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ABSTRAK 

Karies gigi merupakan kebusukan yang terjadi pada gigi yang disebabkan oleh kuman 

dan bakteri. Penyebabnya adalah kurang menjaga kebersihan mulut dan gigi, cara menggosok 

gigi dan penggunaan pasta gigi yang belum tepat, serta waktu menggosok gigi yang tidak tepat. 

Karies dapat dialami oleh anak ataupun orang dewasa tapi lebih sering dialami oleh anak, 

terutama saat anak berada di usia sekolah (6-12 tahun), karena pada usia tersebut gigi susu mulai 

tanggal dan gigi permanen pertama mulai tumbuh, sehingga dalam mulut terdapat gigi campuran. 

Gigi yang baru tumbuh tersebut belum matang sehingga rentan terhadap kerusakan padahal 

hanya tumbuh sekali seumur hidup, sehingga perlu perhatian dan perawatan khusus untuk 

mencegah karies. Saat ini telah dikembangkan berbagai jenis gigi tiruan sehubungan dengan 

perbaikan fungsi, kenyamanan dan estetika. Stabilitas, retensi dan estetik ini dapat ditingkatkan 

dengan penggunaan attachments. Banyaknya desain gigi tiruan yang bermacam-macam sehingga 

membutuhkan teknik pembersihan yang berbeda-beda sesuai dengan desain yang ada. Gigi tiruan 

tetap adalah setiap protesa gigi yang direkatkan, dipasang secara mekanis dan ditahan oleh gigi 

asli, atau abutment implant gigi yang memberikan dukungan utama untuk protesa gigi. Gigi 

tiruan sebagian lepasan adalah sebuah protesa yang menggantikan satu atau beberapa gigi yang 

hilang, pada rahang atas maupun rahang bawah dan dapat dibuka pasang oleh pasien tanpa 

pengawasan dokter gigi. Extracoronal attachment adalah attachment yang bagian male dan 

female hampir seluruhnya berada di luar kontur mahkota gigi.  

Kata kunci : karies gigi dan gigi tiruan 

 

 



ABSTRACT 

Dental caries is a decay that occurs in teeth caused by germs and bacteria. It caused by bad oral hygiene, poor 

tooth brushing techniques, improper use of toothpaste, and deficient habit of brushing teeth. Caries can be experienced by 

children as well as adults but more often experienced by children, especially when children are at school age (6-12 years). 

Children at school age have deciduous teeth which begin erupted one by one. It is then followed by the permanent teeth 

that begin to grow. The newly grown teeth are immature so susceptible to damage when it only grows once in a lifetime. 

Therefore, those teeth need to be cared for in order to avoid caries. 

  Nows a days has developed many kind of dentures to improve the functionality, comfort aesthetics. Stability, 

retention and its aesthetic can be improved by attachments. With many kind design assortment of dentures so need a 

different technique with the existing design. The aim of this study is to know the danture manufacturing process in 

combination with Castable protesa Extracoronal Attachments labolatory procedure. Fixed dentures are each bonded 

teeth protesa, inserted mechanically and support by teeth or dental implant abutment or that provide the main support for 

the dental protesa. A partial denture is a spin-off protesa that replaces one or more missing teeth, on the maxillary or 

mandibullary and can be opened by patients without the supervision of a dentist. Extracoronal attachment is an 

attachment that is part of the male and female part are almost entirely outside the contours of the Crown of the tooth.  

keywords: dental caries and dentures 

 

PENDAHULUAN 

Gigi  dan mulut merupakan salah satu 

organ vital bagi manusia. Kesehatan gigi dan 

mulut dapat memengaruhi kesehatan organ 

tubuh lainnya. Permasalahan yang terjadi 

adalah masyarakat banyak mengabaikan  

kesehatan gigi dan mulut. Dikutip dari 

Kemenkes tahun 2012, gigi dan mulut  

merupakan pintu gerbang atau akses utama 

masuknya kuman dan bakteri kedalam 

tubuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa masalah pada gigi 

dan mulut akan berpengaruh terhadap 

kesehatan tubuh secara umum.  

