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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Angka kehilangan gigi pada penduduk Indonesia masih relatif tinggi. 

Hal ini terlihat dari hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (2007) yang 

menyatakan bahwa pada kelompok usia 45-54 tahun sudah ditemukan 1,8% 

kehilangan seluruh gigi asli dan pada kelompok usia 65 tahun ke atas 

hilangnya seluruh gigi mencapai 17,6%, Hasil presentase ini, jauh di atas 

target WHO yakni sebesar 5%.  

Gigi adalah bagian dari mulut yang sangat penting. Fungsi dari gigi 

adalah mastikasi (pengunyahan), estetik (penampilan), dan fonetik 

(berbicara). Apabila telah terjadi kehilangan gigi maka keadaan gigi atas dan 

bawah yang bertemu menjadi tidak stabil sehingga fungsi mastikasi 

terganggu dan menurunkan efisiensi kunyah. Dampak terhadap fungsi 

mastikasi sering kali dialami karena sebagian besar kehilangan gigi terjadi 

pada gigi geligi bagian belakang (premolar dan molar). Jika terjadi 

kehilangan gigi geligi bagian depan (insisivus sampai kaninus) maka akan 

mengganggu fungsi estetik. Menjadi buruknya penampilan karena gigi depan 

yang hilang dapat mengurangi daya tarik wajah seseorang. Selain itu, posisi 

dari gigi geligi juga mempengaruhi proses berbicara. Sehingga dengan 

adanya gigi yang hilang akan menyebabkan kesulitan dalam beberapa 

pengucapan huruf (Bartoluzzi dkk., 2012). 

 



   2  

Kehilangan gigi yang masih sering terjadi menggambarkan besarnya 

kebutuhan akan perawatan Prostodonsia. Prostodonsia merupakan cabang 

dari kedokteran gigi yang berhubungan dengan pemulihan dan pemeliharan 

dari fungsi, penampilan, dan kesehatan oral pasien dengan merestorasi gigi 

asli (McGivney dkk.,1995). Perawatan Prostodonsia dalam hal ini diperlukan 

untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsi gigi melalui pembuatan gigi 

tiruan sebagai pengganti gigi asli yang telah hilang. Menurut Osborne (1987) 

gigi tiruan digunakan untuk mengembalikan fungsi estetik, fonetik, mastikasi 

dan memelihara kesehatan jaringan mulut.  

Gigi tiruan lepasan adalah gigi tiruan untuk menggantikan gigi dan 

jaringan sekitarnya yang hilang, serta didesain agar dapat dilepas dan 

dipasang sendiri oleh pasien. Gigi tiruan lepasan kemudian dibagi menjadi 

dua yaitu gigi tiruan lengkap (GTL) dan gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL). 

Gigi tiruan sebagian lepasan merupakan bagian Prostodonsia yang 

menggantikan satu atau beberapa gigi yang hilang dengan gigi tiruan dan 

didukung oleh gigi, mukosa, atau kombinasi gigi-mukosa yang dapat 

dipasang dan dilepas oleh pasien (Carr Alan B dkk., 2010).   

Salah satu alasan penggunaan gigi tiruan sebagian lepasan adalah 

mengembalikan fungsi mastikasi. Mastikasi merupakan proses 

penghancuran makanan secara mekanik yang bertujuan membentuk bolus 

yang kecil sehingga dapat mempermudah proses penelanan. Salah satu 

tahap dari mastikasi adalah tahap kontak gigi dengan gigi antagonisnya atau 

kontak gigi dengan makanan. Sehingga kondisi tak bergigi sangat 

mempengaruhi penurunan efisiensi fungsi kunyah (Riadiani dkk., 2014).  
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 Tuntutan masyarakat dewasa ini menempatkan faktor estetik menjadi 

salah satu alasan utama penggunaan gigi tiruan sebagian lepasan. 

