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1. Anatomi Gigi 

Anatomi dasar gigi terdiri dari bagian 
mulut, sedangkan bagian akar terbenam di dalam tulang rahang dan gusi.

2. Definisi 

Karies gigi adalah Kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam yang ada dalam 
karbohidrat melalui perantara mikroorganisme yang ada dalam saliva.

 
3. Etiologi 

Karies gigi disebabkan oleh 4 faktor/komponen yang saling berinteraksi yaitu:
a) Komponen dari gigi dan air ludah (saliva) yang meliputi : Komposisi gigi, morphologi gigi, 

posisi gigi, Ph Saliva, Kuantitas saliva, kekentalan saliva
b) Komponen mikroorganisme yang ada dalam mulut yang mampu menghasilkan asam melalui 

peragian yaitu ; Streptococcus, Laktobasil
c) Komponen makanan, yang sangat berperan adalah makanan yang mengandung karbohidrat 

misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asam
d) Komponen waktu 

Gambar 2. Hubungan ke 4 komponen terhadap keja
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KARIES 

Anatomi dasar gigi terdiri dari bagian mahkota dan akar. Bagian mahkota terlihat di dalam 
mulut, sedangkan bagian akar terbenam di dalam tulang rahang dan gusi.1 

 

Gambar 1. Anatomi gigi 1 

adalah Kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam yang ada dalam 
karbohidrat melalui perantara mikroorganisme yang ada dalam saliva.2 

Karies gigi disebabkan oleh 4 faktor/komponen yang saling berinteraksi yaitu:
dan air ludah (saliva) yang meliputi : Komposisi gigi, morphologi gigi, 

posisi gigi, Ph Saliva, Kuantitas saliva, kekentalan saliva 
Komponen mikroorganisme yang ada dalam mulut yang mampu menghasilkan asam melalui 
peragian yaitu ; Streptococcus, Laktobasillus, Staphilococcus 
Komponen makanan, yang sangat berperan adalah makanan yang mengandung karbohidrat 
misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asam

. Hubungan ke 4 komponen terhadap kejadian karies gigi

mahkota dan akar. Bagian mahkota terlihat di dalam 

adalah Kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam yang ada dalam 

Karies gigi disebabkan oleh 4 faktor/komponen yang saling berinteraksi yaitu:2 
dan air ludah (saliva) yang meliputi : Komposisi gigi, morphologi gigi, 

Komponen mikroorganisme yang ada dalam mulut yang mampu menghasilkan asam melalui 

Komponen makanan, yang sangat berperan adalah makanan yang mengandung karbohidrat 
misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asam 

 
dian karies gigi2 
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4. Epidemiologi 

Diperkirakan bahwa 90% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar 
orang dewasa pernah menderita karies. Prevalensi karies tertinggi terdapat di Asia dan Amerika 
Latin. Prevalensi terendah terdapat di Afrika. Di Amerika Serikat, karies gigi merupakan penyakit 
kronis anak-anak yang sering terjadi dan tingkatnya 5 kali lebih tinggi dari asma. Karies 
merupakan penyebab patologi primer atas penanggalan gigi pada anak-anak. Antara 29% hingga 
59% orang dewasa dengan usia lebih dari limapuluh tahun mengalami karies. 3 

Jumlah kasus karies menurun di berbagai negara berkembang, karena adanya peningkatan 
kesadaran atas kesehatan gigi dan tindakan pencegahan dengan terapi florida. 3 

5. lasifikasi  Karies Gigi 

Bisa diklasifikasikan melalui berdasarkan lokasi, kedalaman 
a) Karies berdasarkan lokasi permukaan kunyah dapat dibagi : 2 

 Karies oklusal 
 Karies labial 
 Karies bukal 
 Karies palatal/lingual 
 Karies aproksimal 
 Karies kombinasi (Mengenai semua permukaan) 

b) Pembagian lain dari karies berdasarkan lokasi3 
 Karies yang ditemukan di permukaan halus 

Ada tiga macam karies permukaan halus: 
� Karies proksimal adalah tipe yang paling sulit dideteksi. Tipe ini kadang tidak dapat 

dideteksi secara visual atau manual dengan sebuah explorer gigi. Karies proksimal ini 
memerlukan pemeriksaan radiografi 

 
Gambar 3. Radiografi karies proksimal 

(titik hitam pada batas gigi menunjukkan sebuah karies proksimal) 3 
 

� Karies akar adalah tipe karies yang sering terjadi dan biasanya terbentuk ketika permukaan 
akar telah terbuka karena resesi gusi. Bila gusi sehat, karies ini tidak akan berkembang 
karena tidak dapat terpapar oleh plak bakteri. Permukaan akar lebih rentan terkena proses 
demineralisasi daripada enamel atau email karena sementumnya demineraliasi pada pH 
6,7, di mana lebih tinggi dari enamel. Karies akar lebih sering ditemukan di permukaan 
fasial, permukaan interproksimal, dan permukaan lingual. Gigi geraham atas merupakan 
lokasi tersering dari karies akar. 

� Tipe ketiga karies ini terbentuk pada permukaan lainnya 
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 Karies di celah atau fisura gigi. 

Celah dan fisura adalah tanda anatomis gigi. Fisura terbentuk saat perkembangan alur, dan 
tidak sepenuhnya menyatu, dan membuat suatu turunan atau depresio yang khas pada strutkur 
permukaan email. Tempat ini mudah sekali menjadi lokasi karies gigi. Celah yang ada daerah pipi 
atau bukal ditemukan di gigi geraham. 

