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ABSTRAK 

 GTSL (Gigi Tiruan Setengah Lepasan) merupakan gigi tiruan yang terdiri dari satu atau 

lebih gigi yang digunakan sebagai pengganti gigi yang hilang pada rahang bawah ataupun rahang 

atas. Gigi tiruan setengah lepasan juga memiliki kekurangan yaitu dapat menyebabkan sisa 

makanan mudah tersangkut sehingga menjadi tempat penumpukan plak dan karang gigi. Plak dan 

karang gigi yang tidak segera dibersihkan dapat menyebabkan karies gigi.   

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode edukasi, pelatihan, dan pendataan (analitik). 

Pendataan kebersihan pasien dibandingkan sebelum dan sesudah edukasi yang diberikan dokter 

tenaga medis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kebersihan mulut pasien 

dengan memberikan edukasi pencegahan penyakit karies melalui pembersihan gigi tiruan lepasan 

yang baik di Kelurahan Kotamatsum II Kecamatan Medan Area. 

Kata Kunci: Gigi tiruan, Karies gigi 

 

ABSTRACT 

GTSL (Half Removable Denture) is a denture consisting of one or more teeth that is used to replace 

missing teeth in the lower or upper jaw. Removable partial dentures also have drawbacks, namely 

that can cause food debris to easily get stuck so that it becomes a place for plaque and tartar  

buildup. Plaque and tartar that is not cleaned immediately can cause dental caries. The method of 

this activity is carried out by means of education, training, and data collection (analytic). Data 

collection on patient hygiene was compared before and after the education given by medical 

doctors. The purpose of this activity is to improve the level of oral hygiene of patients by providing 

education on caries prevention through proper cleaning of removable dentures in Kotamatsum II 

Village, Medan Area.  
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PENDAHULUAN 

       Gigi merupakan bagian dari tubuh yang 

memiliki peran penting untuk membantu 

proses pencernaan. Peran gigi sering 

diabaikan oleh masyarakat karena dianggap 

tidak penting dan dapat diperbaiki dan 

diganti dengan gigi tiruan, padahal gigi yang 

telah terjadi karies tidak dapat memperbaiki 

diri sehingga diperlukan perawatan restorasi 

dari dokter gigi agar karies tidak membesar 

dan menimbulkan penyakit lain seperti 

periodontitis. Karies yang telah mencapai 

akar gigi harus dicabut, kehilangan gigi dapat 

mengakibatkan kelainan fungsional, 

mastikasi, hingga estetik. Gangguan 

mastikasi dapat berdampak pada pelafalan 

beberapa  huruf dengan baik.  

Pembuatan gigi tiruan dapat 

digunakan untuk menggantikan gigi yang 

telag dicabut untuk mencegah terjadinya 

kelainan. Pada kasus kehilangan Sebagian 

gigi pada rahang atas dan rahang bawah dapat 

menggunakan gigi tiruan lepasan (GTSL).  

Penyebab Gigi Karies Akibat Pemakaian 

Gigi Tiruan 

       Pemakaian GTSL bukan berarti gigi 

bebas dari berbagai penyakit karena GTSL 

juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki 

resiko terjadinya kerusakan pada struktur gigi 

penyangga. Pemakaian GTSL memakai gigi 

asli sekitar sebagai penyangga (gigi 

penyangga) GTSL berbasis akrilik maupun 

logam. GTSL dengan bahan akrilik dapat 

menyerap cairan dan mempunyai sifat porus 

yang merupakan tempat ideal untuk 

pengendapan sisa makanan sehingga 

mikroorganisme dapat tumbuh dan 

berkembang biak dan menyebabkan 

kerusakan struktur gigi berupa karies pada 

struktur gigi penyangga.  

       Salah satu penyakit paling umum yang 

paling sering dikeluhkan oleh masyarakat 

adalah karies gigi. Karies gigi adalah 

penyakit yang terjadi pada gigi dimana dapat 

ditandai dengan adanya gigi berlubang. 

Karies gigi yang tidak segera dilakukan 

restorasi dapat membesar hinga ke dentin, 

pulpa, dan bahkan akar gigi. Oleh karena itu, 

pemakaian GTSL harus diikuti dengan 

kebersihan mulut yang maksimal. 

CARA MENCEGAH 

       Pemakaian gigi tiruan harus diikuti 

dengan kebiasaan rutin membersihkan gigi 

tiruan dan gigi penyangga. Pada gigi tiruan 

dapat dibersihkan secara mekanis, kimiawi, 

ataupun kombinasi keduanya. Pembersihan 

secara mekanis merupakan penyikatan gigi 

tiruan menggunakan pasta atau bubuk, serta 

pembersih ultrasonik. Pembersihan secara 

kimiawi merupakan perendaman gigi tiruan 

pada larutan pembersih, pemaparan oksigen 

dengan air-drying, dan radiasi microwave.  



