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ABSTRAK 

Penggunaan radiografi gigi telah lama dikenal sebagai suatu sarana dalam kedokteran gigi 

yang sangat membantu dalam penegakkan diagnose dan penentuan rencana perawatan. Dokter gigi 

muda harus menggunakan radiografi untuk penegakkan diagnose dan rencana perawatan. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa penggunaan radiography untuk 

mendeteksi karies dini sangatlah membantu. Penggunaan radiography telah lama dikenal sebagai 

suatu sarana dalam bidang kedokteran umum dan kedokteran gig. Radiography terbagi menjadi 

dua yaitu, radiografi intraoal dan radiografi ekstraoral. Masing masing mempunyai fungsi dan 

keunggulannya masing masing. Radiografi dapat memberikan informasi diagnostic yang sangat 

berguna, namun masi banyak dokter gigi yang belu menggunakan radiografi sebagai pemeriksaan 

penunjang. Karies atau gigi berlubang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan 

lapisan email yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktifitas bakteri 

di dalam mulut. Gigi berlubang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor gigi, 

mikroorganisme, substrat, dan waktu. Diagnosis karies gigi dimulai dengan anamnesis berupa 

nyeri pada gigi, gigi berlubang, perubahan warna gigi dan bau mulut. Pada pemeriksaan fisik dapat 

ditemukan plak, lesi, dan lubang pada gigi. berdasarkan inspeksi pada permukaan gigi 

Kata kunci : Radiografi, Karies  

 

     

 

 



    ABSTRACT 

 The use of dental radiography has long been recognized as a tool in dentistry that is very 

helpful in establishing a diagnosis and determining a treatment plan. Young dentists should use 

radiography to establish a diagnosis and plan treatment. This socialization aims to inform the 

public that the use of radiography to detect early caries is very helpful. The use of radiography 

has long been recognized as a tool in the fields of general medicine and dentistry. Radiography is 

divided into two, namely, intraoral radiography and extraoral radiography. Each has its own 

function and advantages. Radiographs can provide very useful diagnostic information, but there 

are still many dentists who have not used radiography as a supporting examination. Caries or 

cavities is a disease caused by damage to the enamel layer that can extend to the nerves of the 

teeth caused by bacterial activity in the mouth. Cavities are caused by several factors, namely 

dental factors, microorganisms, substrates, and time. The diagnosis of dental caries begins with 

anamnesis in the form of tooth pain, cavities, tooth discoloration and bad breath. On physical 

examination, plaque, lesions, and cavities on the teeth were found. based on inspection of the tooth 

surface 
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PENDAHULUAN  

Deteksi karies gigi dapat dilakukan secara 

langsung dari pengamatam klinis dan 

radiografi. Pengamatan karies gigi secara 

klinis dapat dilakukan melalui pemeriksaan 

pada jaringan keras dengan bantuan sonde 

atau explorer. Oleh karena itu biasa disebut 

dengan sondasi. Dengan bantuan sonde, kita 

dapat mengetahui adanya margin atau celah 

tep pada restorasi, kedalaman karies, serta 

kedalaman pit atau fissure gigi. Pengamatan 

karies gigi secara radiografi dengan 

mengunakan radiografi paranomik yang 

dpaat di lihat secara visual. Digunakan 

sebagai pemeriksaan awal untuk 

mendiagnosis. Panoramic juga di gunakan 

untuk menentukan diagnosis patologi gigi 

dan mulut secara umum. Untuk mendeteksi 

dini lesi karies gigi menggunakan teknik 

periapical atau bitewing, namun radiografi 

panoramic juga dapat di gunakan untuk 

mendeteksi dini lesi karies. Pada hasil foto 

radiografi, lesi karies terlihat radiolusen pada 

enamel dan dentin 

Radiograf merupakan sarana penunjang 

diagnosis yang digunakan untuk mendeteksi 

lesi jaringan keras, tetapi tidak memberikan 

informasi tentang aktivitas prosesnya dan 

penting digunakan untuk menunjang 

diagnosis. Sarana ini memungkinkan 

pemeriksaan klinis struktur mulut yang tidak 

dapat dilihat secara visual. Radiograf dapat 

bermanfaat untuk diagnosis,seleksi 

kasus,rencanaperawatan, dan evaluasi 

penyembuhan luka. Seorang klinisi harus 

mempunyai pengetahuan dan keterampilan 



khusus dalam melakukan interpretasi 

radiograf secara tepat.  

Pada teknik radiograf paranomik digunakan 

untuk pemeriksaan, diagnosis, dan memilih 

jenis perawatan yang terbaik serta sebagai 

alata seleksi dan penilaian menyeluruh. 