Karies celah dan fisura terkadang sulit dideteksi. Semakin berkembangnya proses perlubangan 
akrena karies, email atau enamel terdekat berlubang semakin dalam. Ketika karies telah mencapai 
dentin pada pertemuan enamel-dental, lubang akan menyebar secara lateral. Di dentin, proses 
perlubangan akan mengikuti pola segitiga ke arah pulpa gigi. 

 
Gambar 4.Celah atau fisura gigi dapat menjadi lokasi karies3 

 

c) Karies berdasarkan kedalamannya2 
 Karies Superfisial yaitu karies yang hanya mengenai email 
 Karies Media yaitu karies yang mengenai email dan telah mencapai setengah dentin 
 Karies Profunda yaitu karies yang mengenai lebih dari setengah dentin dan bahkan 

menembus pulpa 
 

 

 

 

 

 
Karies Superfisial  Karies media  Karies profunda 

     
Gambar 5. Karies berdasarkan kedalamannya3 
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6. Penjalaran karies gigi 4 

 

 

 

 

  

 

         

Gambar 6. Karies berdasarkan kedalamannya4 
 
7. Diagnosis karies gigi dan penanganannya 2 

a) Karies Dini/karies email tanpa kapitas yaitu karies yang pertama terlihat secara klinis, berupa 
bercak putih setempat pada email 

Anamnesis 

• Terdapatnya bintik putih pada gigi 

Pemeriksaan Objektif 

• Ekstra oral ; tidak ada kelainan 

• Intra oral ; Kavitas (-) , lesi putih (+) 

Terapi 

• Pembersihan gigi, diulas dengan flour 

• Edukasi pasien/ Dental Health Education 

 

b) Karies dini/karies email dengan kavitas yaitu karies yang terjadi pada email sebagai lanjutan 
dari karies dini 

Anamnesa  

• Gigi bisa terasa ngilu  

Pemeriksaan objektif 

• Ekstra oral ; tidak ada kelainan 

• Intra oral ; Kavitas (+) baru mengenai email   

Terapi 

• Dengan penambalan 
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c) Karies dengan dentin terbuka/dentin Hipersensitif yaitu peningkatan sensitive akibat 
terbukanya dentin 

Anamnesa  

• Kadang-kadang rasa ngilu waktu kemasukan makanan  

• Waktu minum dingin, asam dan asin 

• Rasa ngilu hilang setelah rangsangan dihilangkan 

• Tidak ada rasa sakit spontan 

Pemeriksaan objektif 

• Pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan  

• Pemeriksaan intraoral : kavitas baru mengenai email 

Terapi 

• Dengan penambalan 

d) Pulpitis reversibel/hiperemi pulpitis/pulpitis awal yaitu peradangan pulpa awal sampai sedang 
akibat rangsangan 

Anamnesa 

• Biasanya nyeri bila minum panas, dingin, asam dan asin 

• Nyeri tajam singkat tidak spontan, tidak terus menerus 

• Rasa nyeri lama hilangnya setelah rangsangan dihilangkan 

Pemeriksaan Objektif 

• Ekstra oral : Tidak ada pembengkakan 

• Intra oral : 

� Perkusi tidak sakit 

� Karies mengenai dentin/karies profunda 

� Pulpa belum terbuka 

� Sondase (+) 

� Chlor etil (+) 

Terapi 

• Dengan penambalan /pulp cafing dengan penambalan Ca(OH) ± 1 minggu untuk 
membentuk sekunder dentin 

e) Pulpitis irreversibel yaitu radang pulpa ringan yang baru dapat juga yang sudah berlangsung 
lama 
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Pulpitis irreversibel terbagi : 

1) Pulpitis irreversibel akut yaitu peradangan pulpa lama atau baru ditandai dengan rasa nyeri 
akut yang hebat 

Anamnesa 

• Nyeri tajam spontan yang berlangsung terus-menerus menjalar kebelakang telinga  

• Penderita tidak dapat menunjukkan gigi yang sakit 

Pemeriksaan Objektif 

• Ekstra oral : tidak ada kelainan 

• Intra oral : 

� Kavitas terlihat dalam dan tertutup sisa makanan 

� Pulpa terbuka bisa juga tidak 

� Sondase (+) 

� Khlor ethil (+) 

� Perkusi bisa (+) bisa (-) 

Terapi 

• Menghilangkan rasa sakit 

• Dengan perawatan saluran akar 

2) Pulpitis irreversibel kronis  yaitu Peradangan pulpa yang berlangsung lama 

Anamnesa ; 

• Gigi sebelumnya pernah sakit 

• Rasa sakit dapat hilang timbul secara spontan 

• Nyeri tajam menyengat, bila ada rangsangan seperti; panas, dingin, asam, manis 

• Penderita masih bisa menunjukkan gigi yang sakit 

Pemeriksaan Objektif 

• Ekstra oral ; tidak ada pembengkakan 

• Intra oral ; 

� Karies profunda, bisa mencapai pulpa bisa tidak 

� Sondase (+) 

� Perkusi (-) 
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KELAINAN JARINGAN PENYANGGA 

(JARINGAN PERIODONTAL) 
 

 
ANATOMI 

Periodontium adalah jaringan yang menyangga atau yang terdapat disekitar gigi. Anatomi 
periodontium terdiri dari :5 
1. Gingiva 
2. Ligamen periodontal 
3. Sementum 
4. Tulang alveolus 

