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ABSTRAK 

Sisa akar merupakan keadaan hilangnya mahkota gigi oleh karena karies yang 

telah menghancurkan email gigi sehingga hanya tersisa akar gigi.1 Sisa akar gigi harus 

dicabut dan dibersihkan, karena keberadaannya menjadi sumber berkembangnya 

mikroorganisme atau bakteri dan dapat mengakibatkan infeksi pada gigi maupun jaringan 

disekitarnya. Parahnya lagi, infeksi bisa menjalar ke ginjal, jantung dan berakibat buruk 

terhadap penyakit diabetes militus. Karies gigi merupakan masalah umum yang dijumpai 

di Indonesia, sedemikian umumnya hingga penderita kerap mengabaikannya. Penyakit 

ini dapat menyebabkan nyeri, infeksi, gigi tanggal bahkan kematian apabila tidak 

ditangani dengan benar (Mumpuni dan Pratiwi, 2013)6. Karies gigi adalah proses 

demineralisasi pada gigi yang disebabkan adanya interaksi mikroorganisme dengan 

lapisan gigi yaitu email, dentin, dan sementum yang diawali dengan kolonisasi 

mikroorganisme berupa plak pada gigi.  Masyarakat Indonesia  sering menganggap remeh 

sisa akar gigi yang tertinggal di dalam rongga mulut karena dianggap tidak 

membahayakan jiwa. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilakukan peningkatan 

pengetahuan dan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat mengenai bahaya sisa akar 

gigi terhadap terjadinya karies gigi. Peningkatan kesehatan gigi dan mulut ini bertujuan 

untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tidak memiliki penyakit yang parah, 

terkait dengan gigi dan mulut (Riskesdas, 2013)7. Tujuan umum pada penyuluhan ini, 

yaitu untuk membantu masyarakat mengetahui dan mampu memelihara dan 

meningkatkan status kesehatannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui 

serangkaian tahap antara lain dengan penyuluhan/edukasi. Program ini sangat bermanfaat 
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dan membawa hasil bagi masyarakat. Hasil yang dicapai program ini di mulai dari 

pendataan, musyawarah dengan tokoh masyarakat untuk terus memberikan motivasi pada 

masyarakat untuk tetap semangat meningkatkan status kesehatannya. 

Kata Kunci : Sisa akar, Karies gigi 

ABSTRACT 

The remaining root is the final result of the crown of the tooth because caries is only what 

has destroyed the tooth enamel so that the root remains. The remaining roots of the teeth 

must be removed and cleaned, because of the presence of a source of growth of 

microorganisms or bacteria and can lead to infection of the teeth and surrounding tissues. 

Worse yet, the infection can spread to the kidneys, heart and adversely affect diabetes 

mellitus. Dental caries is a common problem found in Indonesia, in general, so sufferers 

often face it. This disease can cause pain, infection, teeth and even death if not treated 

properly (Mumpun and Pratiwi, 2013). Dental caries is a demineralization process in 

teeth caused by the interaction of microorganisms with the tooth layers, namely enamel, 

dentin, and cementum, which begins with colonizing microorganisms in the form of 

plaque on the teeth. Indonesian people often underestimate the remnants of tooth roots 

left in the oral cavity because they are considered not dangerous to life. Therefore, it is 

appropriate to increase knowledge and oral health in the community regarding the 

dangers of residual tooth roots against the occurrence of dental caries. Dental and oral 

health aims to improve people who are healthy and do not have severe diseases related 

to teeth and mouth (Riskesdas, 2013). The general purpose of this counseling is to help 

the community know and be able to maintain and improve their health status. The method 

used in the activities follows the stages, among others, with counseling/education. This 

program is very useful and provides results for the community. The results achieved by 

this program start from data collection, consultation with community leaders to continue 

to motivate the community to keep the spirit of improving their health status. 

Keywords: remaining root of the tooth, Dental caries 

 

PENDAHULUAN 

Sisa akar (tunggul) dalam ilmu 

kedokteran gigi disebut “gangren 

radiks.” “gangren” berarti sesuatu yang 

sudah mati dan ini tidak bermanfaat lagi. 

