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ABSTRAK 
Background. Radiografik intraoral di bidang kedokteran gigi merupakan pendukung 
penting dalam penentuan diagnosa, rencapa perawatan, dan evaluasi hasil perawatan, 
khususnya pada perawatan endodontik. Teknik radiografik yang sering digunakan pada 
perawatan endodontik adalah radiografik periapikal. Radiografik yang sering digunakan 
pada perawatan endodontik gigi premolar pertama rahang atas adalah radiografik 
periapikal dengan teknik parallel, namun teknik ini tidak selalu dapat memperlihatkan 
kedua saluran akar gigi dengan jelas. Akibatnya, saluran akar bukal dan palatal dari gigi 
premolar pertama permanen rahang atas sering terlihat tumpang tindih. Idealnya, ketika 
akan membuat radiodiagnostik pada gigi yang memiliki saluran akar dua atau lebih, 
praktisi harus menggunakan teknik SLOB, dengan posisi sudut cone yang tepat adalah 20 
o pada angulasi mesial dan distal. Pada kesempatan ini penulis ingin membuat suatu alat 
inovatif degan modifikasi film holder standar untuk memudahkan radiografik teknik 
SLOB guna melihat jumlah saluran akar pada gigi premolar pertama permanen rahang 
atas secara tepat dengan membandingkan radiograf dari pemakaian film holder pada 
angulasi 20 o ke mesial dan distal.  
Purpose. Untuk mengetahui perbedaan hasil radiograf yang menggunakan modifikasi 
film holder angulasi 20 o ke mesial dan distal sebagai alat bantu pembuatan radiografi 
teknik SLOB untuk melihat jumlah saluran akar pada gigi premolar pertama permanen 
rahang atas. 
Method. Jenis penelitian yang dipakai adalah observasional analitik. Jumlah sample 24 
orang yang akan difoto proyeksi periapikal teknik parallel dengan menggunakan 
modifikasi film holder teknik SLOB dengan angulasi 20 o ke mesial dan distal.  
Results. Ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan modifikasi film holder 
angulasi 20 o ke mesial dan distal.  
Conclusion. Angulasi 20 o ke mesial dan distal dapat digunakan untuk melihat jumlah 
saluran akar gigi premolar pertama permanen rahang atas. 
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