  
Gambar 7. Karies berdasarkan kedalamannya4 

 
1. Gingiva 

Gingiva adalah bagian mukosa mulut yang mengelilingi gigi. Gingiva melekat pada gigi 
dan tulang alveolar.  Pada permukaan vestibulum di kedua rahang, gingiva secara jelas dibatasi 
mukosa mulut yang lebih dapat bergerak oleh garis yang bergelombang disebut perlekatan 
mukogingiva. Garis demarkasi yang sama juga ditemukan pada aspek lingual mandibular antara 
gingival dan mukosa mulut. Pada palatum, gingiva  menyatu dengan palatum dan tidak ada 
perlekatan mukogingiva yang nyata 6 

Gingiva dibagi menjadi tiga menurut daerahnya yaitu marginal gingival, attached gingival 
dan gingival interdental. Marginal gingival adalah bagian gingival yang terletak pada daerah 
korona dan tidak melekat pada gingiva. Dekat tepi gingiva terdapat suatu alur dangkal yang 
disebut sulkus gingiva yang mengelilingi setiap gigi. Pada gigi yang sehat kedalaman sulkus 
gingival bervariasi sekitar 0,5 – 2 m. Attached gingiva merupakan kelanjutan dari marginal 
gingiva. Jaringan padat ini terikat kuat dengan periosteum tulang alveolar dibawahnya. 
Permukaan luar dari attached gingiva terus memanjang ke mukosa alveolar yang lebih kendur dan 
dapat digerakkan, bagian tersebut disebut mucogingival juntion. Interdental gingiva mewakili 
gingiva  embrasure, dimana terdapat ruang interproksimal dibawah tempat berkontaknya gigi. 
Interdental gingiva dapat berbentuk piramidal atau berbentuk seperti lembah . Suplai darah pada 
gingiva melalui 3 jalan yaitu: 6 
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a) arteri yang terletak lebih superfisial dari periosteum, mencapai gingiva pada daerah yang 
berbeda di rongga mulut  dari cabang arteri alveolar yaitu arteri infra orbital, nasopalatina, 
palatal, bukal, mental dan lingual 

b) Pada daerah interdental percabangan arteri intrasepatal  
c) Pembuluh darah pada ligamen periodontal bercabang ke luar ke arah gingival. Suplai saraf 

pada periodontal mengikuti pola yang sama dengan distribusi suplai darah. 
 

2. Ligamen periodontal 6 
         Ligamen periodontal adalah suatu jaringan ikat yang melekatkan gigi ke tulang alveolar. 

Ligamen ini berhubungan dengan jaringan ikat gingiva melalui saluran vaskuler di dalam tulang. 
Pada foramen apikal, ligament periodontal menyatu dengan pulpa. . Ligamen periodontal seperti 
semua jaringan ikat lain, mengandung sel, serat-serat dan subtansi dasar. Serat ligamen 
periodontal ada yang berbentuk krista aleveolar, horizontal, oblik dan apikal. Suplai darah melalui 
cabang arteri alveolar yaitu cabang arteri interdental. 

 
3. Sementum 6 
  Sementum adalah jaringan terminal yang menutupi akar gigi yang strukturnya mempunyai 
beberapa kesamaan dengan tulang kompakta dengan perbedaan sementum bersifat avaskuler. 
Sementum membentuk lapisan yang sangat tipis pada daerah servikal akar dan tebalnya 
bertambah pada daerah apikal. 
 
4. Tulang alveolar 6 

  Bagian mandibula atau maksila yang menjadi lokasi gigi disebut sebagai prosesus 
alveolar. Alveoli untuk gigi ditemukan di dalam prosesus alveolar dan tulang yang membatasi 
alveoli disebut tulang alveolar. Tulang alveolar berlubang-lubang karena banyak saluran Volkman 
yang mengandung pembuluh darah pensuplai ligamen periodontal. 

 

 

Gambar 8. Anatomi periodontal 6 
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KALKULUS 

1. Definisi  

Karang gigi yang disebut juga kalkulus atau tartar adalah lapisan kerak berwarna kuning 
yang menempel pada gigi dan terasa kasar, yang dapat menyebabkan masalah pada gigi. 7  

2. Patogenesis 

Kalkulus terbentuk dari dental plak yang mengeras pada gigi dan menetap dalam waktu 
yang lama. Dental plak merupakan tempat ideal bagi mikroorganisme mulut, karena 
terlindung dari pembersihan alami oleh lidah maupun saliva. Akumulasi plak juga dapat 
menyebabkan iritasi dan inflamasi gusi yang gingivitis. Jika akumulasi plak terlalu berat, 
maka dapat menyebabkan periodontis. Maka plak, sering disebut juga sebagai penyebab 
primer penyakit periodontis. Sementara, kalkulus pada gigi membuat dental plak melekat pada 
gigi atau gusi yang sulit dilepaskan hingga dapat memicu pertumbuhan plak selanjutnya. 
Karena itu kalkulus disebut juga sebagai penyebab sekunder periodontis. 7 

Kalkulus dapat terbentuk di atas gusi atau supragingival, atau pada sulcus, yaitu saluran 
antara gusi dan gigi. Ketika terjadi plak supragingival, maka bakteri yang terkandung di 
dalamnya hampir semuanya merupakan bakteri aerobik, atau bakteri yang dapat hidup di 
lingkungan penuh oksigen. Plak subgingival, terutama terdiri dari bakteri anaerobik, yaitu 
bakteri yang tidak dapat hidup pada lingkungan yang mengandung oksigen. Bakteri anaerobik 
inilah yang berbahaya bagi gusi dan jaringana yang menempel pada gigi, yang menimbulkan 
periodontis. Pada umumnya, orang yang mengalami periodontis memiliki deposit kalkulus 
subgingival. 7 

