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ABSTRACT 

 

Background: Dental Laboratory of the RSGM FKG UNAIR receives orthodontic work from FKG 

UNAIR students. Removable orthodontic appliance consist of three components, that are base plate, retentive 

component and active component. Purpose: The purpose of this study was to know variety of works which was 

most accepted at RSGM FKG UNAIR Dental Laboratory.  Methods: This observational study was done by 

looking the administration data of the RSGM FKG UNAIR Dental Laboratory from odd semester of 2012 until 

odd semester of 2014 period, then were grouped by semester and type of work. Data were analyzed 

descriptively. Result: The results showed that from the period of odd semester of 2012 to odd semester of 2014 a 

total of 864 working models was received consisting of making 768 new appliances and repairing 96 

appliances. The highest job was received in odd semester of 2013 (making 220 new appliances and repairing 20 

appliances). Making Adams clasp was the most work that must be done (1794 pieces) and then followed by 

making U loop labial bow (660 pieces), double cantilever spring (477 pieces), single cantilever spring (283 

pieces). From 96 works of reparation, 47 % need reparation of wire works. Reparation of clasp or spring was 

the highest one. Soldering was always found in every semester. Conclusion: In all semester the most  

orthodontic work received by RSGM FKG UNAIR Dental Laboratory were making Adams clasp, U loops labial 

bow, double cantilever spring, and single cantilever spring respectively. 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Dental Laboratorium  RSGM FKG UNAIR menerima pakerjaan ortodonti dari 

mahasiswa S1 FKG UNAIR. Peranti ortodonti lepasan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu plat dasar, 

komponen retensi, dan komponen aktif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui macam 

pekerjaan ortodonti lepasan apakah yang paling banyak diterima di Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR. 

Metode: Penelitian observasional ini dilakukan dengan cara melihat data administrasi Dental Laboratorium  

RSGM FKG UNAIR periode semester ganjil tahun 2012 sampai semester ganjil tahun 2014 selanjutnya 

dikelompokan berdasarkan semester dan jenis pekerjaan. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil: Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pada periode semester ganjil tahun 2012 sampai semester ganjil tahun 2014  

total pekerjaan yang diterima sebesar 864 rahang yang terdiri atas 768 rahang pekerjaan pembuatan peranti 

baru dan pekerjaan reparasi sebesar 96 rahang. Penerimaan pekerjaan yang paling tinggi terjadi pada 

semester ganjil tahun 2013 sebesar 202 rahang pekerjaan pembuatan peranti baru dan 20 rahang pekerjaan 

reparasi. Rincian pekerjaan yang tertinggi adalah pekerjaan retensi cengkeram Adams sebesar 1794 buah 

kemudian diikuti busur labial lup U 660 buah, pegas kantilever ganda 477 buah, dan pegas kantilever tunggal 

283 buah. Dari 96 pekerjaan reparasi yang diterima, pekerjaan reparasi ganti kawat yang paling banyak 

diterima sebesar 46 rahang. Pekerjaan soldir selalu dijumpai pada setiap semester.  Kesimpulan: Pekerjaan 

ortodonti yang paling banyak diterima Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR berturut-turut adalah 
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pekerjaan pembuatan komponen retensi cengkeram Adams, komponen aktif busur labial lup U , pegas 

kantilever ganda, dan pegas kantilever tunggal. 

 

Kata Kunci: ortodonti lepasan, laboratorium gigi, komponen retensi, komponen aktif. 
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PENDAHULUAN  

 

Ortodonti merupakan cabang ilmu 

kedokteran gigi yang membahas pertumbuhan 

fasial serta perkembangan gigi-gigi dan 

oklusinya, dan juga mengenai diagnosis serta 

perawatan pada maloklusi.
1 

Peranti yang 

dipakai dalam perawatan ortodonti ini secara 

umum dibagi menjadi dua macam, yaitu peranti 

cekat dan peranti lepas. Peranti ortodonti lepas 

masih dipakai di Indonesia, khususnya di 

pendidikan profesi Fakultas Kedokteran Gigi 

karena konstruksinya yang sederhana, mudah 

dibuat, harganya terjangkau dan hasilnya cukup 

memuaskan khususnya pada perawatan yang 

sederhana. Selain itu, waktu bekerja dalam 

mulut pasien lebih singkat, hanya dilakukan 

pencetakan rahang atas dan bawah. Proses 

selanjutnya dikerjakan dalam laboratorium 

sampai peranti ortodonti tersebut siap 

diinsersikan dalam mulut pasien.
 

