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KATA PENGANTAR 

 
 
Dengan mengucapkan Puji syukur senantiasa kita penjatkan kehadirat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, atas ijinnya, sehingga buku KSM Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Hang Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM Bedah Mulut ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama 
bekerja di KSM Bedah Mulut RSGM Nala Husada dengan baik.  Sebelum melaksanakan Pendidikan 
kepanitraan klinik di RSGM Nala Husada mahasiswa harus melalui Program Pra Pendidikan Profesi 
Kedokteran Gigi yang wajib diikuti semua peserta didik yang akan menempuh Pendidikan di RSGM Nala 
Husada.  

Praktik klinik kedokteran gigi bagi Co - Ass (Dokter Gigi Muda) di RSGM Nala Husada harus 
terorganisir dengan baik sehingga semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini dapat berperan serta 
secara aktif. Peran serta semua unsur yang terlibat harus didukung dengan pedoman pelaksanaan yang 
jelas dan sesuai standart Rumah Sakit dan Pendidikan. 

Dengan demikian hasil akhirnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mutu 
pelayanan pendidikan kedokteran gigi di rumah sakit dapat terwujud. Buku KSM Bedah Mulut ini 
bertujuan untuk memandu dalam proses belajar mengajar praktik klinik bagi DPJP, peserta didik dan 
semua unit yang terkait.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun dan membantu penyusunan 
Buku KSM Bedah Mulut di RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kelancaran pendidikan di lingkungan RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah.  

Buku ini jauh dari sempurna oleh karena itu masukan atau kritik yang membangun sangat 
diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.  
 
 

                       Surabaya, Januari 2022 
 
                   Dekan           Direktur  
  
FKG Universitas Hang Tuah               RSGM Nala Husada 
                              
 
 
 
 
Dr. Nora Lelyana, drg., M.HKes., FICD      Lita Agustia, drg., M.HKes
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PROFIL LULUSAN 
DOKTER GIGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Profil Lulusan (PPM) Kemampuan yang dimiliki lulusan 

1 Dental Care provider 
Dokter gigi yang mampu menangani pasien secara holistik, sebagai individu dan 
sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan 
berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang 
berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan 

2 Decision maker 
Dokter gigi yang mampu mengambil keputusan melalui penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi untuk digunakan dalam mempertinggi 
pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah dan  penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman 

3 Communicator 

Dokter gigi yang mampu menyampaikan pesan untuk meningkatkan gaya hidup 
yang sehat melalui penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks 
budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan maupun 
kelompok akan meningkat dan terjaga  berdasarkan pada penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman  

4 Community leader 
Dokter gigi yang mampu mengelola sekelompok masyarakat yang ada di 
sekitarnya melalui upaya komunikasi dengan memotivasi masyarakat untuk turut 
berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat 
berdasarkan pada penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman  

5 Manager 
Dokter gigi yang mampu memimpin dan mengelola unit organisasi dan sumber 
daya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi individu, keluarga, komunitas 
dan masyarakat. 

6 Lecturer/ researcher 

Dokter gigi yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di 
bidang science, masyarakat, social dan budaya, serta tehnologi informasi dalam 
menghadapai permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era 
global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan 
berdasarkan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 

7 
Creator and inovator  
 
  

Dokter gigi yang memiliki daya kreativitas dan inovasi melalui kepekaan  terhadap 
kebutuhan kesehatan di lingkungannya serta memikili kreativitas dan inovasi untuk 
membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajad kesehatan 
masyarakat 
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Pelaksanaan Pendidikan Profesi 
KSM   Konservasi Gigi 

 
 

Dokter gigi muda mampu melaksanakan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan 
penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, melakukan tindakan pencegahan 
serta menentukan rencana perawatan dan terapi dengan memahami prinsip perawatan restorasi 
serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien dengan riwayat medik 
kompromis. Materi ini diberikan untuk memberikan pembekalan mahasiswa klinik mulai dari 
standar operasional prosedur perawatan konservasi gigi, peralatan yang diperlukan, cara 
preparasi kavitas kelas I – VI, cara menumpat dengan menggunakan restorasi plastis dan cara 
memoles tumpatan plastis, cara preparasi, mencari cavity entrance untuk mengakses saluran 
akar pada tiap-tiap gigi, cara-cara melakukan perawatan saluran akar serta cara pembuatan 
restorasi pasak saluran akar dan mahkota selubung yaitu preparasi dan pencetakannya. Materi 
lebih lengkap dapat dibaca di modul klinik bagian yang setiap topik menjelaskan tahapan kerja 
secara rinci agar mudah dimengerti serta di susun dengan ilustrasi gambar untuk membantu 
mahasiswa dalam melakukan perawatan pada penderita. Diharapkan mahasiswa dapat 
meningkatkan ketrampilan kerja, selanjutnya akan menunjang keberhasilan perawatan pada 
penderita di klinik konservasi gigi. 
 