Untuk menghilangkan dental plak dan kalkulus perlu dilakukan scaling atau root planing, 
yang merupakan terapi periodontal konvensional atau non-surgikal. Terapi ini selain 
mencegah inflamsi juga membantu periodontium bebas dari penyakit. Prosedur scaling 
menghilangkan plak, kalkulus, dan noda dari permukaan gigi maupun akarnya. Prosedur lain 
adalah root planing, terapi khusus yang menghilangkan cementum dan permukaan dentin yang 
ditumbuhi kalkulus, mikroorganisme, serta racun-racunnya. Scalling dan root planing 
digolongkan sebagai deep cleaning, dan dilakukan dengan peralatan khusus seperti alat 
ultrasonik, seperti periodontal scaler dan kuret. 7 

3. Obat Kumur Pasca Scalling 

Setelah dilakukan proses scaling dan planing dapat diberikan antibiotik atau penggunaan 
obat kumur untuk mengontrol terjadinya infeksi dan mendorong perbaikan pada gigi. 
Antibiotik atau obat kumur juga dapat direkomendasikan untuk mengontrol pertumbuhan 
bakteri yang dapat menyebabkan periodontis. 7 

Salah satu obat kumur yang mengandung povidone-iodine dapat digunakan untuk 
membantu mencegah terjadinya bakteri penyebab infeksi dalam mulut. Dalam jurnal 
Dermatology menyebutkan hasil penelitian mengenai efek materi organik terhadap killing-
activity PVP-I secara in-vitro. Peneliti membandingkan killing-activity PVP-1 in-vitro dalam 
waktu singkat dengan antiseptik oral berupa sampel yang diperoleh dari sukarelawan yang 
sehat. 7 
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Ternyata, konsentrasi PVP-1 standar sebesar 0.23-0.47% atau lebih rendah dapat 
membunuh methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dan Pseudomonas 
aeruginosa, termasuk multidrug-resistant strains dengan kehadiran bahan organik oral dalam 
waktu 15 hingga 60 detik. Sedangkan benzethonium chloride (BEC) 0.02% dan chlorhexidine 
gluconate (CHG) 0.002% tidak menunjukkan efek pembasmi MRSA dan P. aeruginosa. 7 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa killing-activity secara in-vitro PVP-1 konsentrasi 
standar hampir tidak dipengaruhi oleh bahan organik oral dan obat kumur yang mengandung 
PVP-I memiliki aktivitas bakterisidal lebih kuat dibanding BEC dan CHG. Walaupun sampel 
obat kumur dalam studi ini didapatkan dari individu yang sehat, namun PVP-I nampaknya 
tetap dapat digunakan untuk mencegah infeksi pada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu, 
dengan konsentrasi dan penggunaan yang benar. 7 
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GINGIVITIS 

1. Definisi  

Gingivitis merupakan penyakit periodontal stadium awal berupa peradangan pada gingiva, 
termasuk penyakit paling umum yang sering ditemukan pada jaringan mulut.8  

 
Gambar 9. Gingivitis9 

2. Prevalensi  

Gingivitis yang ringan umumnya tidak segera mendapatkan perhatian karena tidak 
menimbulkan rasa sakit atau gangguan fungsi, akan tetapi jika keadaan ini dibiarkan, 
gingivitis dapat menjadi bentuk yang destruktif. Prevalensi gingivitis dapat berkurang dengan 
bertambah baiknya status oral higienis, pasok flour yang memadai, diet yang baik, perawatan 
pemeliharaan kesehatan dan kebiasaan hidup. Dalam penelitian ini prevalensi gingivitis yang 
dijumpai adalah tinggi (92,7 %) dengan distribusi gingivitis ringan yaitu 58,1 %, gingivitis' 
sedang 32,3% dan gingivitis berat 2,4%, sedangkan anak yang bebas dari gingivitis hanya 
7,3% Berdasarkan jenis kelamin, secara umum persentase gingivitis pada anak laki-laki 
sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. 8 

3. Gejala Klinis  

Gusi yang mudah berdarah adalah salah satu tanda-tanda dari radang gusi 
(gingivitis).Gingivitis biasanya ditandai dengan gusi bengkak, warnanya merah terang, dan 
mudah berdarah dengan sentuhan ringan. 8 

4. Patogenesis 

Gingivitis dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya kebersihan mulut yang buruk, 
penumpukan karang gigi (kalkulus/tartar), dan efek samping dari obat-obatan tertentu yang 
diminum secara rutin. Sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan secara seksama menjadi 
tempat pertumbuhan bakteri. Dengan meningkatnya kandungan mineral dari air liur, plak akan 
mengeras menjadi karang gigi (kalkulus). Karang gigi dapat terletak di leher gigi dan terlihat 
oleh mata sebagai garis kekuningan atau kecoklatan yang keras dan tidak dapat dihilangkan 
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hanya dengan menyikat gigi. Kalkulus juga dapat terbentuk di bagian dalam gusi (saku 
gusi/poket). Kalkulus adalah tempat pertumbuhan yang baik bagi bakteri, dan dapat 
menyebabkan radang gusi sehingga gusi mudah berdarah. 8 