Peranti ortodonti lepasan terdiri dari tiga 

komponen, yaitu plat dasar, komponen retensi, 

dan komponen aktif yang terdiri atas pegas, 

busur labial, sekrup dan elastik.
2 

Keuntungan 

peranti ortodonti lepasan diantaranya yaitu 

pasien dapat menjaga kebersihan  rongga mulut 

serta peranti yang digunakan, sehingga 

pembuatan peranti dilakukan di laboratorium 

dapat mengurangi waktu kerja di klinik,
3 
 

perawatan dapat dilakukan bersamaan dengan 

peranti modifikasi pertumbuhan pada pasien 

usia tumbuh kembang.
4
 

Beberapa operator beranggapan 

perawatan ortodonti dengan peranti ortodonti 

lepasan tidak membutuhkan keterampilan 

khusus dibandingkan peranti ortodonti cekat, 

tetapi pada kenyataannya diperlukan 

keterampilan untuk mendesain peranti dan 

mengontrol pemakaian peranti pada pasien 

supaya didapatkan hasil yang maksimal.
2
  

Dental Laboratorium RSGM FKG 

UNAIR memberikan pelayanan dalam 

pembuatan peranti ortodonti lepasan, Pada 

awalnya laboratorium gigi ini dibentuk untuk 

menunjang proses belajar mengajar program 

studi Pendidikan Dokter Gigi Universitas 

Airlangga dengan mengerjakan pekerjaan 

laboratorium, sehingga mahasiswa klinik dapat 

berkonsentrasi pada kegiatan klinik.
5
 

Mahasiswa klinik tidak harus memesan atau 

membuatkan peranti ortodonti lepasan di Dental 

Laboratorium RSGM Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlangga tetapi diperbolehkan 

untuk memesan di laboratorium gigi yang lain. 

Teknisi gigi yang bekerja di Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR sebagian 

merupakan mahasiswa dari program studi D3 

Teknik Kesehatan Gigi Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Airlangga. Mahasiswa Teknik 

Kesehatan Gigi menggunakan Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR sebagai 

sarana untuk mengaplikasikan pembelajaran 

yang telah diterima selama perkuliahan. 

Berhubungan dengan hal tersebut, penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang jenis pekerjaan ortodonti lepasan 

apakah yang paling banyak diterima Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR. 

 

BAHAN DAN METODE  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

observasional yang dilakukan dengan cara 

melihat data administrasi Dental Laboratorium  

RSGM FKG UNAIR periode semester ganjil 

tahun 2012 sampai semester ganjil tahun 2014 

selanjutnya dikelompokkan berdasarkan 

semester dan jenis pekerjaan  kemudian 

dianalisis secara deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pekerjaan ortodonti lepasan yang 

diterima periode semester ganjil tahun 2012 

sampai semester ganjil tahun 2014.  

Instrument penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala 

nominal. 

Prosedur pengumpulan data pertama-

tama mengunjungi Dental Laboratorium RSGM 

FKG UNAIR selanjutnya melihat atau 

meminjam arsip pekerjaan yang diterima 

periode semester ganjil tahun 2012 sampai 

semester ganjil tahun 2014, data tersebut. 
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Tabel 1 Distribusi jumlah pekerjaan ortodonti lepasan yang diterima Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR. 