Sisa akar merupakan keadaan hilangnya 

mahkota gigi oleh karena karies yang 

telah menghancurkan email gigi 

sehingga hanya tersisa akar gigi.1 Sisa 

akar bisa menjadi tempat yang subur 

bagi bakteri berkembang biak. Hal ini 

juga sangat mengganggu karena 

menimbulkan rasa sakit dan bengkak.2 

Rasa sakit dan bengkak menunjukkan 

reaksi tubuh terhadap infeksi gigi. Sisa 

akar gigi harus dicabut dan dibersihkan, 

karena keberadaannya menjadi sumber 

berkembangnya mikroorganisme atau 

bakteri dan dapat mengakibatkan infeksi 

pada gigi maupun jaringan disekitarnya. 

Mikroorganisme sangat berperan dalam 

terjadinya karies (Ramayanti, 2013). 

Karies gigi merupakan penyakit pada 

jaringan keras gigi yang menyerang 



enamel dan dentin karena aktivitas 

bakteri sehingga menyebabkan 

demineralisasi pada gigi (Mitchell, 

2014). Sisa akar gigi yang menjadi 

tempat berkembangnya mikrorganisme 

bisa menimbulkan karies pada gigi yang 

berada di sekitarnya.  dapat 

menyebabkan nyeri, infeksi, gigi tanggal 

bahkan kematian apabila tidak ditangani 

dengan benar (Mumpuni dan Pratiwi, 

2013). Gigi atau sisa akar sebaiknya 

segera dicabut dan disarankan untuk 

minum obat antibiotik beberapa hari 

sebelumnya. Hal Ini untuk menekan 

infeksi yang telah terjadi sehingga 

pencabutan berjalan lancar tanpa 

hambatan.  Pencabutan tidak dapat 

dilakukan dalam keadaan gigi yang 

sedang sakit, karena pembiusan lokal 

(anestesi lokal) seringkali tidak 

maksimal. Malah akan menimbulkan 

rasa sakit pada saat pencabutan. Dengan 

kata lain gigi tidak dapat dianestesi 

dengan baik. 

Penyebab Sisa Akar Gigi 

Sisa akar pada gigi umumnya terjadi 

karena proses gigi berlubang atau karies 

yang tidak ditangani atau merupakan 

akibat proses kerusakan gigi akibat 

infeksi yang berkepanjangan.2 Selain itu, 

Sisa akar gigi juga dapat disebabkan 

karena trauma dan tindakan ekstraksi 

gigi yang tidak sempurna. Sisa akar yang 

tidak segera ditangani dapat menjadi 

sumber infeksi, abses dan bahkan bisa 

menjadi faktor risiko penyakit sistemik. 

Karies gigi terjadi karena ada bakteri 

didalam mulut dan karbohidrat yang 

menempel di gigi yang dalam waktu 

tertentu tidak dibersihkan. Bakteri di 

dalam mulut akan mengeluarkan toksin 

yang akan mengubah karbohidrat 

menjadi suatu zat yang bersifat asam 

yang mengakibatkan demineralisasi 

email. Jika setiap selesai makan ada 

kebiasaan berkumur dan menggosok gigi 

karies gigi tidak akan terjadi karena 

proses demineralisasi bisa diimbangi 

dengan proses remineralisasi oleh air liur 

asalkan kondisi mulut bersih. 

Kebersihan mulut yang baik tidak akan 

memberikan kesempatan pada bakteri 

untuk membuat lubang pada gigi kita. 

Karies yang pada proses awalnya hanya 

terlihat bercak putih pada email lama 

kelamaan akan berubah jadi coklat dan 

berlubang. Jika kebersihan mulut tidak 

dipelihara lubang bisa menjadi luas dan 

dalam menembus lapisan dentin. Pada 

tahap ini jika tidak ada perawatan gigi 

lubang bertambah luas dan dalam sampai 

daerah pulpa gigi yang banyak berisi 

pembuluh darah, limfe dan syaraf. Pada 

akhirnya gigi terinfeksi menjadi pintu 
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masuk bagi bakteri untuk menyebar ke 

seluruh tubuh. 