5. Penatalaksanaan dan Pencegahan 9,10 

Kondisi medis yang menyebabkan atau memperburuk gingivitis harus diatasi. Kebersihan 
mulut yang buruk, caries serta adanya cavitas pada gigi akan menjadi predisposisi untuk 
terjadinya superinfeksi, nekrosis, rasa nyeri serta perdarahan pada gusi. Dengan sikat gigi 
yang lunak dan perlahan, anjuran kumur-kumur dengan antiseptic yang mengandung 
klorheksidin 0,2% untuk mengendalikan plak dan mencegah infeksi mulut. Pembersihan 
karang gigi supraginggiva dapat dilakukan bertahap.10,11 

 

Gambar 10. Gingivitis dapat diperburuk oleh adanya plak9 
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PERIODONTITIS 

1. Definisi  

Periodontitis terjadi jika gingivitis menyebar ke struktur penyangga gigi. Periodontitis 
merupakan salah satu penyebab utama lepasnya gigi pada dewasa dan merupakan penyebab 
utama lepasnya gigi pada lanjut usia. 11 

2. Etiologi 

Sebagian besar periodontitis merupakan akibat dari penumpukan plak dan karang gigi 
(tartar) diantara gigi dan gusi. 11 

3. Patogenesis 

Pada periodontitis akan terbentuk kantong diantara gigi dan gusi dan meluas ke bawah 
diantara akar gigi dan tulang dibawahnya. Kantong ini mengumpulkan plak dalam suatu 
lingkungan bebas oksigen, yang mempermudah pertumbuhan bakteri. Jika keadaan ini terus 
berlanjut, pada akhirnya banyak tulang rahang di dekat kantong yang dirusak sehingga gigi 
lepas. Kecepatan tumbuhnya periodontitis berbeda pada orang-orang yang memiliki jumlah 
tartar yang sama. Hal ini mungkin karena plak dari masing-masing orang tersebut 
mengandung jenis dan jumlah bakteri yang berbeda, dan karena respon yang berbeda terhadap 
bakteri. 11 

4. Faktor Predisposisi 

Beberapa keadaan medis yang bisa mempermudah terjadinya periodontitis:11 

a) Diabetes melitus 
b) Sindroma Down 
c) Penyakit crohn 
d) Kekurangan sel darah putih 
e) AIDS 

5. Gejala Klinis 

Gejala-gejala dari periodontitis adalah: 11 

a) Perdarahan gusi 
b) Perubahan warna gusi 
c) Bau mulut (halitosis) 

Pada pemeriksaan mulut dan gigi, gusi tampak bengkak dan berwarna merah 
keunguan.Akan tampak endapan plak atau karang di dasar gigi disertai kantong yang melebar 
di gusi. Dengan kedalaman kantong dalam gusi dengan suatu alat tipis dan dilakukan rontgen 
gigi untuk mengetahui jumlah tulang yang keropos. Semakin banyak tulang yang keropos, 
maka gigi akan lepas dan berubah posisinya. Gigi depan seringkali menjadi miring ke luar. 
Pada pemeriksaan intra oral dapat dijumpai perkusi yang positiv, dalam keadaan biasa, 
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periodontitis tidak menimbulkan nyeri kecuali jika gigi sangat longgar sehingga ikut bergerak 
ketika mengunyah atau jika terbentuk abses (pengumpulan nanah/piore).11 

6. Pengobatan 

Membersihkan kantong sampai kedalaman 0,5 cm dengan alat khusus, yang dapat 
membuang seluruh karang gigi dan permukaan akar gigi yang sakit. Untuk kantong yang 
dalamnya mencapai 0,6 cm atau lebih, seringkali diperlukan pembedahan. Dapat juga 
mengangkat sebagian gusi yang terpisah sehingga gusi yang tertinggal bisa direkatkan lagi 
dengan lebih erat ke gigi dan penderita bisa membersihkan plaknya di rumah. 11 

Jika terbentuk abses, diberikan antibiotik. Ke dalam kantong yang dalam bisa dimasukkan 
filamen yang mengandung antibiotik, sehingga obat bisa mencapai daerah yang sakit dalam 
konsentrasi yang tinggi. Abses periodontal menyebabkan serangan pengrusakan tulang tetapi 
pengobatan segera dengan pembedahan dan antibiotik memungkinkan tulang yang rusak 
untuk tumbuh kembal. Jika setelah pembedahan timbul luka terbuka di mulut, diberikan obat 
kumur klorheksidin selama 1 menit, 2 kali/hari untuk sementara waktu, menggantikan gososk 
gigi dan pemakaian benang gigi. 11 

7. Pencegahan  

Pencegahan terbaik adalah menjaga kebersihan mulut dan gigi. 11 
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KELAINAN GINGIVA AKIBAT 

PENYAKIT DARAH : HEMOFILIA 

1. Definisi  

Hemofilia adalah adalah kelainan perdarahan yang disebabkan adanya kekurangan salah 
satu faktor pembekuan darah. Hemofilia adalah penyakit gangguan pembekuan darah dan 
diturunkan oleh melalui kromoson X. Penyakit ini ditandai dengan perdarahan spontan yang 
berat dan kelainan sendi yang nyeri dan menahun. Hemofilia lebih banyak terjadi pada laki-
laki, karena mereka hanya mempunyai satu kromosom X. Sedang perempuan umumnya 
menjadi pembawa sifat (carrier). Namun perempuan bisa juga menderita hemofilia jika pria 
hemofilia menikah dengan wanita carrier hemofilia. hemofilia terbagi atas dua jenis, yaitu: 12 

a) Hemofilia A : 
b) Hemofilia B : 

