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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

 Kebutuhan penggunaan gigi tiruan meningkat pada kelompok usia 

lanjut karena adanya perubahan-perubahan fisiologis dalam rongga mulut 

seperti kehilangan gigi. Usia lanjut yang biasa dikenal sebagai istilah 

lansia merupakan tahap akhir siklus kehidupan dari perkembangan normal 

dan tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Lansia di Negara Indonesia 

merupakan lansia dengan jumlah terbanyak kelima di dunia pada tahun 

2000 yaitu sebanyak 15,3 juta orang dan meningkat menjadi 18,1 juta 

orang pada tahun 2010 (Ambariani dkk, 2014). Data Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 Provinsi Kalimantan Selatan 

memperlihatkan, bahwa sebagian besar masyarakat berumur 65 tahun 

keatas (23,48%) mengalami kehilangan gigi (Departemen Kesehatan RI, 

2013).Pada tahun 2011-2012, penelitian yang dilakukan oleh National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa hampir 19% orang dewasa yang berusia 65 tahun ke 

atas mengalami kehilangan seluruh gigi. Jumlah individu yang mengalami 

kehilangan seluruh gigi dua kali lebih banyak pada orang dewasa yang 

berusia 75 tahun dan ke atas (26%) dibandingkan dengan orang dewasa 

yang berusia 65-74 tahun (13%), banyaknya jumlah lansia yang tidak 

mempunyai gigi menyebabkan perawatan gigi diutamakan pada 

perawatan prostodontik (Damayanti, 2009). Pemakaian gigi tiruan lengkap 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR TEKNIK PEMBUATANB SENDOK ... AKMALIA IZZARINI



2 
 

banyak digunakan pasien usia lanjut sebagai bentuk perawatan gigi yang 

berfungsi untuk merehabilitasi penderita edentulous (Puspitadewi, 2015). 

Penggunaan protesa gigi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang 

terkait dengan peningkatan kesehatan mulut, oleh karena itu pembuatan 

gigi tiruan lengkap merupakan hal yang dianggap penting sebab 

kehilangan gigi akan mengakibatkan kesehatan mulut terganggu (Al-Judy, 

2015). Gigi tiruan dibuat tidak hanya untuk mengganti gigi geligi yang 

hilang saja tetapi harus mampu mempertahankan kesehatan jaringan 

mulut yang masih ada dan mampu mengembalikan fungsi pengunyahan, 

memperbaiki estetis, memulihkan fungsi bicara, memelihara atau 

mempertahankan kesehatan jaringan pendukung dan relasi rahang, serta 

psikologis penderita (Grant dkk, 2000; Devlin, 2002). 

 Kehilangan gigi yang tidak segera dibuatkan gigi tiruan dapat 

menyebabkan sisa tulang alveolar rahang atas (RA) atau rahang bawah 

(RB) mengalami resorbsi. Resorbsi tulang alveolar dapat terjadi secara 

fisiologik maupun patologik (Habar &Muchtar, 2019). Proses resorbsi 

terjadi sebagai akibat dari aktifitas osteoklas yang lebih besar daripada 

aktifitas osteoblas atau disebut sebagai ketidakseimbangan metabolisme 

tulang (Devlin, 2002). Resorbsi tulang alveolar yang berlebihan dan 

berkelanjutan merupakan masalah, karena akan menyebabkan fungsi gigi 

tiruan lengkap kurang baik dan terjadinya ketidakseimbangan oklusi 

(Jorgensen, 1999). 

Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk 

merehabilitasi residual ridge di mandibula sebelum perawatan 
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prostodontik dilakukan, salah satunya yaitu dengan cara augmentasi. 

Secara augmentasi dengan pembedahan, tinggi vertical residual ridge 

dapat dibentuk atau ditambah untuk meningkatkan dukungan basis gigi 

tiruan. Tetapi dengan pembedahan augmentasi tidak semua pederita 

bersedia dilakukan tindakan ini, karena adanya beberapa faktor 

penghambat seperti usia yang sudah lanjut, trauma, kesehatan ataupun 

penyakit yang beresiko jika dilakukan tindakan pembedahan. (Robert dkk, 

2002). 

Dalam kasus flat ridge, cetakan akhir harus dilakukan dengan 

benar untuk mendapatkan model kerja yang akurat yang dapat 

mendukung retensi dan stabilitas dari gigi tiruan. Keakuratan cetakan 

dapat diperoleh dengan menggunakan sendok cetak perorangan 

(individual tray). Sendok cetak perorangan ini merupakan sendok cetak 

yang dibuat khusus menyesuaikan ukuran dan bentuk dari rahang 

penderita (Ferro dan Chairman, 2017).Dengan sendok cetak perorangan 

ini diharapkan memperoleh retensi, kestabilan dan dukungan bagi gigi 

tiruan yang berguna untuk menjaga kesehatan jaringan di dalam rongga 

mulut (Devlin, 2002). Solusi untuk penderita kasus flat ridge RA dan knife 

edge ridge RB dengan cara pembuatan sendok cetak perorangan untuk 

gigi tiruan lengkap dengan desain khusus (Christensen, 2008; Kumar dkk, 

2014) 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimana teknik pembuatan sendok 

cetak perorangan pada kasus flat ridge RA dan knife edge ridge RB? 

 

I.3 TUJUAN 

 Untuk mengetahui prosedur laboratoris pembuatan sendok cetak 

perorangan pada kasus flat ridge RA dan knife edge ridge RB 

 

I.4 MANFAAT  

 Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa teknik gigi 

maupun teknisis gigimengenai prosedur pembuatan sendok cetak 

perorangan pada kasus flat ridge RA dan knife edge ridge RB. 
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