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Abstrak 
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Kista adalah rongga patologik yang dibatasi epithelium. Kista berisi cairan atau setengah 

cairan yang bukan berasal dari akumulasi pus maupun darah. Lapisan epithelium itu sendiri  

dikelilingi oleh jaringan ikat fibrokolagen. Kista  tidak menimbulkan rasa sakit  dan dapat 

menimbulkan kerusakan tulang yang cukup luas. Kista Rongga Mulut sering kali tidak 

menimbulkan gejala bahkan pada kista yang besar sekalipun. Dari hasil penelitian profil 

kejadian kasus kista rongga mulut dan perawatannya di RSUD Pare diperoleh data bahwa 

jenis kista yang ditemukan adalah  Kista Odontogenik (Kista Dentigerous, Kista Radikular)  

dan Kista Non Odontogenik (Ranula, Mukokele). Tujuan penelitian ini adalah : (1). 

Mengetahui profil kista rongga mulut di RSUD Pare Kediri meliputi diagnosis kista, usia, jenis 

kelamin, dan perawatannya . Jenis Penelitian ini adalah  penelitian analitik  retrospektif 

dengan penggambilan data sekunder dan rekam medis kasus kista rongga mulut yang telah 

di lakukan tindakan perawatan di RSUD Pare Kediri. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

pasien di Poli Bedah Mulut RSUD Pare Kediri dengan kasus kista rongga mulut periode 2008- 

2014, yang telah dilakukan tindakan perawatan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Poli Bedah mulut di RSUD Pare Kediri periode 2008- 2014 dari data rekam 

medis didapatkan 239 kasus pasien kista rongga mulut yang telah dilakukan tindakan 

perawatan.dari hasil penelitian tersebut didapatkan 4 jenis kista rongga mulut yang di 

temukan yaitu Ranula 16 kasus ( 6.7%) , Kista dentigerous 39 kasus (16.3%), Kista radikular 

72 kasus ( 30 %). dan Mukokele 112 kasus  (47 %)  . Berdasarkan dari usia didapatkan paling 

dominan  pada kelompok usia 11-20 tahun yaitu 72 kasus (30.1%), berdasarkan jenis 

kelamin didapatkan jenis kelamin laki- laki ditemukan lebih banyak, berdasarkan jenis 

perawatannya dari ke 4 jenis kista rongga mulut rata- rata menggunakan jenis perawatan 

enukleasi. 

 

Kata Kunci : Kista rongga mulut, Ranula, Mukokele, Kista dentigerous, Kista Radikular,      

                      Enukleasi. 

 

 

 

 