 

Karies gigi merupakan penyakit yang 

timbul akibat karang gigi dan plak yang tidak 

dibersihkan, jadi pencegahan utama yang 

paling mudah dilakukan masyarakat adalah 

dengan rutin menyikat gigi 2-3 kali sehari 

selama 2 menit dengan cara penyikatan gigi 

yang benar. Cara pencegahan lain adalah 

dengan bantuan dokter gigi, dengan 

melakukan pembersihan karang gigi secara 

rutin setiap 6 bulan sekali untuk menjaga 

kebersihan gigi lebih maksimal.  

PENGOBATAN 

       Karies pada struktur gigi dapat ditangani 

dengan melakukan restorasi sesegera 

mungkin oleh dokter gigi.  

METODE 

       Metode yang digunakan pada kegiatan 

ini berupa edukasi, pelatihan, dan pendataan 

(analitik). Subjek yang dipilih merupakan 

pasien yang sedang menggunakan gigi tiruan 

berbasis akrilik. Subjek atau pasien yang 

dipilih akan akan disuruh untuk 

mengeluarkan GTSL yang sedang digunakan 

dari mulut dan dibilas dibawah air mengalir, 

lalu GTSL akan diperiksa di bawah sumber 

cahaya untuk diperiksa kebersihannya, dan 

dicatat untuk dilakukan pendataan 

berdasarkan scoring. 

       Selanjutnya, peran dokter gigi dan 

perawat gigi mengajarkan cara 

membersihkan gigi tiruan yang tepat pada 

model, lalu pasien diminta untuk 

memaparkan kembali peragaan yang sudah 

dijelaskan oleh dokter gigi. Gigi tiruan pasien 

lalu diperiksa lagi di bawah sumber cahaya 

untuk diperiksa kebersihannya, hasil dicatat 

dan dilakukan pendataan berdasarkan 

scoring.  

Skoring Tingkat Kebersihan GTSL berbasis 

akrilik: 

- 1 : bersih, GTSL tidak menunjukkan 

adanya debris dan stain  

- 2 : kotor, GTSL menunjukkan adanya 

soft debris dan stain 

- 3 : sangat kotor, GTSL menunjukkan 

adanya hard debris dan stain pada 

yang menutupi basis gigi tiruan dan 

elemen gigi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Kegiatan ini dilakukan pada 58 orang 

masyarakat Kelurahan Kotamatsum II 

Kecamatan Medan Area.  

Distribusi frekuensi tingkat kebersihan 

gigi tiruan subjek sebelum mendapatkan 

edukasi  

Tingkat 

Kebersihan 

Jumlah 

subjek 

Persentase 

(%) 

1 (Bersih) 6 21% 

2 (Kotor) 10 35% 

3 (Sangat 12 42% 



 

kotor) 

Total 28 100% 

Tabel 1.1 

Distribusi frekuensi tingkat kebersihan 

gigi tiruan subjek setelah mendapatkan 

edukasi 

Tingkat 

Kebersihan 

Jumlah 

subjek 

Persentase 

(%) 

1 (Bersih) 14 50% 

2 (Kotor) 10 35% 

3 (Sangat 

kotor) 

4 14% 

Total 28 100% 

Tabel 1.2 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat 

bahwa tingkat kebersihan gigi tiruan pasien 

sebelum mendapatkan edukasi dari jumlah 28 

responden, hanya terdapat 6 dari 28 pasien 

yang memiliki tingkat kebersihan “bersih”, 

10 dari 28 pasien memiliki tingkat kebersihan 

“kotor” dan 12 dari 28 orang yang memiliki 

tingkat kebersihan “sangat kotor”. 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat 

bahwa tingkat kebersihan gigi tiruan pasien 

sebelum mendapatkan edukasi dari jumlah 28 

responden, hanya terdapat 14 dari 28 pasien 

yang memiliki tingkat kebersihan “bersih”, 

10 dari 28 pasien memiliki tingkat kebersihan 

“kotor” dan 4 dari 28 orang yang memiliki 

tingkat kebersihan “sangat kotor”. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan 

Kotamatsum II Kecamatan Medan Area 

dengan jumlah 28 responden menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan pada tingkat 

kebersihan masyarakat setelah menerima 

edukasi tentang cara membersihkan gigi 

tiruan yang benar. 

Saran 

 Disarankan bagi masyarakat untuk 

tetap membersihkan gigi tiruan dengan benar 

sesuai yang telah diajarkan dokter gigi dan 

perawat gigi secara rutin. Untuk 

meningkatkan kebersihan rongga mulut, 

dapat dilakukan kunjungan rutin pada dokter 

gigi untuk membersihkan plak dan karang 

gigi 6 bulan sekali. 

DAFTAR PUSTAKA 

1.     Arini, N, W. Pietoyo, H. Widagdo, 

L. Perilaku Pasien terhadap Upaya 

Pembersihan Karang Gigi Di Balai 

Pengobatan Gigi Puskesmas III 

Denpasar Timur Kota Denpasar. 

Denpasar. 

2.     Depkes Ri. 1997. Profil Kesehatan 

Indonesia. Depkes RI, Jakarta. 



 

3.   Rahmayani, L. Sofya, P, A. Penilaian 

Tingkat Kebersihan Gigi Tiruan 

Sebagian Lepasan Akrilik 

Berdasarkan Metode Pembersihan 

Secara penyikatan dan Lama 

Pemakaian. 

 