Gigi tiruan berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

mengunyah, berbicara, memberikan 

dukungan untuk otot wajah, dan 

meningkatkan penampilan wajah dan 

senyum. Gigi tiruan secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu gigi 

tiruan tetap dan gigi tiruan lepasan. Gigi 

tiruan lepasan/ removable denture (yang 

dapat dilepas pasang sendiri oleh pasien) 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu gigi tiruan 

lengkap dan gigi tiruan sebagian. Gigi tiruan 

tetap/ fixed yang disemenkan ke gigi pasien 

secara permanen (Pongibidan, 2013). Gigi 

tiruan tetap adalah restorasi yang direkatkan 

secara permanen pada gigi yang telah 

dipersiapkan untuk memperbaiki sebagian 

atau seluruh permukaan gigi yang 

mengalami kerusakan atau kelainan untuk 

menggantikan kehilangan gigi. Penggunaan 

gigi tiruan tetap di kalangan masyarakat 

sudah sangat populer untuk menggantikan 

gigi yang hilang. Hal ini disebabkan oleh 

gigi tiruan tetap memiliki konstruksi yang 



baik dan hanya menutupi sedikit jaringan 

penyangga sehingga lebih nyaman untuk 

digunakan serta terpasang secara cekat di 

dalam mulut (Aschi 2013, Smith, 2007).  

Rehabilitasi keadaan rongga mulut 

dengan gigi tiruan, baik cekat maupun 

lepasan, memiliki peranan penting untuk 

menjaga kesehatan rongga mulut dan 

sistemik pasien yang mengalami kehilangan 

gigi. Keuntungan perawatan gigi tiruan 

sebagian lepasan dibandingkan dengan gigi 

tiruan cekat adalah biaya yang lebih 

terjangkau dan prosedur pemeliharaan 

kebersihan yang lebih mudah dilakukan 

karena gigi tiruan jenis ini dapat dibuka 

pasang. Komponen gigi tiruan sebagian 

lepasan terdiri dari elemen 

gigi, cengkram, dan basis, di mana basis 

pada gigi tiruan sebagian lepasan dapat 

terbuat dari bahan logam atau akrilik. Bahan 

yang masih sering dipakai sampai saat ini 

adalah resin akrilik. 

 Pengguna gigi tiruan lepasan harus 

tetap memperhatikan kebersihan gigi 

tiruannya, terutama pada usia lanjut karena 

pada usia ini seseorang telah mengalami 

penuaan yang biasanya mengalami 

penurunan fungsi kognitif dan psikomotor 

yang semakin lambat dan menjadi kurang 

cekatan sehingga akan kesulitan dalam 

melakukan perawatan dan menjaga 

kebersihan rongga mulut. Kebersihan gigi 

tiuan yang baik dapat mendukung kesehatan 

rongga mulut secara keseluruhan dan 

mencegah kehilangan gigi lebih lanjut. Gigi 

tiruan lepasan yang kurang baik 

kebersihannya dapat menyebbakan berbagai 

dampat negatif seperti meningkatkan 

akumulasi plak dan mengakibatkan 

peradangan gingiva. 

Penyebab Gigi Tiruan 

Gigi tiruan biasanya dibutuhkan oleh 

orang yang berusia 60 tahun ke atas, karena 

umumnya di usia tersebut, gigi secara alami 

mulai copot dengan sendirinya. Meski 

demikian, gigi tiruan juga dibutuhkan oleh 

anak-anak dan orang dewasa yang 

kehilangan gigi. 

Beberapa kondisi yang dapat 

menyebabkan kehilangan gigi atau 

memerlukan penggunaan gigi tiruan adalah: 

 Sakit gigi 

 Sakit gigi yang tidak 

tertahankan dapat menjadi tanda 

kerusakan pada gigi yang menjalar 

ke bagian akar gigi. Jika kerusakan 

sudah sangat parah, gigi harus 

dicabut dan diganti dengan gigi 

palsu. 

 Gigi goyang 

 Pada beberapa kasus, gigi 

goyang bisa menjadi pertanda 

https://www.alodokter.com/sakit-gigi


penyakit gusi. Dalam kondisi 

tersebut, gigi yang goyang harus 

dicabut dan digantikan dengan gigi 

palsu. 

 Penyakit gusi 

 Penyakit gusi 

seperti gingivitis dan periodontitis 

tidak hanya dapat menyebabkan gusi 

bengkak dan berdarah, tetapi juga 

bisa membuat gigi copot. 

 Gigi copot 

 Seseorang yang sudah 

kehilangan satu gigi atau lebih akan 

disarankan untuk memakai gigi 

palsu. Selain untuk mencegah 

pergeseran gigi, pemakaian gigi 

palsu juga akan memperbaiki 

penampilan. 

 

Gejala dan Cara Mengatasi Gigi Tiruan 

Penyebab tiruan gigi ini sebenarnya 

kasalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita 

sendiri. Maka kita pun sebenarnya bisa 

melakukan proses pencegahan tiruan gigi ini . 