 

Periode  Pekerjaan Pembuatan Peranti Baru Pekerjaan 

Reparasi 

Total 

(rahang) Pembuatan kawat Pembuatan  

lempeng akrilik 

    

Semester ganjil 

tahun 2012 

88 16  104  

88 87 

Semester genap 

tahun 2012 

136 25  161 

 

136 134 

Semester ganjil 

tahun 2013 

202 20  222  

202 196 

Semester genap 

tahun 2013 

197 16  213  

197 197 

Semester ganjil 

tahun 2014 

145 19  164  

145 145 

Total 768 96  864  

 

Tabel 2 Distribusi rincian pekerjaan pembuatan peranti ortodonti baru yang diterima Dental Laboratorium 

RSGM FKG UNAIR 

 

Jenis Pekerjaan 

  

Semester 

ganjil 

Th 2012 

Semester 

genap 

Th 2012 

Semester 

ganjil 

Th 2013 

Semester     

genap 

Th 2013 

Semester 

ganjil 

Th 2014 

Total 

 

Komponen retentif 

Cengkeram Adams 180 283 578 440 313 1794 

Cengkeram southend 1 - 1 1 - 3 

C Clasp 3 7 19 12 2 43 

Cengkeram Adams 

modifikasi 

4 5 9 9 6 33 

Sub total 188 295 607 462 321 1873 

Komponen aktif 

Busur labial : 

Busur labial lup U 81 130 173 135 141 660 

Busur labial lup terbalik - 1 3 2 2 8 

Busur labial lup U dan 

lup terbalik 

- 1 1 1 - 3 

Retractor Robert - - - 1 - 1 

Sub total 81 132 177 139 143 907 

Pegas : 

Pegas kantilever tunggal 21 58 101 51 52 283 

Pegas kantilever ganda 75 78 129 101 94 477 

Pegas kantilever 

berpasangan 

11 1 6 6 2 26 

Pegas bukal tanpa koil - 2 1 - - 3 

Pegas bukal dengan koil - 1  - - 1 

Pegas T - - 2 - - 2 

Pegas Coffin 1 6 14 8 5 34 

Sub total 108 146 253 166 153 826 

Sekrup ekspansi 35 30 73 60 48 246 

Pengisian akrilik 

plat + pulas 87 134 196 197 145 771 
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HASIL  

Pada tabel 1 terlihat bahwa pada semester 

ganjil tahun 2012  merupakan yang terendah 

dalam menerima pekerjaan ortodonti lepasan, 

sedangkan semester ganjil tahun 2013 yang 

paling tinggi. Pada semester genap tahun 2013 

dan semester ganjil tahun 2014 pekerjaan 

pembuatan kawat selalu dibuatkan lempeng 

akrilik, sedangkan pada semester ganjil 2012 

sampai semester ganjil 2013 tidak semua 

pekerjaan pembuatan kawat dibuatkan lempeng 

akrilik. 

 Pada tabel 2 terlihat pekerjaan komponen 

retensi cengkeram Adams yang paling banyak 

diterima Dental Laboratorium RSGM FKG 

UNAIR disetiap semesternya kemudian diikuti 

komponen aktif busur labial lup U, komponen 

aktif pegas kantilever ganda, dan komponen 

aktif pegas  kantilever tunggal.  

Pada tabel 3 pekerjaan reparasi pada 

semester genap tahun 2012 merupakan semester 

yang paling banyak menerima pekerjaan 

reparasi, sedangkan jenis pekerjaan yang  

banyak diterima adalah pekerjaan reparasi ganti 

kawat (cengkeram Adams, busur labial, pegas). 
Pada tabel 4 pekerjaan soldir selalu dijumpai  

disetiap semester, untuk pekerjaan incline bite 

plane hanya ada pada semester genap 

tahun2012. 