Gejala dan Penanganan Sisa Akar 

Gigi 

Sisa akar gigi sebaiknya dilakukan 

penanganan agar tidak menyebabkan 

komplikasi atau masalah di kemudian 

hari.  Masalah yang mungkin timbul jika 

sisa akar gigi dibiarkan tanpa 

penanganan yaitu infeksi, gusi bengkak, 

nyeri, bau mulut, mengganggu secara 

kosmetis dan estetis, dan memicu kista 

gusi. Penatalaksanaan sisa akar gigi 

tergantung dari pemeriksaan klinis akar 

gigi dan jaringan penyangganya. Akar 

gigi yang masih utuh dengan jaringan 

penyangga yang masih baik, masih bisa 

dirawat. Jaringan pulpanya  dihilangkan, 

diganti dengan pulpa tiruan, kemudian 

dibuatkan mahkota gigi. Akar gigi yang 

sudah goyah dan tidak dimungkinkan 

dirawat  jaringan penyangganya perlu 

dilakukan pencabutan Untuk sisa akar 

gigi ukuran lebih dari 1/3 akar gigi yang 

terjadi akibat pencabutan gigi sebaiknya 

tetap diambil. Hal ini kemungkinan perlu 

dilakukan ronsen foto gigi dahulu. 

Pencabutan sisa akar gigi umumnya 

mudah. Gigi sudah mengalami 

kerusakan yang parah sehingga jaringan 

penyangga giginya sudah tidak kuat lagi. 

Untuk kasus yang sulit dibutuhkan 

tindakan bedah ringan. Sebelum 

dilakukan pencabutan sebaiknya pasien 

meminum obat antibiotik beberapa hari 

sebelumnya. Hal ini untuk menekan 

infeksi yang telah terjadi. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

kegiatan ini ada beberapa tahap antara 

lain dengan penyuluhan/edukasi, 

pelatihan, dan pendampingan dengan 

memberikan  pendidikan kesehatan 

tentang “Bahaya Sisa Akar Gigi yang 

Tidak Dirawat Terhadap Terjadinya 

Karies Gigi”. Sasaran dari kegiatan 

pengabdian masyarakat ini adalah 

masyarakat Kelurahan Namo Gajah, 

Kecamatan Medan Tuntungan. Waktu 

pelaksanaan penyuluhan pada pukul 

09.00 WIB – 12.00 WIB. Bila 

masyarakat mempunyai karies yang 

parah dan sisa akar gigi yang 

menimbulkan berbagai masalah 

disarankan segera mengunjungi dokter 

gigi untuk dilakukan tindakan. Setelah 

dilakukan edukasi dan penyuluhan 

masyarakat diberi reward. Rewardnya 

berupa sikat gigi untuk memberikan 

motivasi kepada masyarakat untuk 

menjaga kebersihan gigi dan mulut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program ini di mulai dari pendataan, 



musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

kesehatan rongga mulut. Awalnya 

kegiatan ini dilakukan pada masyarakat 

dengan Penyuluhan tentang “Bahaya 

Sisa Akar Gigi yang Tidak Dirawat 

Terhadap Terjadinya Karies Gigi”. 

Beberapa masyarakat sempat menolak 

untuk hadir namun dengan adanya 

kerjasama dengan kader di tempat 

akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di 

berikan pendidikan kesehatan dan 

sangat antusias seperti bertanya-tanya 

kepada penyuluh/pembicara dan 

bagaimana cara mencegah bahkan 

mengobati sisa akar gigi. Sisa akar gigi 

sering menggangu dan menimbulkan 

keluhan, namun masih banyak 

masyarakat yang menganggap remeh 

sisa akar gigi yang tertinggal di dalam 

rongga mulut karena dianggap tidak 

membahayakan jiwa. Sehingga 

masyarakat diberikan pengetahuan 

tentang pentingnya untuk ke dokter gigi 

secara rutin untuk memantau kondisi 

gigi dan mulutnya. Sebaiknya, 

berkunjung ke dokter gigi secara rutin 

setiap 6 bulan sekali agar kesehatan gigi 

dan mulut terus terjaga.  

 

KESIMPULAN 

Sisa akar pada gigi sering terjadi karena 

karies, trauma, dan pencabutan yang 

tidak sempurna. Sisa akar gigi yang 

tidak ditangani atau dicabut, dapat 

menjadi menjadi tempat 

berkembangnya mikroorganisme dan 

terjadinya karies pada rongga mulut.  

Penanganan yang sering dilakukan 

adalah untuk pencabutan sisa akar dan 

mengurangi peradangan dan infeksi 

dengan obat-obatan anti radang, 

antibiotik dan juga anti nyeri. Dari 

kegiatan penyuluhan yang telah 

dilakukan masyarakat Kelurahan Namo 

Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan 

sangat antusias dan memahami 

bahayanya sisa akar gigi yang tidak 

dirawat.  
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