Pasien hemofilia dapat mengalami perdarahan pada gusi walaupun trauma yang minimal, 
perdarahan ini umumnya sukar untuk dihentikan. Pengobatan penderita hemofilia berupa 
Recombinant Factor VIII yang diberikan kepada pasien hemofili berupa suntikan maupun 
tranfusi. Pemberian transfusi rutin berupa kriopresipitat-AHF untuk penderita hemofilia A dan 
plasma beku segar untuk penderita hemofilia B. Terapi lainnya adalah pemberian obat melalui 
injeksi. Baik obat maupun transfusi harus diberikan pada penderita secara rutin setiap 7-10 
hari. Tanpa pengobatan yang baik, hanya sedikit penderita yang mampu bertahan hingga usia 
dewasa. Karena itulah kebanyakan penderita hemofilia meninggal dunia pada usia kanak-
kanak atau balita. 12 

Penderita hemofilia juga harus rajin melakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan gigi 
dan gusi secara rutin. Untuk pemeriksaan gigi dan khusus, minimal setengah tahun sekali, 
karena kalau giginya bermasalah semisalnya harus dicabut, tentunya dapat menimbulkan 
perdarahan. 12 
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PERSONAL ORAL HIGIENIS 

Kesehatan gigi dan mulut pada anak tidak boleh dianggap remeh. Banyak orang tidak 
pernah membayangkan bahwa masalah gigi dan mulut anak dapat berpengaruh pada 
perkembangan anak. Bila anak memiliki gigi yang tidak sehat, akan sulit mencerna makanan 
sehingga proses pertumbuhan si anak akan terganggu. Akibatnya, anak akan mudah terserang 
penyakit. Setiap orangtua sebaiknya menanamkan suatu prinsip dalam dirinya bahwa anak-anak 
harus bebas dari rasa sakit gigi dan memberi mereka awal kehidupan yang baik. 13 

Perawatan gigi sejak dini sangat penting untuk menghindari proses kerusakan gigi, seperti 
gigi berlubang, keropos, dan pembengkakan pada gusi. Anak juga harus diajak atau diperkenalkan 
secara dini kepada dokter gigi. Hal ini sangat bermanfaat dalam membiasakan pemeriksaan gigi 
secara rutin dan mengatasi rasa takut anak kepada dokter gigi. Orang tua dapat mencoba cara 
mengenalkan dokter gigi kepada anak, yaitu dengan mengajak anak ikut serta saat ibu atau 
ayahnya memeriksakan gigi. 13  

1. Cara Merawat Gigi yang Baik 
a) Menyikat gigi dengan baik dan teratur, untuk ini ada 3 faktor yang harus diperhatikan: 14  

• Pemilihan sikat gigi: bulu sikat jangan terlalu keras/lembek/jarang. Ujung sikat gigi 
dan ujung bulu sikat sedekat mungkin, bila tidak ujung sikat gigi sudah mentok ke 
bagian belakang tapi bulu sikat tidak kena gigi, jadi ada bagian gigi yang tidak tersikat. 
Ini biasanya pada gigi geraham bungsu. 

• Cara/gerakan sikat gigi harus vertikal dari arah gusi ke ujung gigi. Untuk rahang atas 
dari atas ke bawah. Untuk rahang bawah ke atas. Bagian luar, dalam dan permukaan 
gigi yang untuk mengunyah disikat dengan teliti, tidak usah terlalu keras, tapi mantap. 
Gusi harus tersikat agar sisa-sisa makanan lunak yang ada di leher gigi hilang dan juga 
kita secara tidak sadar melakukan massage (pijatan) pada gusi, sehingga gusi sehat, 
kenyal dan tidak mudah berdarah dan lagi dapat mencegah terjadinya karang gigi. 

• Frekuensi sikat gigi minimal dua kali sehari, pagi dan malam. Yang paling penting 
malam hari sebelum tidur. Tentu saja sebaiknya sikat gigi dengan odol yang 
mengandung fluor yang dapat menguatkan email.  

b) Kontrol rutin ke dokter gigi, minimal 6 bulan sekali 
 

2. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan  

Apasajakah faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk merawat gigi agar 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Pada anak-anak, faktor pengawasan orang tua 
sangat penting, terutama pada masa-masa: 14 

a) Balita  
Harus lebih diperhatikan cara menyikat gigi, kalau perlu si-ibulah yang menyikat gigi 
anak. Hilangkan kebiasaan jelek seperti mengisap jempol dan lain-lain.  

b) Anak-anak usia 5 - 10 tahun 

Pada masa pergantian gigi susu, sering diperiksa apa gigi permanen sudah tumbuh. 
Mungkin gigi susu belum goyang sehingga jika terlambat dicabut, gigi jadi ganda atau 
tidak rata. 
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Sedangkan pada orang dewasa faktor disiplin, keturunan, ras, gizi dan kebiasaan sangat 
mempengaruhi kesehatan gigi. 14 

3. Cara gigi agar selalu sehat 

Gigi sehat adalah gigi yang bersih tanpa lubang. Maka dengan merawat gigi secara baik 
dan teratur seperti sudah diterangkan sebelumnya. Jika ada gigi yang berlubang, segera 
ditambal. Pasti gigi selalu sehat. 14 

 

