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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Latar belakang  

     Sejalan dengan berkembangnya dunia kedokteran gigi dan berbagai 

teknologi saat ini, maka semakin berkembang dalam mengantisipasi 

kebutuhan masyarakat akan perbaikan penampilan. Kemajuan ilmu 

pengetahuan secara umum sangat berpengaruh pada pergeseran 

kebutuhan masyarakat akan perawatan gigi yang semula hanya berkisar 

pada penghilangan rasa sakit dan pemenuhan fungsi pengunyahan, maka 

saat ini kecenderungan perawatan gigi lebih menitik beratkan pada 

estetika (Rosentiel,et al 2001).  

     Restorasi gigi tiruan cekat sebagai salah satu alat untuk merestorasi 

gigi asli yang rusak atau hilang semakin popular di kalangan masyarakat. 

Alasan penggunaan restorasi gigi tiruan cekat sebagai salah satu pilihan 

untuk merestorasi gigi karena mempunyai desain yang lebih sederhana, 

nyaman, mempunyai estetik yang baik. Gigi tiruan cekat yaitu restorasi 

yang di rekatkan secara permanen pada gigi yang telah di preparasi untuk 

memperbaiki sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami 

kerusakan atau kelainan guna untuk menggantikan kehilangan gigi (Aschi 

2013,Smith, 2007). 

 Resorbsi  yaitu suatu kondisi di mana gingiva menurun ke bawah dari 

permukaan gigi, sehingga memperlihatkan permukaan akar gigi, pada 

umumnya penderita mengeluh pada gigi yang terlihat lebih panjang. Hal 

ini terjadi karena posisi marginal gingiva menjauhi cement enamel junction 

(CEJ)  

sehingga semula akar yang tertutup menjadi terbuka. Pada proses 

penuaan (aging), masalah resorbsi gingiva semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia. Masalah yang sering dikeluhkan oleh 

penderita akibat resorbsi gingiva adalah masalah estetik. Selain itu 

resorbsi gingiva juga dapat menyebabkan hipersensivitas dentin akibat 

terbukanya permukaan akar yang semula tertutup oleh gingiva menjadi 

terbuka (Bartold dkk,2006). 
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     Pada pembuatan restorasi jembatan harus mengacu pada tujuan 

perawatan pembuatan gigi tiruan , yaitu mengembalikan fungsi 

pengunyahan, fungsi bicara, fungsi estetik dan mempertahankan kondisi 

rongga mulut agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut (Rosentiel et al, 

2001). 

      Pemilihan bahan resin komposit yang tepat untuk restorasi gigi 

modern membutuhkan keseimbangan dalam sejumlah pencapaian, 

pencapaian sifat fungsional seperti ketahanan restorasi yang memiliki 

sifat-sifat mekanik yang bagus. Sifat biologik yaitu biokompatibilitas baik. 

kemampuan bahan untuk menyesuaikan, yang memiliki ketahanan dan 

konsistensi, di mana bahan tersebut memiliki kekuatan dan kepadatan 

yang tinggi, dapat bertahan pada suhu yang tinggi, berat jenis rendah, 

ringan, dan sangat resisten terhadap korosi. demikian juga dalam hal 

pencapaian estetik seperti keserasian warna yang indah, kestabilan 

warna, mudah dalam pemulasan serta bentuk anatomi yang bagus. 

Sebagian pencapaian ini biasa didapatkan dengan perubahan-perubahan 

pada jumlah dan ukuran bahan pengisi, surface treatment (kekerasan 

permukaan) perubahan struktur atau kimia monomer ataupun dinamika 

reaksi polimerisasi (Hickel dkk, 2007). 

     Resin komposit  hybrid  terdiri dari dua jenis partikel pengisi yaitu silica 

kolodial dan barium glass. Hybrid resin komposit dapat dikategorikan 

sebagai resin komposit dengan kemampuan penanganan dari mikrofill 

komposit, serta kekuatan dan ketahanan pemakaian seperti komposit 

makro hybrid sehingga resin komposit dapat ddigunakan sebagai restorasi 

pada gigi bagian posterior. Bahan pengisi micro juga berpengaruh nyata 

pada sifat bahan (Braga dkk,2005). Resin komposit hybrid adalah resin 

komposit yang terdiri dari dua jenis filler, diantaranya yaitu microhybrid 

dan nanohybrid (Sakaguci & Power,2012).. 

    Ceramage adalah system polimer keramik micro dengan 73% pengisi 

zirkonium silikat (pengisi struktur terstruktur PFS-progresif) yang didukung 

oleh matriks polimer anorganik yang mengandung Urethane 
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dimethacrylate dan Urethane diacrylate. Ceramage dapat digunakan pada 

restorasi jembatan komposit (Nishimaki M, 2012). 

     Bahan ini memenuhi tuntutan klinis dokter gigi, teknisi gigi dan pasien 

untuk hasil estetika dengan ketahanan terhadap plak dan sifat fisik yang 

optimal. Selain itu sifat elastisnya lebih baik dari pada keramik 

konvesional. Sifat transmisi cahayanya yang natural tampak seperti gigi 

asli yang mempunyai dentin dan enamel gigi (Ceramage, 

www.shofu.com).  

     Selain fungsi mekanis, fungsi estetika juga sangat diperlukan dalam 

pembuatan restorasi gigi tiruan cekat. Bahan Ceramage dipilih untuk 

pembuatan restorasi tersebut karena memiliki banyak keunggulan-

keunggulan dari segi estetika. Untuk itu penulis membuat restorasi logam 

komposit tiga unit dengan bahan ceramage. 

I.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimanakah teknik pembuatan restorasi logam komposit 

dengan bahan ceramage  pada kasus gingiva resorbsi 

I.3 Tujuan Penulisan 

     Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui teknik pembuatan 

restorasi logam komposit menggunakan bahan ceramage pada kasus 

gingiva resorbsi 

I.4 Manfaat Penulisan 

     Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pembuatan 

restorasi jembatan logam komposit berbahan ceramage pada kasus 

resorbsi gingiva 
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