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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Kehilangan gigi merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang 

banyak muncul di masyarakat karena sering mengganggu fungsi 

pengunyahan, bicara, estetik, bahkan hubungan sosial. Karies dan 

penyakit periodontal merupakan penyebab utama penyakit ini. Kehilangan 

gigi yang dibiarkan terlalu lama dan di biarkan tanpa penggantian akan 

menyebabkan migrasi dan rotasi gigi, erupsi berlebih, penurunan efisiensi 

pengunyahan, gangguan pada sendi temporomandibula, beban berlebih 

pada jaringan pendukung, kelainan bicara, memburuknya penampilan, 

terganggunya kebersihan mulut, atrisi, dan efek terhadap jaringan lunak 

mulut.  Hilangnya keseimbangan pada lengkung rahang gigi dapat 

menyebabkan pergeseran, miring atau berputarnya gigi, kerusakan 

struktur periodontal. Gigi yang miring dan adanya ruang akan mudah 

disisipi oleh makanan, sehingga kebersihan mulut terganggu dan aktivitas 

karies dapat meningkat (Siagian, 2016).  

Gigi tiruan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam 

mengunyah, berbicara, memberikan dukungan untuk otot wajah, dan 

meningkatkan penampilan wajah dan senyum. Gigi tiruan secara garis 

besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gigi tiruan tetap dan gigi 

tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan/ removable denture (yang dapat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PEMBUATAN GIGI TIRUAN ... M. RAHMANISKA S



2 
 

 
 

dilepas pasang sendiri oleh pasien) ada dua macam, yaitu gigi 

tiruan lengkap lepasan dan gigi tiruan sebagian lepasan (Pongibidan, 

2013). Gigi tiruan sebagian lepasan adalah gigi tiruan yang menggantikan 

satu atau lebih gigi asli, tetapi tidak menggantikan seluruhnya,  didukung  

oleh gigi dan mukosa yang dapat dilepas dan dipasang kembali oleh 

pasien sendiri. (The Glossary of Prosthodontic, 2010)  

Beberapa penelitian menunjukan bahwa kehilangan seluruh gigi 

asli dan menggantikannya dengan gigi tiruan lengkap lepasan untuk waktu 

yang lama dapat menyebabkan reabsorpsi tulang alveolar. Dapat 

ditemukan dalam banyak kasus, gigi sehat yang tersisa yang akan 

dilakukan pencabutan dapat dipertahankan untuk membantu mendukung 

gigi tiruan. Seringkali hanya 1-2 gigi sehat yang tersisa dapat membantu 

kesuksesan dan memberikan dukungan pada gigi tiruan supaya tidak 

bergerak kearah lateral. Untuk mengatasinya dibuatlah gigi tiruan Cusil 

(Khandelwal, 2011)  

Gigi tiruan Cusil adalah gigi tiruan dengan lubang pada gigi asli 

yang tersisa tanpa merusak sisa gigi asli yang ada. Lubang ini dikelilingi 

oleh soft liner  (silicone rubber) yang stabil yang melingkari bagian servikal 

gigi yang tersisa (Jain AR, 2014). Hal yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan adalah retensi dan stabilisasi gigi 

tiruan. Dengan adanya retensi maka gigi tiruan akan mencegah gerakan 

kearah berlawanan dengan arah pemasangannya (Kartika dkk, 2014).  
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Gigi tiruan Cusil biasanya digunakan penderita yang banyak 

kehilangan gigi tetapi juga menyisakan maksimal 2 gigi asli. Pada kasus 

ini model kerja dari dokter gigi, gigi yang hilang yaitu gigi 

11,12,16,17,21,22,24 dan 25. Model ini termasuk klas III Kennedy 

modifikasi II. Bahwa klasifikasi ini tidak indikasi untuk gigi tiruan Cusil, 

tetapi dokter gigi menginginkan dibuatkan gigi tiruan Cusil. Penderita tidak 

mau dibuatkan gigi tiruan tanpa klamer dan menginginkan biaya yang 

murah. Maka dipilikan gigi tiruan Cusil. 

Untuk menghasilkan gigi tiruan yang retentif perlu desain dan 

pembuatan yang benar. Mendesain perlu mengikuti klasifikasi 

berdasarkan tempat dan jumlah kehilangan dari gigi asli. Menurut 

Kennedy kehilangan gigi diklasifikasikan menurut daerah gigi yang hilang 

dan dibagi menjadi IV kelas, yaitu kelas I, II, III, dan IV. Berdasarkan 

kehilangan gigi tersebut terbagi beberapa modifikasi yaitu kelas I, II dan 

III, sedangkan kelas IV tidak ada modifikasi (Phoenix R.D dkk, 2008). 

 

I.2 Rumusan masalah 

          Berdasarkan kasus diatas, maka timbul permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimana cara pembuatan gigi tiruan Cusil Rahang Atas dengan 

bahan resin akrilik ? 

I.3  Tujuan Penulisan 
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