Berikut ini terdapat perawatan untuk 

pencegahan tiruan gigi : 

 

1. Gunakan pasta gigi khusus gigi sensitif – 

 Ketika gejala gigi mengalami tiruan 

gigi, coba gunakan pasta gigi khusus untuk 

gigi sensitif. Pasta gigi untuk gigi sensitif, 

memiliki kandungan zat-zat khusus yang 

dapat membantu pembentukan enzim untuk 

menutup email-email gigi yang sudah mulai 

hilang. 

2. Gunakanlah sikat gigi berbulu halus – 

 Sikat gigi dengan bulu sikat yang 

keras menjadi salah satu biang keladi 

terjadinya abrasi pada gigi. Karena itu, 

beralihlah dari penggunaan sikat gigi yang 

memiliki bulu yang lebih halus. Tujuannya 

adalah untuk mencegah terkikisnya gigi 

karena penggunaan sikat gigi yang salah setiap 

hari. 

3. Sikat gigi cara yang tepat  

Selain mengganti sikat gigi dengan 

bulu yang lebih halus, anda juga harus tau cara 

menyikat gigi yang baik dan benar. Jangan 

sampai kesalahan teknik dalam menyikat gigi 

membuat pengikisan yang terjadi pada gigi 

anda menjadi semakin parah dari hari ke hari. 

4. Perhatikan kekencangan gigi palsu dan 

behel  

Bagi yang menggunakan kawat gigi 

atau gigi palsu, selalu lakukan pengontrolan 

rutin terhadap kawat gigi dan gigi palsu anda. 

Jangan sampai setelan tang terlalu kencang, 

atau bahkan terlalu longgar. 

5. Hilangkan kebiasaan yang  mengikis gigi 

 Ini salah satu faktor kebiasaan yang 

harus dihilangkan agar gigi anda tidak 

mengalami pengikisan yang bertambah parah. 

https://www.alodokter.com/radang-gusi


Hilangkan kebiasaan menggigit objek – objek 

yang keras, seperti bolpoint, pinsil, dan pipa 

rokok. Karena kebiasaan ini akan sangat 

berpengaruh terhadap pengikisan yang terjadi 

pada gigi anda. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

kegiatan melalui serangkaian tahap antara 

lain dengan penyuluhan/edukasi, pelatihan 

dan pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang meningkatkan 

status kesehatannya. Gigi tiruan terkadang 

tidak menimbulkan keluhan, namun Anda 

tetap disarankan untuk kedokter gigi secara 

rutin.  Membiasakan diri berkunjung ke 

dokter gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali 

juga penting agar kesehatam gigi dan mulut 

juga terjaga.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan 

pengabdian masyarakat ini adalah pada 

masyarakat kota Matsum 4 waktu 

pelaksanaan penyuluhan pada pukul 13.00-

15.00 WIB. 

Pentingnya pemakaian gigi tiruan 

setelah pencabutan gigi dikarenakan 

kesehatan gigi dan mulut yang merupakan 

bagian dari kesehatan tubuh yang tak bisa 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Gigi merupakan salah satu bagian tubuh 

yang berfungsi sebagai kecantikan (estetika), 

mengunyah, berbicara dan mempertahankan 

bentuk muka. Seiring bertambahnya usia , 

semakin besar pula kemungkinan seseorang 

untuk kehilangan giginya. Hal itu 

berdampak pula dengan meningkatnya 

penggunaan gigi tiruan. Jika seseorang 

kehilangan giginya karena dicabut, maka 

orang itu harus memakai gigi palsu. Factor-

faktor yang menyebabkan terjadinya gigi 

tiruan adalah sakit gigi, gigi goyang, 

penyakit gusi, gigi copot, dan lain-lain. Efek 

Samping menggunakan gigi tiruan adalah gusi 

berdarah, nyeri pada gusi, gusi bengkak, luka 

pada gusi hingga terbentuknya abses, dan bau 

mulut. 

KESIMPULAN 

Pada dasarnya tujuan pembuatan gigi 

tiruan adalah memperbaiki fungsi 

pengunyahan, memulihkan fungsi estetik, 

meningkatkan fungsi bicara, pencegahan 

gigi yang bergerak sehingga terjadinya gigi 

renggang atau miring (karena gigi selalu 

bergerak mencari titik kontak), serta 

mempertahankan jaringan mulut yang masih 

ada agar tetap sehat. Pasien dianjurkan untuk 

mebersihkan karang gigi setiap 3 bulan 

sekali. Mengontrol setelah 3 bulan tidak 

keluhan dari pasien dan jaringan gingiva. 

ketika kehilangan gigi geligi dapat 



menimbulkan dampak emosional dan 

fungsional. Nah yang paling penting adalah 

dapat mempengaruhi estetis maka dari itu 

perawatan dengan pemakaian gigi tiruan 

sebagai pengganti daerah yang kehilangan 

gigi geligi sangat penting. 
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