 

Tabel 3 Distribusi rincian pekerjaan reparasi yang diterima Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR 

 

Pekerjan 

Reparasi 

Semester 

ganjil 

Tahun 2012 

Semester 

genap 

Tahun 2012 

Semester 

ganjil 

Tahun 2013 

Semester 

genap 

Tahun 2013 

Semester 

ganjil 

Tahun 2014 

Total 

(rahang) 

Ganti plat 8 9 8 9 8 42 

Ganti kawat 8 14 11 4 9 46 

Plat patah  - 2 1 3 2 8 

Total  16 25 20 16 19 96  

 

Tabel 4 Distribusi rincian pekerjaan lain-lain yang diterima Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR  

 

Jenis 

Pekerjaan   

  

Semester 

ganjil  

Tahun 2012  

Semester 

genap   

Tahun 2012  

Semester 

ganjil  

Tahun 2013  

Semester 

genap    

Tahun 2013  

Semester 

ganjil    

Tahun 2014  

Total  

  

       Incline bite 

plane 

 - 1  -   -   -  1 

Soldir 5 4 25 11 16 61 

Total 5 5 25 11 16 62 

 

PEMBAHASAN  

Dari hasil penelitian mengenai  pekerjaan 

ortodonti lepasan yang diterima Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR 

berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa 

pekerjaan yang diterima baik pekerjaan 

pembuatan peranti baru maupun pekerjaan 

reparasi disetiap periode tidak sama. Total 

pekerjaan yang diterima pada semester ganjil 

tahun 2012  terbilang rendah jika dibandingkan 

dengan periode selanjutnya yaitu sebesar 104 

rahang. Hal ini terjadi dikarenakan pada 

semester tersebut  Dental Laboratorium RSGM 

FKG UNAIR sedang dalam proses perpindahan 

ke tempat yang baru sehingga sarana dan 

prasarananya masih belum dapat difungsikan 

dengan efektif sehingga tidak dapat menerima 

pekerjaan dengan maksimal. 

Terlihat pada tabel 1 tidak semua 

pekerjaan pembuatan kawat dibuatkan lempeng 

akrilik, terlihat adanya selisih angka pada 

pembuatan kawat dan pembuatan lempeng 

akrilik di semester ganjil tahun 2012 sampai 

semester ganjil tahun 2013, sedangkan tidak 

adanya selisih angka pada semester genap tahun 

2013 dan semester ganjil tahun 2014. Hal ini 

disebabkan pada semester ganjil tahun 2012 

sampai semester ganjil tahun 2013, teknisi yang 

mengerjakan peranti ortodonti hanya 

mahasiswa D3 Teknik Kesehatan Gigi. Jika 

masa praktikum mahasiswa Teknik Kesehatan 

Gigi telah selesai maka Dental Laboratorium 

RSGM FKG UNAIR sudah tidak menerima 
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pekerjaan ortodonti lagi sehingga mahasiswa S1 

FKG UNAIR membuatkan ke laboratorium gigi 

yang ada diluar. Sejak semester genap tahun 

2013 Dental Laboratorium RSGM FKG 

UNAIR sudah memiliki teknisi gigi sendiri, 

meskipun mahasiswa Teknik Kesehatan Gigi 

telah selesai masa praktikumnya Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR  bisa 

menerima pekerjaan.  

Pada tabel 1 pekerjaan yang diterima 

pada semester ganjil tahun 2014 terdapat 

penurunan jika dibandingkan dengan semester 

genap tahun 2013. Penurunan tersebut terjadi 

karena pada waktu data diambil kegiatan klinik 

mahasiswa S1 FKG UNAIR belum berakhir 

sehingga data yang diambil belum keseluruhan. 

Berdasarkan tabel 2 komponen peranti 

baru yang paling banyak diterima  Dental 

Laboratorium RSGM FKG UNAIR dari 

semester ganjil tahun 2012 berturut-turut pada 

semua periode adalah cengkeram Adams 

sebesar 1794 buah, busur labial sebesar 660 

buah, pegas kantilever ganda sebesar 477 buah  

dan pegas kantilever tunggal 283 buah. 

Pembuatan cengkeram Adams merupakan 

pekerjaan yang paling banyak diterima. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bahwa cengkeram 

Adams merupakan retensi yang paling umum 

digunakan.
6,7 

 Dalam pendidikan yang diberikan 

pada program studi D3 Teknik Kesehatan Gigi 

mahasiswa dilatih untuk membuat cengkeram 

Adams dengan baik. Pada semester 4 

mahasiswa D3 Teknik Kesahatan Gigi dituntut 

untuk membuat paling sedikit 4 buah 

cengkeram Adams, sedangkan untuk komponen 

lainnya hanya diwajibkan membuat satu buah 

saja.  

