sedangkan kematian karena penyakit menular semakin
menurun diketahui bahwa terjadi penurunan proporsi penyakit menular dari 44,2%
menjadi 28,1% akan tetapi terjadi peningkatan pada proporsi PTM dari 41,7%
menjadi 59,5% (Riskesdas, 2018). Data di dunia, PTM mengakibatkan kematian
sebanyak 38 juta orang setiap tahunnya (WHO, 2015).
Di Jawa Tengah PTM didominasi oleh penyakit hipertensi dan Diabetes Melitus
(DM) tipe II. Penyakit Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM
yang dilaporkan, yaitu sebesar 60,00 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak
adalah Diabetes Mellitus sebesar 16,42 persen. Dua penyakit tersebut menjadi
prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah (Dinas Kesehatan Jawa Tengah,
2017). Prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi secara nasional sebesar
30,9%. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (32,9%) lebih tinggi
dibanding dengan laki-laki (28,7%). Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi
(31,7%) dibandingkan dengan perdesaan (30,2%). Prevalensi semakin meningkat
seiring dengan pertambahan umur. Jika Hipertensi dan Diabetes Melitus tidak
dikelola dengan baik maka akan menimbulkan PTM lanjutan seperti Jantung, Stroke,
Gagal Ginjal, dsb. Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat
pada setiap sasaran/kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru
PTM dapat ditekan. Penyakit DM dan hipertensi biasanya dapat ditangani di pemberi
pelayanan kesehatan tingkat pertama di antaranya adalah klinik pratama dan
puskesmas.
Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan segala upaya untuk
mensejahterakan kesehatan masyarakat seluruh Indonesia termasuk upaya untuk
mengatasi penyakit degenerative yang semakin meningkat. Pembiayaan yang
dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk penyakit
tidak menular cukup besar terutama untuk penyakit-penyakit kronis seperti penyakit
jantung koroner, gagal ginjal, stroke, DM dan penyakit degenerative lainnya. Sehingga
BPJS kesehatan melakukan upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya
komplikasi penyakit dan peningkatan penyakit degenerative.
Salah satu upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan
adalah dengn mengadakan suatu Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah suatu sistem pelayanan
kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang
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melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit
kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien (BPJS Kesehatan, 2014). Adanya program Prolanis
ini untuk meningkatkan kualitas hidup peserta BPJS yang menderita penyakit kronis
terutama diabetes melitus (DM) tipe II dan hipertensi. Prolanis dilaksanakan oleh
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) baik FKTP pemerintah maupun FKTP
swasta yaitu Klinik Pratama dan Puskesmas.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis adalah dengan
menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Telah terbukti adanya pengaruh antara
diabetes mellitus dengan keadaan kesehatan gigi dan jaringan pendukung. Adanya
kadar gula dalam darah akan menyebar ke bagian tubuh lain diantaranya menuju ke
gusi dan jaringan periodontal. Keadaan kebersihan gigi dan mulut dan jaringan
periodontal yang tidak terjaga akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang
berpengaruh terhadap sistem imunitas pada tubuh dan dengan mudah terserang
penyakit yang lain. Di era pandemi saat ini pentingnya memelihara daya tahan tubuh
supaya tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19, khusunya pada penderita
penyakt kronis yang mempunyai sistem imun rendah dan rentan terhadap penyakit.
Dari uraian di atas, maka sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai bentuk pengamalan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, kami bermaksud mengadakan suatu kegiatan pengabdian
masyarakat di klinik pratama Citra Medika di Tlogosari yang telah berhasil
melaksanakan kegiatan Prolanis dengan baik dengan peserta cukup banyak.
II. METODE
Pengabdian Masyarakat dilakukan di Klinik Citra Medika Tlogosari Semarang
dengan jumlah responden 60. Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan
melakukan perijinan ke DKK dan Klinik Pratama Citra Medika di Tlogosari. Pada saat
pelaksanaan yang pertama melakukan pemeriksaan jaringan periodontal yang terdiri
dari pewarnaan, pembengkakan dan kebersihan. Setelah itu dilakukan edukasi
tentang pentingnya kesehatan periodontal pada penderita penyakit kronis di masa
pandemi COVID-19, serta diberikan vitamin C untuk membantu meningkatkan daya
tahan tubuh dan pasta gigi yang baik untuk kesehatan rongga mulut. Setelah 30 hari
dilakukan intervensi yang kedua dengan melakukan pemeriksaan kesehatan
periodontal dan pemberian vitamin E serta mouthwash sebagai intervensi lanjutan
dalam upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kesehatan gigi dan mulut. Setelah
mendapatkan hasil peneriksaan kondisi periodontal kemudian dilakukan analisis
untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi menggunakan
uji statistik Wilcoxon untuk mengetahui apakah perbedaan sebelum dan sesudah
dilakukan inervensi.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin pada peserta Prolanis di
Klinik Citra Medika Tlogosari Semarang.
Jenis
n
%
Kelamin
Laki-laki
19
32%
Perempuan
41
68%
Jumlah
60
100%
Tabel diatas dapat dilihat bahwa umumnya responden pada kegiatan pengabmas
berjenis kelamin perempuan dengan presentase jumlah perempuan adalah 68%.