Tujuan Instruksional Umum 
 

1. Mampu menerapkan etika kedokteran gigi secara profesional (C3,P3,A4)  
2. Mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mengembalikan fungsi 

kunyah yang optimal (C4,P3,A4)  
3. Mampu mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau gangguan sistim Stomatognatik 

(C1,P1,A2)  
4. Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis (C2, P3, A4). 
5. Memahami cara pengelolaan pasien dengan kelainan/penyakit sistemik yang 

bermanifestasi di rongga mulut pada pasien medik terkompromis secara holistik dan 
komprehensif (C2, P2, A2 ).  

6. Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar mencakup: Biologi Oral, BioMaterial 
dan teknologi Kedokteran Gigi untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, 
serta penelitian bidang kedokteran gigi (C2, P4, A4).  

7. Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan 
pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yg efektif dan efisien (C4, P4, A4). 

8. Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gig dan mulut 
melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien (C4, P4, A4). 

9. Mengembangkan, mempresentasikan dan mendiskusikan rencana perawatan yang 
didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien (C4,P3,A2). 
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Staf Instruktur Klinik 
 

1. Aprilia, drg.,Sp.KG  

2. Dr. Linda Rochyani, drg.,Sp.KG  

3. Twi Agnita C, drg.,Sp.KG  

4. Fani Pangabdian,drg.,Sp.KG  

5. Henu Sumekar, drg.,Sp.KG  

6. Diana Soesilo, drg.,Sp.KG 

 7. Yongki Hadinata W.,drg.,Sp.KG 

 8. Sinta Puspita, drg.,Sp.KG  

9. Karlina Samadi, drg.,SpKG (K) 
 
 
1. TATA TERTIB KLINIK  
 

• Mahasiswa diharap kedatangannya paling lambat 15 menit sesudah jam praktikum 

dimulai dan 15 menit sebelum waktu praktikum berakhir pekerjaan harus segera 

diakhiri dan dental unit harus dalam kondisi bersih. 

• Presensi dilakukan sebelum dan sesudah, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan 

sepengetahuan dokter penanggung jawab pasien (DPJP).  

• Mahasiswa yang terlambat hadir tanpa alasan yang sah dianggap absen dan tidak 

diperbolehkan praktikum pada hari tersebut. 

• Mahasiswa yang absen  25% dari jumlah praktikum 1 semester tanpa alasan yang sah 

akan diambil tindakan. Setiap jam dan hari praktikum diwajibkan mengisi absen 

diLogBook baik ada pasien maupun tidak ada. 

• Berpakaian rapi dan sopan (baju atau kaos berkerah dan tidak boleh memakai jeans) 

dengan mengenakan jas praktikum, tanda pengenal dan bersepatu 

• Kuku dipotong pendek, tidak memakai cat kuku dan rambut yang panjang diikat 

kebelakang dan poni yang panjang dijepit. 

• Mahasiswa diperbolehkan mulai praktikum klinik setelah lulus tes masuk RSGM dan 

melakukan tes alat lengkap.  

• Mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji di klinik konservasi gigi akan 

dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSGM Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. 
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• Tas dan buku yang tidak diperlukan selama klinik harus di masukkan kedalam 

loker/ruang mahasiswa.  

• Melakukan kontrol terhadap dental unit dan dental chair tentang kebersihannya 

maupun kelancaran fungsi instrument. 

• Bahwa tidak diketahui terjadi kerusakan pada dental unit atau dental chair, sedang 

mahasiswa tidak melaporkan pada petugas jaga / perawat klinik, maka mahasiswa 

bersangkutan bertanggung jawab dalam perbaikannya. 

