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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Penggunaan radiografik telah lama di kenal sebagai suatu alat dalam 

bidang kedokteran gigi yang membantu dalam menegakkan diagnosa, 

menentukan rencana perawatan, dan evaluasi hasil perawatan. Radiografi 

panoramik merupakan salah satu radiografi ekstraoral yang paling sering 

digunakan di kedokteran gigi untuk mendapatkan gambaran seluruh gigi 

dan struktur anatomi sekitarnya yang dapat dilakukan dengan relatif cepat 

dan mudah (Haring & Howerton, 2000). 

Radiograf panoramik memberikan gambaran tentang kedua lengkung 

rahang dan gambaran struktur anatomi yang luas seperti sinus maksilaris, 

sendi temporomandibular (TMJ), dan tulang hyoid (Rushton, Homer & 

Worthington, 1999). Selain itu, kelebihan dari radiograf panoramik adalah 

teknik pembuatan  sederhana, dan dapat dilakukan pada pasien yang 

terbatas dalam membuka mulut (White & Pharoah, 2009). Berdasarkan 

teknologi yang digunakan, pembuatan radiografik dapat dibedakan 

menjadi konvensional dan digital. Radiografi digital memiliki beberapa 

kelebihan jika dibandingkan dengan radiografi konvensional. Kelebihan 

dari digital radiografi yaitu kecilnya dosis paparan sinar, kecepatan dalam 

prosesing, dan kecilnya kontaminasi terhadap lingkungan (Peker, Toraman 

& Usalan et al., 2009).  
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Kualitas hasil radiografi digital panoramik yang baik sangat diperlukan 

dokter gigi dalam menentukan diagnosa dan terapi. Untuk mendapatkan 

radiograf panoramik yang baik membutuhkan teknik yang tepat serta 

instruksi operator dalam memposisikan pasien dengan benar (Kaviani, 

Johari, & Esmaeili, 2008). Gambar yang dihasilkan akibat berbagai 

kesalahan dalam pembuatan radiografik dapat menyulitkan dokter gigi 

dalam menginterpretasikan suatu penyakit sehingga dapat terjadi 

kesalahan dalam menentukan radiodiagnosis (White & Pharoah, 2009). 

Selain itu, kegagalan dalam pembuatan radiograf panoramik juga dapat 

mengindikasikan pasien untuk menerima paparan berulang (Langland, 

Langlais & Preece, 2002). Pada sebuah studi di Universitas di Iran, 

pengulangan paparan terhadap pasien akibat kegagalan radiograf 

panoramik dengan teknik konvensional memiliki angka lebih tinggi 

dibandingkan dengan teknik digital karena banyaknya kesalahan dalam 

pembuatan radiografik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

diagnostik. Dalam penelitian tersebut, beberapa kesalahan tidak ada atau 

terminimalisasi karena teknik dari pembuatan radiograf digital panoramik, 

seperti kegagalan yang terjadi pada kamar gelap dan kesalahan mengenai 

variabel paparan kVp dan mAs, yang hanya ada pada teknik radiografik 

konvensional (Salemi, Shokri & Falah-Kooshki, 2014). 

Kegagalan dalam pembuatan radiograf digital panoramik yang 

seharusnya sudah dapat diminimalkan masih sering terjadi, sehingga 

kualitas digital radiografik tidak optimal. Penyebab kesalahan yang sering 
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terjadi pada digital panoramik meliputi 2 kategori yaitu kesalahan teknis 

dan kesalahan posisi.  

Pemeriksaan pada 390 radiograf digital panoramik di fakultas 

kedokteran gigi Helsinki, didapatkan hasil 80,5% dari digital radiografik 

yang diteliti mengalami kesalahan dalam penempatan posisi pasien 

(Mohtavipour & Haghighat, 2013). Pada penelitian lain yang dilakukan di 

Department of Oral and Maxillofacial Radiology pada salah satu 

Universitas India yang melakukan pemeriksaan pada 1.782 digital 

radiograf panoramik, didapatkan 196 radiograf panoramik dengan hasil 

yang baik, sedangkan digital radiograf panoramik yang memiliki 

kegagalan sejumlah 1586 (Dhillon, Raju & Verma et al., 2012). Dari 

penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegagalan pada 

radiograf digital panoramik masih sering terjadi sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian.  

Penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap frekuensi 

kegagalan radiograf digital panoramik karena penelitian ini belum pernah 

dilakukan di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berapakah frekuensi kegagalan radiograf digital panoramik akibat 

kesalahan posisi dan teknis di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga periode Oktober-Desember 2014? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui frekuensi kegagalan radiograf digital panoramik di 

RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga periode 

Oktober-Desember 2014. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

- Mengetahui frekuensi kegagalan radiograf digital panoramik 

akibat kesalahan posisi di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga periode Oktober-Desember 2014. 

- Mengetahui terjadinya kegagalan radiograf digital panoramik 

akibat kesalahan teknis di RSGM Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga periode Oktober-Desember 2014. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teori 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai frekuensi kesalahan pada radiograf digital panoramik yang 

disebabkan oleh kesalahan teknis atau kesalahan posisi. Sehingga 

kesalahan tersebut dapat diminimalisasi lagi di kemudian hari. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dokter gigi dapat 

mengetahui macam-macam kegagalan yang dapat terjadi pada radiograf 

panoramik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan interpretasi. 

 