4. Kerusakan Gigi karena Faktor Makanan/Minuman  

Makanan yang manis seperti coklat dan lengket seperti dodol jika tidak segera 
disikat/kumur akan tertinggal dan menyebabkan kerusakan gigi. Juga minuman seperti teh, 
kopi, minuman ringan (coca-cola dsbnya), serta rokok dapat menimbulkan lapisan tipis di gigi 
yang disebut stain sehingga warna gigi jadi kusam, kecoklat-coklatan. Lapisan stain yang 
kasar itu mudah ditempeli sisa-sisa makanan dan kuman, yang akhirnya membentuk plak, jika 
tidak dibersihkan akan mengeras dan menjadi karang gigi (calculus) dan bisa merambat ke 
akar gigi. Akibatnya gigi mudah berdarah, gigi gampang goyah dan mudah tanggal. Juga bisa 
terjadi abses atau bengkak pada gigi tersebut. Sebaiknya sesudah makan/minum yang telah 
disebutkan tadi kita berkumur atau sikat gigi. 14   
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TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

DISORDERS (TMD) 
 

1. Anatomi Gigi 

Temporo Mendibular Joint (TMJ) atau Sendi temporo mandibular adalah suatu sendi yang 
menghubungkan rahang bawah (mandibula) dengan tulang temporal yang terletak didepan 
telinga. Hubungan sendi ini bersifat fleksibel. 15 

 
Gambar 11. Temporo Mendibular Joint 16 

 
 

 



 21 

2. Etiologi 

Kelainan pada sendi temporo mandibulat (TMD) dapat terjadi di akibat kan : 15 

a) Trauma 
b) Faktor emosi 
c) Ergonomic 
d) Kelainan degenerative 
e) Neoplasia 

3. Klasifikasi 

Klasifikasi dari kelainan TMD adalah : 15 

a) Kelainan otot 

 Spasme 
 Inflamasi 
 Hipertrofi 
 Atrofi 
 Kontraktur 
 Fibrosis  

b) Kelaianan sendi Temporo Mandibular 

 Internal Deangengment 
 TMJ arthritis 
 Capsulitis 
 Retrodistis 
 Neoplasia 

4. Diagnosis 

Diagnosis dapat ditegakkan secara berurutan berdasarkan: 15 

a) Anamnesis 

Meliputi personal data, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat kesehatan dan riwayat 
kesehatan gigi dan mulutnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa gejala dari kelainan 
temporomandibular dapat berasal dari gigi dan jaringan periodontal, maka harus dilakukan 
pemeriksaan secara seksama pada gigi dan jaringan periodontal. Selain itu, perlu ditanyakan 
tentang perawatan gigi yang pernah didapatkan, riwayat penggunaan gigi palsu dan gigi 
kawat. Keluhan utama pada pasien dengan, diantaranya : 

 Pasien akan merasakan nyeri pada darah TMJ, rahang atau wajah  
 Nyeri dirasakan pada saat membuka mulut  
 Keluhan adanya “clicking sounds” pada saat menggerakan rahang  
 Kesulitan untuk membuka mulut secara sempurna  
 Sakit kepala 
 Nyeri pada daerah leher dan pungggung 

 
b) Pemeriksaan klinis 

 Inspeksi  
Untuk melihat adanya kelainan sendi temporomandibular perlu diperhatikan gigi, 

sendi rahang dan otot pada wajah serta kepala dan wajah. Apakah pasien menggerakan 
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mulutnya dengan nyaman selama berbicara atau pasien seperti menjaga gerakan dari 
rahang bawahnya. Terkadang pasien memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik 
selama interview seperti bruxism. 

 Palpasi 
• Masticatory muscle examination: Pemeriksaan  dengan cara palpasi sisi kanan dan kiri 

pada dilakukan pada sendi dan otot pada wajah dan daerah kepala. 

� Temporalis muscle, yang terbagi atas 3 segmen yaitu anterior, media, dan posterior 
� Zygomatic arch (arkus zigomatikus). 
� Masseter muscle 
� Digastric muscle 
� Sternocleidomastoid muscle 
� Cervical spine 
� Trapezeus muscle, merupakan muscular trigger point serta menjalarkan nyeri ke 

dasar tengkorang dan bagian temporal 
� Lateral pterygoid muscle 
� Medial pterygoid muscle 
� Coronoid process 

• Muscular Resistance Testing: Tes ini penting dalam membantu mencari lokasi nyeri 
dan tes terbagi atas 5, yaitu : 
� Resistive opening (sensitive untuk mendeteksi rasa nyeri pada ruang inferior m. 

pterigoideus lateral)  
� Resistive closing (sensitive untuk mendeteksi rasa nyeri pada m. temporalis, m. 

masseter,  dan m. pterigoideus medial) 
� Resistive lateral movement (sensitive untuk mendeteksi rasa nyeri pada m. 

pterigoideus lateral dan medial yang kontralateral) 
� Resistive protrusion (sensitive untuk mendeteksi rasa nyeri pada m. pterigoideus 

lateral) 
� Resistive retrusion (sensitive untuk mendeteksi rasa nyeri pada bagian posterior m. 

temporalis) 
• Pemeriksaan tulang belakang dan cervikal: Dornan dkk memperkirakan bahwa pasien 

dengan masalah TMJ juga memperlihatkan gejala pada cervikal. Pada kecelakaan 
kendaraan bermotor kenyataannya menunjukkan kelainan pada cervikal maupun TMJ. 
Evaluasi pada cervikal dilakukan dengan cara : 
� menyuruh pasien berdiri pada posisi yang relaks, kemudian dokter menilai  apakah 

terdapat asimetris kedua bahu atau deviasi leher 

� menyuruh pasien untuk menghadap kesamping untuk melihat postur leher yang 
terlalu ke depan 

� menyuruh pasien untuk memutar (rotasi) kepalanya ke setiap sisi, dimana pasien 
seharusnya mampu untuk memutar kepala sekitar 80 derajat ke setiap sisi. 