Gambar 1. Pemberian edukasi dengan penerapan Prokes

Gambar 2. Buku saku tentang menjaga kesehatan gusi
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Tabel 2. Hasil pemeriksaan kondisi pewarnaan pada gusi sebelum dan sesudah
penyuluhan serta sebelum dan sesudah pemberian Vitamin C
Pre
Post
Warna Gusi
n
%
n
%
Kemeraha 41
68
17
28
n
Normal
19
32
43
72

Gambar 3. Pemeriksaan keadaan gusi
Tabel 3. Hasil pemeriksaan kondisi pembengkakan pada gusi sebelum dan
sesudah penyuluhan serta sebelum dan sesudah pemberian Vitamin C
Pembengkak
an
Bengkak
Normal

n
37

Pre
%
62

Post
n
9

%
15

23

38

51

85

Tabel 4. Hasil pemeriksaan kebersihan rongga mulut sebelum dan sesudah
dilakukan penyuluhan serta pemberian Vitamin C
Kotor

n
33

%
55

Post
n
10

%
17

Bersih

27

45

50

83

Kebersihan

Pre

Gambar 4. Pemberian pasta gigi, obat kumur dan vitamin C
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Tabel 5. Hasil uji statistik kondisi periodontal sebelum dan sesudah dilakukan
penyuluhan dan pemberian Vitamin C selama 30 hari
Variabel
p
Pewarnaan Gusi
0,000
Pembengkakan
0,000
Gusi
Kebersihan Mulut
0,000
Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis adalah
dengan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Telah terbukti adanya pengaruh
antara diabetes mellitus dengan keadaan kesehatan gigi dan jaringan pendukung.
Adanya kadar gula dalam darah akan menyebar ke bagian tubuh lain diantaranya
menuju ke gusi dan jaringan periodontal. Pada penderita DM tak terkontrol terjadi
xerostomia, rasa kering pada mukosa mulut, karena pada diabetes terjadi kehilangan
cairan akibat diuresis sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan sekresi saliva.
Produksi saliva yang menurun mengakibatkan fungsinya sebagai pengontrol
pertumbuhan bakteri terganggu, demikian pula halnya dengan proses pembersihan
makanan yang melekat di gigi (Suyono, 2006). Xerostomia yang terjadi, juga akan
menimbulkan kerusakan gigi menyeluruh dalam waktu singkat karena saliva
merupakan pertahanan pertama terhadap karies. Pada pasien penderita DM dan
hipertensi biasanya juga malas dalam menggosok gigi sehingga keadaan dalam rongga
mulut menjadi kotor.
Dari hasil pemeriksaan pada peserta prolanis di Klinik Citra Medika Tlogosari
Semarang yang menjadi responden, di dapatkan kondisi kebersihan rongga mulut
rata-rata kotor, terutama pada warna gusi rata-rata memiliki kondisi gusi bewarna
kemerahan, serta pembengkakan pada gusi rata-rata masih memiliki kondisi gusi
yang bengkak. Keadaan ini sebelum dilakukannya penyuluhan tentang pentingnya
menjaga kebersihan gigi dan mulut terutama pada pasien prolanis yang mempunyai
riwayat hipertensi dan Diabetes Mellitus tipe II di masa pandemi dan pemberian
vitamin C untuk suplemen meningkatkan daya tahan tubuh serta pasta gigi yang
mengandung Amiloglucosidase (AMG), Glucooksidase (GO) dan Laktoperoksidase
(LPO) yang berperan mengembalikan fungsi alamiah sistem laktoperokidase di dalam
air ludah sehingga perkembangbiakan bakteri dalam rongga mulut dapat terkontrol.
Setelah dilakukan penyuluhan dan pemberian Vitamin C serta pasta gigi,