Kelebihan radiograf panoramic antara lain 

semua jaringan pada area yang luas dapat di 

tampilkan pada selembar film, mencakup 

tulang wajah dan gigi, serta digunakan pada 

pasien yang tidak dapat membuka mulut dan 

tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Teknik radiograf panoramic dpat dilakukan 

secara digital dan kovensional. Radiograf 

panoramic digital merupakan teknologi  

terbaru yang dapat menyajikan rincian 

radiografi yang digunakan untuk mnunjang 

diagnosis klinis. Selain itu radiograf 

panoramik digital memiliki beberapa 

keunggulan seperti proses gambar yang lebih 

cepat, ruang penyimpanan yang diperlukan 

lebih kecil, dan kontamnasi terhadap 

lingkungan rendah, menghasilkan gambar 

yang lebih optimal dengan menggunakan 

dosis rdiasi lebih rendah jika di bandingkan 

dengan radiograf panoramic konvensional.  

Radiograf panoramic konvensional 

menggunakan film ekstra oral dimana film 

disinari ddiluar mulut pasien. Namun pada 

radiograf panoramic konvensional masih 

menggunakan prosesing manual yang 

melibatkan cairan development dan fixing.  

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong 

penulis untuk melakukan sosialisasi untuk 

memberikan informasi mengenai 

penggunaan radiografi terhadap kesehatan 

oral terutama mendeteksi adanya karies dini 

sehingga dokter gigi dapat menentukan 

radiografi yang terbaik untuk membantu 

menegakka diagnose dan perawatan karies 

gigi. 

 

Metode  

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkain edukasi, tahap 

pengenalan, dan sosialisai serta 

memperkenalkan bentuk fisik radiografi 

melalui internet. Untuk menyadarkan 

masyaralat untuk meningkatkan status 

kesehatan gigi. Serta pengenalan radiografi 

untuk mendeteksi karies juga dapat 

meengkapi informasi mengenai teknik 

radiografi yang tepat untuk deteksi karies 

sehingga dapat digunakan untuk menegakkan 

diagnose dan perawatan karies gigi yang 

tepat dan hasil perawatan menjadi lebih 

sempurna, serta masyarakat tidak perlu ragu 

atau takut untuk memeriksakan kaeries ke 

klinik terdekat. Metode pemberian informasi 

dan pengenalan alat alat seperti radiografi 

kepada masyarakat dapat memudahkan 



masyarakat apabila ingin memeriksa keadaan 

kesehatan giginya. 

Hasil dan Pembahasan  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat Tegal Sari 

3 waktu pelaksanaan penyuluhan pada pukul 

09-00-11.30 WIB.  

Maka dari itu Gigi adalah salah satu bagian 

dalam tubuh manusia maupun hewan yang 

berfungsi untuk merobek dan mengunyah 

makanan. Gigi dibagi menjadi berbagai 

macam lapisan, salah satunya adalah enamel 

gigi. Enamel gigi memiliki beberapa fungsi, 

Untuk diagnosis dan perawatan, pemindaian 

radiografi gigi memiliki peranan yang sangat 

penting. Namun peranan radiografi sedikit 

diragukan untuk unsur kemanan. Para 

peneliti juga sudah mendeteksi karies 

menurut observasi klinikal menggunakan 

NIR. Penelitian yang diajukan ini adalah 

pendeteksian citra gigi yang terdapat karies 

di dalamnya menggunakan modalitas yang 

ada. Penelitian ini diajukan guna 

mempermudah klinisi/dokter yang terkadang 

mengalami kesulitan dalam melihat citra gigi 

yang dihasilkan oleh modalitas yang ada. 

Kesulitan tersebut berupa hasil citra karies 

gigi yang dihasilkan oleh modalitas tertentu 

terkadang bukanlah karies sepenuhnya, 

sehingga klinisi/dokter harus melakukan 

pengecekan lebih yaitu tidak cukup untuk 

melihat citra yang ada tetapi juga harus 

mengecek langsung ke gigi pasien yang 

mengalami abnormalitas pada gigi 

Kesimpulan 

Program sosialisasi ini di mulai dari 

pendataan dan musyawarah dari kepala desa 

Tegal Sari 3 serta memohon perizinan untuk 

memperkenalkan dan memberikan informasi 

dalam sosialisasi kepada masyarakat. 

Pengenalan serta pendekatan kepada 

masyarakat tentang penting nya menjaga 

kesehatan gigi dengan menggunakan alat alat 

yang canggih seperti radiografi menandakan 

bahwa adanya peningkatan alat alat medis 

kesehatan, termasuk bagaimana radiografi 

bisa mendeteksi adanya karies pada gigi. 

Dapat dkatakan bahwa sosialisasi ini 

bertujuan untuk mengedukasi masyaratak 

Tegal Sari 3 untuk meningkatkan kesadaran 

terhdap perkembangan zaman dan 

pengaruhnya terhadap kesehatan badan 

maupun gigi. Karrena seperti radiografi 

merupakan alat yang dapat mempermudah 

dokter gigi serta masyrakat untuk melihat 

jelas bentuk 

 dari karies gigi yang di deteksi bahkan 

bentuk rahang serta anatomi wajah.  
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