
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cetakan negatif rahang adalah tahap penting dalam pembuatan gigi tiruan. Hal tersebut dapat 

memengaruhi reproduksi anatomi dan detail permukaan gigi dan jaringan penyangga (Pererira 

dkk, 2010). Pencetakan abutment pada pembuatan gigi tiruan tetap (GTT), perlu akurasi dan 

stabilitas dimensi yang baik (Craig, 2004). Stabilitas dimensi tergantung pada recovery elastisitas 

bahan cetak, shrinkage bahan cetak, penguapan dari komponen bahan cetak atau ekspansi pada 

gips (Franco dkk, 2007). 

Bahan cetak polyether memiliki akurasi yang baik dan stabilitas dimensi yang baik (Hatrick, 

2003). Bahan cetak polyether adalah bahan cetak tipe elastik. Bahan ini telah dibuktikan 

memiliki tingkat akurasi yang baik pada evaluasi klinik dan thixotropic, yang menunjukkan 

detail permukaan yang baik (McGivney & Castleberry, 2005). Hasil cetakan dengan bahan 

polyether dapat diisi dengan gips setelah ditunda beberapa jam, atau ditunda beberapa hari 

dengan hasil pengisian yang tetap akurat (Anusavice, 2004). Menurut Franco dkk (2007), 

penundaan pengisian bahan cetak polyether selama 7 hari dapat memberikan efek yang 

signifikan terhadap ketepatan dimensinya. Karena bahan ini menyerap air, polyether tidak dapat 

dibenamkan dalam cairan desinfektan atau disimpan pada tempat dengan tingkat kelembapan 

yang tinggi untuk waktu yang lama (McGivney & Castleberry, 2005). 

Indonesia adalah negara yang memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Indonesia 

memiliki iklim tropis dan banyak pulau, menyebabkan tingkat penguapan yang terjadi cukup 

tinggi. Menurut data yang diambil dari www.cuacaperak.info, pada bulan November tahun 2011 

tingkat kelembapan relatif tertinggi di Surabaya yaitu 97% RH, dan tingkat kelembapan relatif 

terendah yaitu 44% RH. Menurut McCabe & Walls (2008), penggunaan bahan cetak polyether 

sebaiknya dihindari pada iklim dengan kelembapan yang tinggi. 
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Pada beberapa keadaan, penundaan pengisian bahan cetak dengan gips tidak dapat 

terhindarkan. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki dokter gigi 

untuk mengisi bahan cetak dengan gips atau waktu yang diperlukan untuk melakukan 

pengiriman hasil cetak ke laboratorium pembuatan gigi tiruan. Bahan cetak tidak boleh 

mengalami perubahan dimensi selama jangka waktu penundaan pengisian (Noort, 2007). 

Apabila terdapat perubahan dimensi linier inter-abutment yang cukup signifikan pada model 

kerja, jarak antar abutment yang dihasilkan lebih panjang atau lebih pendek kearah mesial dan 

distal (mesiodistally). Keadaan ini akan mempersulit proses insersi  kepada gigi yang telah 

diasah (Gordon, 1990).  

Berdasarkan masalah dan dampak yang telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian tentang 

pengaruh lama penundaan waktu pengisian bahan cetak polyether dengan perubahan dimensi 

linier pada model kerja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh penundaan pengisian bahan cetak polyether terhadap perubahan 

dimensi linier inter-abutment model kerja gips tipe IV ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penundaan pengisian bahan cetak polyether terhadap 

perubahan dimensi linier pada model kerja gips tipe IV. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

a. Informasi bagi mahasiswa kedokteran gigi dan dokter gigi dalam melakukan

penundaan pengisian bahan cetak elastomer jenis polyether dengan gips tipe IV

b. Tinjauan pustaka untuk mahasiswa kedokteran gigi dalam melakukan penelitian yang

berkaitan lebih lanjut
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