kemudian dilakukan pemeriksaan kembali setelah 30 hari. Didapatkan hasil
pemeriksaan kondisi rongga mulut meningkat menjadi lebih bersih, warna kemerahan
pada gusi menurun rata-rata mempunyai kondisi warna gusi yang normal dan
pembengkakan pada gusi juga mengalami perbaikan ke kondisi normal. Hasil uji
statistik menggunakan wilcoxon untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan
sesudah dilakukan penyuluhan, pemberian vitamin C selama 30 hari dan pemberian
pasta gigi menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan
intervensi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang signifikan
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dalam hal ini kondisi rongga mulutnya
menjadi lebih baik.
Menurut Lestari, dkk (2016) dalam jurnal hubungan tingkat pengetahuan
kesehatan gigi dan mulut dengan status kesehatan jaringan periodontal pada
penyandang diabetes melitus tipe 2 di RSUD Menembo-nembo Bitung didapatkan
hasil bahwa pengetahuan mempengaruhi status periodontal pada penyandang
Diabetes Melitus Tipe 2. Dimana penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 sangat
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penting untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kebersihan gigi dan mulut
agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh terutama di masa pandemi seperti saat
ini. Apabila Pengetahuan tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut baik maka akan
terwujud kualitas hidup yang lebih baik serta terhindar dari virus COVID-19.
Penyuluhan yang dilakukan tentang pentingnya dan cara menjaga kebersihan gigi
dan mulut pada pasien prolanis terutama pada masa pandemi COVID-19 akan
meningkatkan pengetahuan peserta prolanis dan juga dapat menerapkan tindakan
cara menjaga kebersihan gigi dan mulut, terwujud dari meningkatnya kondisi
kebersihan gigi dan mulut serta kondisi kemerahan dan pembengkakan gusi menjadi
normal setelah dilakukan penyuluhan dan diperiksa kembali setelah 30 hari. Hal ini
sejalan pula dengan penelitian Sari, dkk (2017) yang berjudul hubungan pegetahuan
dengan status kebersihan gigi dan mulut pada penderita Diabetes Melitus di
Puskesmas Rawang Jambi yang menyatakan terdapat hubungan pengetahuan dengan
status kebersihan gigi dan mulut pada penderita Diabetes Melitus di Puskesmas
Rawang Jambi. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, penelitian
membuktikan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih dapat
diterapkan dibandingkan dnegan yang tidak didasari oleh pengetahuan.
Interpretasi pemberian suplement atau vitamin C selama 30 hari dapat membantu
tubuh dalam memenuhi kebutuhan vitamin harian sehingga daat meningkatkan
system imunitas dan menjaga daya tahan tubuh. Pada peserta prolanis yang
menderita penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi mempunyai data tahan
tubuh yang rentan terhadap penyakit terutama pada masa pandemi virus COVID-19
saat ini, maka seseorang yang mempunyai riwayat penyakit kronis perlu
memperhatikan kondisi tubuhnya supaya terhindar dari virus COVID-19 salah
satunya dengan mengonsumsi multivitamin.
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