Kehilangan gigi terutama gigi depan akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan pada senyum dan wajah karena gigi yang hilang dapat 

mengakibatkan pipi terlihat masuk atau kempis sehingga menyebabkan 

kesan penuaan pada wajah. Perubahan secara estetik ini dapat berdampak 

pada psikologis dan interaksi sosialnya dalam masyarakat. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam estetika suatu gigi tiruan meliputi aspek bentuk, 

ukuran, susunan dan warnanya (Kristiana dkk., 2011).  

Pembuatan gigi tiruan harus memperhatikan fungsi fonetik. Fonetik 

merupakan hal yang berkaitan dengan menghasilkan suara saat berbicara. 

Sejumlah suara dipengaruhi oleh posisi gigi, dan kotak lidah dengan gigi, 

bibir, dan palatum. Letak dari gigi geligi harus sangat diperhatikan, 

khususnya gigi anterior yang penting untuk pembentukan beberapa bunyi.  

Sehingga segala aspek dari gigi tiruan tidak boleh dihiraukan termasuk 

ketebalan dari gigi tiruan, agar tidak tercipta gangguan dalam pengucapan 

(Kheraif dkk., 2012). 

Perbaikan fungsi mastikasi, estetik, dan fonetik dapat dicapai bila gigi 

tiruan sebagian lepasan didesain sesuai dengan kenyamanan pasien. 

Pemakaian gigi tiruan yang tidak nyaman menimbulkan keluhan seperti gigi 

tiruan yang longgar, gigi tiruan dengan warna dan bentuk gigi yang tidak 

sesuai, dan keluhan lainnya, dapat  mengakibatkan gigi tiruan tersebut tidak 

akan digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasaan dari pasien 

pengguna gigi tiruan. Dimana kepuasan pasien dipengaruhi oleh beberapa 

karakteristik sosio-demografik yakni salah satunya adalah jenis kelamin. 
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Laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan dalam perawatan 

menggunakan gigi tiruan. Perempuan lebih memiliki motivasi dalam diri 

sendiri dan lebih fokus serta detail terutama untuk mengembalikan fungsi 

estetik. Sedangkan laki-laki lebih condong untuk memperbaiki fungsi gigi 

secara umum yakni pengunyahan. Sehingga laki-laki lebih mudah mencapai 

tingkat kepuasaan yang baik terhadap gigi tiruannya (Singh, dkk. 2012). 

Beberapa hal di atas merupakan hal yang mendasar yang 

melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian difokuskan pada pasien yang 

datang ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, untuk 

mengetahui adanya perbedaan tingkat kepuasan pengguna gigi tiruan 

sebagian lepasan pasien laki-laki dan perempuan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pengguna gigi tiruan 

sebagian lepasan pasien laki-laki dan perempuan di Fakultas Kedokeran 

Gigi Universitas Brawijaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis perbedaan tingkat kepuasaan pengguna gigi 

tiruan sebagian lepasan antara pasien laki-laki dan perempuan di 

Fakultas Kedokeran Gigi Universitas Brawijaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien laki-laki dan 

perempuan dari segi fungsi mastikasi. 
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b. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien laki-laki dan 

perempuan dari segi fungsi estetik. 

c. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien laki-laki dan 

perempuan dari segi fungsi fonetik. 

d. Menganalisis perbedaan tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien 

laki-laki dan perempuan dari segi fungsi mastikasi. 

e. Menganalisis perbedaan tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien 

laki-laki dan perempuan dari segi fungsi estetik. 

f. Menganalisis perbedaan tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien 

laki-laki dan perempuan dari segi fungsi fonetik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data mengenai 

perbedaan tingkat kepuasan pengguna GTSL pasien laki-laki dan 

perempuan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dan 

dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam penelitian 

kedokteran gigi dengan lingkup yang sama. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ke depannya 

dalam pemberian penanganan terhadap pasien pengguna GTSL 

dilihat dari aspek jenis kelamin. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang aspek-aspek 

apa saja yang lebih diperhatikan oleh pasien laki-laki maupun 

perempuan dalam menggunakan GTSL. 