• Kerapian, kebersihan dan kelengkapan alat, serta sikap selama praktikum merupakan 

salah satu unsur penilaian  

• Mahasiswa tidak boleh melakukan praktikum / merawat penderita bila tidak ada 

DPJP. 

• Selama bekerja mahasiswa operator diwajibkan didampingi oleh asisten operator, 

bila tidak ada asisten operator maka tidak diperbolehkan merawat penderita dan tidak 

akan mendapatkan tanda tangan pada kartu status beserta penilaiannya. 

• Sebelum memulai klinik aerosol maupun non aerosol dan memanggil pasien alat 

harus disiapkan diatas meja unit dalam keadaan bersih dan steril  

• Selama bekerja mahasiswa diwajibkan memakai masker dan sarung tangan.    

• Setiap akan memulai mengerjakan pasien mahasiswa wajib lapor kepada DPJP 

dengan membawa Status dan Odontogram pasien. 

• Setiap mahasiswa wajib mempunyai dan menyimpan dengan baik foto profil 

penderita beserta model studi / cetakan rahang atas dan rahang bawah. 

• Kartu status penderita dan buku nilai disimpan pada tempat yang telah disediakan 

tidak boleh dibawa pulang. 

• Mahasiswa mendapatkan tanda tangan DPJP bila pekerjaan perawatan sudah selesai 

pada kartu status bagian. 

• Mahasiswa mendapatkan nilai akhir dan tanda tangan DPJP bila pekerjaan perawatan 

sudah selesai. Semua tahapan pekerjaan harus di dokumentasikan dan harus 

disertakan saat merekap nilai. 

• Penilaian tahap pekerjaan pada status & buku nilai harus diselesaikan hari itu juga, 

Tanda tangan setelah hari berikutnya TIDAK AKAN MENDAPAT TANDA 

TANGAN DAN NILAI 

• Mendatangkan penderita/pasien harus disesuaikan dengan jadwal jam kerja. Penderita 

tidak boleh terlalu lama menunggu atau dipulangkan tanpa mendapat perawatan 
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• Mahasiswa diwajibkan mempelajari modul klinik terlebih dahulu sebelum melakukan 

tahapan pekerjaan 

• Setiap kali melakukan anestesi dan rontgen foto harus se-ijin DPJP. 

• Tidak boleh meninggalkan penderita dengan alat intrakanal masih di dalam mulut 

penderita. 

• Setelah melakukan trial foto guttap point disimpan dalam kantong plastik, diberi 

nama penderita, no.gutta, panjang dan nama saluran akar. Dan kemudian ditempelkan 

di kartu status penderita. 

• Sebelum melakukan preparasi mahkota selubung mahasiswa harus menyiapkan 

mahkota sementara terlebih dahulu. 

• Demikian supaya tata tertib ini dipatuhi dan ditaati oleh setiap mahasiswa apabila 

tidak menepati salah satu dari tata tertib diatas akan dikenakan sangsi. 

• Apabila sudah selesai mengerjakan tahapan satu pasien maka mahasiswa wajib 

langsung merekap nilai pasien pada hari itu juga, maksimal paling lama 1 minggu 

setelah tanggal terakhir pekerjaan dilakukan. Jika melebihi batas waktu yang 

ditentukan pekerjaan yang dilakukan akan dihanguskan dan mahasiswa wajib mencari 

pasien lagi. 

• Jadwal ujian profesi akan dikeluarkan oleh bagian konservasi setelah 

mahasiswa  menyelesaikan 70% dari semua pekerjaan klinik dan kompetensinya telah 

dinyatakan tercapai (hasil dari penilaian Mini Cex/DOPS tiap semester). 
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1. REQUIREMENT KLINIK 
 
 

KONSERVASI 
1 

Semester 1. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 

1 Ujian Masuk Profesi 
2 Ujian Masuk Profesi 
3 Tes Alat / Armentarium 
4 Tes Alat / Armentarium 
5 KELAS I KOMPOSIT 
 Indikasi pasien  komposit kelas I 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas I 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas I 
 Preparasi Komposit Kelas I 
 Preparasi Komposit Kelas I 
 Aplikasi Sub Base / Liner / Basis 
 Aplikasi Sub Base / Liner / Basis 
 Aplikasi Etsa 
 Aplikasi Bonding 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas I 
 Poles Kelas I Komposit 

