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Prakata 

Gigi tiruan jembatan merupakan salah satu alternatif perawatan di bidang kedokteran gigi 

khususnya bidang prostodonsia. Seseorang yang kehilangan gigi perlu dilakukan tindakan 

rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, bicara dan sekaligus memperbaiki 

fungsi estetik. Prosedur rehabilitasi fungsi kunyah di bidang prostodonsia antara lain 

menggunakan gigi tiruan jembatan dan dental implant. Tindakan rehabilitasi di bidang 

prostodonsia dimaksudkan untuk melakukan perbaikan fungsi kunyah, fungsi bicara dan 

fungsi estetik secara keseluruhan berdasarkan tercapainya fungsi fisiologis. Ketepatan dalam 

perencanaan pembuatan gigi tiruan jembatan, prinsip-prinsip pembagian daya atau beban dan 

melakukan prosedur gigi tiruan jembatan yang sesuai dengan bentuk anatomi dan sesuai 

dengan gigi antagonis merupakan kunci sukses keberhasilan pencapaian proses rehabilitasi 

fungsi kunyah secara fisiologis. Adanya gangguan pada fungsi kunyah berupa bentuk 

mahkota gigi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, adanya kontak antara bidang oklusal 

yang tidak merata, bentuk anatomi yang tidak sesuai dengan gigi-gigi antagonis dan terdapat 

ketidaksesuaian dengan pergerakan rahang pada saat mengunyah, dapat menyebabkan 

timbulnya gangguan pada transmisi persyarafan sensorik dan motorik penggerak rahang, 

kelainan patologis pada sendi rahang dan gigi-gigi yang dipergunakan sebagai pendukung 

atau penyangga mahkota. Perhitungan akan adanya beban yang timbul akibat beban yang 

diberikan pada sisa gigi yang masih tertinggal dan akan dipakai sebagai penyangga gigi 

tiruan jembatan merupakan pertimbangan penting pada proses rehabilitasi gigi tiruan 

jembatan. Kurangnya jumlah gigi asli yang akan dipergunakan sebagai penyangga sejumlah 

gigi tiruan jembatan yang dibuat akan menyebabkan terjadinya kelebihan beban pada gigi-

gigi penyangga tersebut dan berakibat dengan terjadinya kerusakan pada struktur jaringan 

penyangga pada gigi-gigi tersebut. 

 Selain gigi asli, maka alternatif lain bentuk penyangga gigi tiruan jembatan adalah 

menggunakan dental implant. Demikian pula pada proses rehabilitasi menggunakan dental 

implant, perhitungan adanya kemungkinan beban yang akan ditimbulkan pada saat proses 

mengunyah berlangsung akan berkaitan dengan jumlah dental implant yang diperlukan pada 

suatu proses rehabilitasi karena berkaitan dengan kekuatan dental implant dalam berfungsi 

atau waktu proses pengunyahan. 

 Pada buku ini akan dibahas bebarapa teknik prosedur rehabilitasi dengan 

menggunakan gigi tiruan jembatan baik dengan penyangga gigi asli pasien atau 

menggunakan dental implant. Diharapkan buku ini dapat dipakai sebagai referensi dalam 



 

melakukan pertimbangan untuk memilih suatu prosedur rehabilitasi fungsi kunyah setelah 

seseorang kehilangan gigi geliginya di rongga mulut. 

 Dalam kesempatan ini seyogyanya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada 

semua pihak yang telah mendorong, mendukung serta berkontribusi dalam proses penulisan 

sampai penerbitan buku ini selesai. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada 

Dr. Nike Hendrijantini, drg., MKes., Sppros (K) selaku Ketua Departemen Prostodonsia 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga beserta seluruh staf dan tenaga kependidikan 

Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kepada semua 

pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, kami mengucapkan terima kasih 

khususnya kepada Prof. RM. Coen Pramono, drg., SU., SpBM(K); Prof. Dr. Widji Soeratri, 

DEA., Apt.; Eha Djulaeha, drg., MS., Sppros(K); Rostiny, drg., MS., Sppros(K); Harry 

Laksono, drg., MKes., Sppros; Bambang Agustono, drg., MKes., Sppros; Maretaningtias Dwi 

Ariani, drg., MKes., PhD. Kepada istri tercinta, Sri Syahadatinah Noer, drg yang senantiasa 

mendukung agar buku ini dapat diselesaikan, serta kedua puteri tercinta, Sherry Primidesta, 

ST dan Shelmy Hirosmidestry S. Kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya. 

Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi sejawat dokter gigi khususnya 

dokter gigi spesialis prostodonsia untuk menambah wawasan keilmuannya dalam 

menemukan suatu orientasi dalam perawatan rehabilitasi prostetik menggunakan gigi tiruan 

jembatan, tentunya tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk memanfaatkan buku ini. 
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