Cengkeram Adams menggunakan 

undercut gigi di mesiobukal dan distobukal 

sebagai tempat retensi.
8
 Cengkeram Adams 

memiliki banyak keuntungan diantaranya 

seperti mempunyai retensi yang baik, 

pembuatannya tidak memerlukan tang khusus, 

kawat yang digunakan juga tidak terlalu 

banyak, serta dapat dibuat pada gigi permanen, 

gigi sulung, dan gigi yang belum tumbuh 

sempurna.
9
  

Cengkeram Adams memiliki banyak 

variasi seperti cengkeram Adams ganda, 

cengkeram Adams modifikasi yang disolder 

untuk menambah retensi. cengkeram Adams 

modifikasi juga memiliki banyak variasi seperti 

cengkeram Adams dengan arrowhead asesori, 

cengkeram Adams dengan tabung, cengkeram 

Adams dengan pegas.
8 

Dari bermacam-macam 

variasi cengkeram Adams yang dapat ditemui di 

Dental Laboratorium RSGM FKG UNAIR 

hanya cengkeram Adams dengan arrowhead 

asesori. Cengkeram Adams modifikasi 

memerlukan penyoldiran untuk 

menggabungkan arrowhead asesori ke 

jembatan cengkeram Adams. Dari tabel 4 

pekerjaan soldir selalu dijumpai disetiap 

semester, tidak hanya untuk menyoldir 

cengkeram Adams modifikasi tetapi juga untuk 

membuat hook.   

Busur labial lup U merupakan komponen 

aktif yang paling banyak diterima. Pada kasus 

protrusi busur labial lup U digunakan untuk 

meretraksi gigi-gigi anterior ke arah lingual / 

palatal. Pada kasus yang lain seperti gigi 

berdesakan busur labial lup U digunakan untuk 

mempertahankan lengkung gigi dari arah labial 

serta menambah stabilitas peranti karena 

mempertinggi retensi.
9 

Komponen aktif selain busur labial lup U 

yang banyak diterima adalah pegas kantilever 

ganda dan pegas kantilever tunggal. Kedua 

pegas tersebut umum digunakan pada peranti 

ortodonti lepasan. Pegas kantilever ganda pada 

kasus gigi berdesakan berfungsi untuk 

menggerakan gigi individual ke arah labial atau 

bukal. Berbeda dengan fungsi pegas kantilever 

ganda, pegas kantilever tunggal  difungsikan 

untuk menggerakkan gigi ke arah mesial atau 

distal.
9 

Seperti yang tertera pada tabel 3 

pekerjaan reparasi yang paling tinggi adalah 

reparasi ganti kawat (cengkeram Adams, busur 

labial, pegas). Reparasi dibutuhkan kawat 

komponen aktif atau komponen pasif yang 

mengalami kepatahan. Kawat patah dapat 

disebabkan karena saat pembuatan atau saat 

adjustment terlalu sering menekuk pada titik 

yang sama.
2
  Hal ini memberikan tekanan yang 

berlebihan pada kawat sehingga kawat 

mengalami fatique stress dan mudah patah. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mereparasi kawat yang patah yaitu dengan cara 

disoldir namun tidak semua kasus patah bisa 

diselesaikan dengan tindakan soldir, sehingga 

sering kali diperlukan pembuatan kawat baru.
10

 

 Plat akrilik pada peranti ortodonti 

lepasan juga membutuhkan reparasi bila 

lempeng akrilik tidak pas pada rahang pasien. 

Hal ini disebabkan perawatan ortodonti oleh 

mahasiswa S1 FKG UNAIR  biasanya 

dilakukan pada anak-anak dengan masa 

pergantian gigi.Peranti juga dapat tidak pas lagi 

jika pasien tidak disiplin untuk selalu memakai 
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peranti. Reparasi plat juga dibutuhkan bila plat 

rusak atau patah karena jatuh atau terbentur 

atau bahkan hilang.  
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