� menyuruh pasien mengangkat kepala ke atas (ekstensi) dan ke bawah (fleksi), 
normalnya pergerakan ini sekitar 60 derajat 

� menyuruh pasien menekuk kepala kesamping kiri dan kanan, normalnya 
pergerakan ini 45 derajat 

 Auskultasi : Joint sounds 
Bunyi sendi TMJ terdiri dari ‘kliking’ dan ‘krepitus’. ‘Kliking’ adalah bunyi singkat yang 
terjadi pada saat membuka atau  menutup  mulut, bahkan keduanya. ‘Krepitus’ adalah 
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bersifat difus, yang biasanya berupa suara yang dirasakan menyeluruh pada saat membuka 
atau menutup mulut bahkan keduanya. ’Krepitus’ menandakan perubahan dari kontur 
tulang seperti pada osteoartrosis. ’Kliking’ dapat terjadi pada awal, pertengahan, dan akhir 
membuka dan menutup mulut. Bunyi ‘klik’ yang terjadi pada akhir membuka mulut 
menandakan adanya suatu pergeseran yang berat. TMJ ‘kliking’ sulit didengar karena 
bunyinya halus, maka dapat didengar dengan menggunakan stetoskop. 

 Range of motio: Pemeriksaan pergerakan ”Range of Motion” dilakukan dengan 
pembukaan mulut secara maksimal, pergerakan dari TMJ normalnya lembut tanpa bunyi 
atau nyeri. Mandibular range of motion diukur dengan : 

� Maximal interticisal opening (active and passive range of motion) 
� Lateral movement 
� Protrusio movement 

c) Pemeriksaan lain (penunjang) 

 Transcranial radiografi  
Menggunakan sinar X, untuk dapat menilai kelainan, yang harus diperhatikan antara lain : 

� Condyle pada TMJ dan bagian pinggir kortex harus diperhatikan 
� Garis kortex dari fossa glenoid dan sendi harus dilihat. 
� Struktur condyle mulus, rata, dan bulat, pinggiran kortex rata. 
� Persendian tidak terlihat karena bersifat radiolusen. 
� Perubahan patologis yang dapat terlihat pada condyle diantaranya flattening, 

lipping. 
 Panoramik Radiografi 

Menggunakan sinar X, dapat digunakan untuk melihat hampir seluruh regio 
maxilomandibular dan TMJ 
Kelemahan dari pemeriksaan ini antara lain : 

� Terdapatnya bayangan atau struktur lain pada foto X ray. 
� Fenomena distorsi, dimana terjadi penyimpangan bentuk yang sebenarnya yang 

terjadi akibat goyang saat pengambilan gambar. 
� Gambar yang kurang tajam. 

Kelainan yang dapat dilihat antara lain fraktur, dislokasi, osteoatritis, neoplasma, kelainan 
pertumbuhan pada TMJ. 

 CT Scan 
Menggunakan sinar X, merupakan pemeriksaan yang akurat untuk melihat kelainan tulang 
pada TMJ. 

6. Penatalaksanaan  
Dalam penatalaksaan TMD di lakukan secara bedah dan non bedah, sesuai dengan 

indikasi. 15 

a) Terapi secara non bedah meliputi : 

 Splint therapy 
 Physical therapi 
 Electro therapy 
 Farmakoterapi 

b) Terapi secara bedah 

 Arthroscopy 
 Arthotomy 
 Ortognathic surgery 



 

ERUPSI GIGI

1. Definisi  
Erupsi gigi adalah proses perkembangan gigi yang bergerak dari posisi benih gigi 

menembus alveolar kedalam rongga mulut, dan beroklusi dengan gigi antagonisnya. 

Selama terjadinya erupsi, 
bertambah panjang , Gigi permanen bergerak menembus tulang dan Processus alveolaris 
bertambah tinggi . Semua proses ini terjadi serentak tetapi korelasinya tidak besar, dan 
masing-masing lebih bebas terjadi (baik rahang maupun gigi).

2. Erupsi Gigi Desidua Menjadi Gigi Permanen

Gambar 1

Gambar 1
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ERUPSI GIGI 

Erupsi gigi adalah proses perkembangan gigi yang bergerak dari posisi benih gigi 
menembus alveolar kedalam rongga mulut, dan beroklusi dengan gigi antagonisnya. 

Selama terjadinya erupsi, terjadi  erupsi Reabsorbsi akar gigi desidui, Akar gigi permanen 
Gigi permanen bergerak menembus tulang dan Processus alveolaris 

bertambah tinggi . Semua proses ini terjadi serentak tetapi korelasinya tidak besar, dan 
h bebas terjadi (baik rahang maupun gigi). 17 

Erupsi Gigi Desidua Menjadi Gigi Permanen 

Gambar 12. Gigi Desidua dan Gigi Permanent 18 

    

Gambar 13. Erupsi Gigi Permanen 19 

Erupsi gigi adalah proses perkembangan gigi yang bergerak dari posisi benih gigi 
menembus alveolar kedalam rongga mulut, dan beroklusi dengan gigi antagonisnya. 17 

terjadi  erupsi Reabsorbsi akar gigi desidui, Akar gigi permanen 
Gigi permanen bergerak menembus tulang dan Processus alveolaris 

bertambah tinggi . Semua proses ini terjadi serentak tetapi korelasinya tidak besar, dan 
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