6 KELAS II KOMPOSIT 
 Indikasi pasien  komposit kelas II 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas II 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas II 
 Preparasi Komposit Kelas II 
 Preparasi Komposit Kelas II 
 Pemasangan Matriks dan Wedge 
 Aplikasi Sub Base / Liner / Basis 
 Aplikasi Etsa 
 Aplikasi Bonding 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas II 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas II 
 Poles Kelas II Komposit 

7 KELAS III GIC 
 Indikasi pasien GIC kelas III 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas III 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas III 
 Preparasi GIC Kelas III 
 Preparasi GIC Kelas III 
 Aplikasi Dentin Conditioner 
 Aplikasi Tumpatan GIC 
 Aplikasi Tumpatan GIC 
 Aplikasi Varnish 
 Poles 
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8 KELAS IV KOMPOSIT 
 Indikasi pasien komposit kelas IV 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas IV 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas IV 
 Preparasi Komposit Kelas IV 
 Preparasi Komposit Kelas IV 
 Pemasangan Matriks dan Wedge 
 Aplikasi Sub Base / Liner / Basis 
 Aplikasi Etsa 
 Aplikasi Bonding 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas IV 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas IV 
 Poles Kelas IV Komposit 

9 KELAS V GIC 
 Indikasi pasien GIC kelas V 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas V 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas V 
 Preparasi GIC Kelas V 
 Preparasi GIC Kelas V 
 Aplikasi Dentin Conditioner 
 Aplikasi Tumpatan GIC 
 Aplikasi Tumpatan GIC 
 Aplikasi Varnish 
 Poles GIC 

 
 
 

KONSERVASI 
2 

Semester 2. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 

1 KAPITA SELEKTA TUNGGAL 1 
 Indikasi Pasien Endo Tunggal 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis 
 Diskusi Diagnosis 
 Diskusi Diagnosis 
 Aplikasi Anastesi 

Cavity Entrance 
Eksterpasi Saluran Akar 
DWF / Pengukuran panjang gigi 
Preparasi Saluran Akar 1 
Preparasi Saluran Akar 2 
Preparasi Saluran Akar 3 
Sterilisasi I 
Sterilisasi II 
Perbenihan 
Perbenihan 
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Perbenihan 
Pengisian Saluran Akar 
Pengisian Saluran Akar 
Basis / Tumpatan Sementara 
Indikasi Pasien Post Endo Tunggal 
Mencetak rahang atas rahang bawah 
Diskusi Rencana Restorasi 
Diskusi Rencana Restorasi 
Diskusi Rencana Restorasi 
Pengambilan guttap 
Pengambilan guttap 
Dekaputasi Mahkota dan pembuatan Seat 
Dekaputasi Mahkota dan pembuatan Seat 
Cetak Pasak 
Cetak Pasak dan pembuatan die 
Cetak Antagonis 
Pemasangan  M. Sementara 
Catatan Gigit , Model Kerja dalam Keadaan oklusi, Instruksi lab 
Pasang Percobaan Pasak Tuang (dilihat dari Ro Foto) 
Pasang Percobaan Pasak Tuang (dilihat dari Ro Foto) 
Pemasangan  Tetap Pasak Tuang 
Pemasangan  M. Sementara 
Kontrol 1 minggu setelah insersi pasak 
Pemasangan Benang Retraksi 
Preparasi  Mahkota Selubung 
Preparasi  Mahkota Selubung 
Cetak Die  Mahkota Selubung 
Cetak Die  Mahkota Selubung 
Catatan Gigit , Model Kerja dalam Keadaan oklusi, Instruksi lab 
Pemasangan  M. Sementara 

 Pasang Percobaan & Pemolesan 
 Pemasangan Tetap 
 Kontrol 

2 KAPITA SELEKTA GANDA 
 Indikasi Pasien Endo Ganda 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis 
 Diskusi Diagnosis 
 Anastesi 
 Cavity Entrance 1 
 Cavity Entrance 2 
 Eksterpasi Saluran Akar 
 DWF / Pengukuran panjang gigi 
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 Preparasi Saluran Akar 1 
 Preparasi Saluran Akar 2 
 Preparasi Saluran Akar 3 
 Preparasi Saluran Akar 4 
 Sterilisasi I 
 Sterilisasi II 
 Perbenihan 
 Perbenihan 
 Perbenihan 
 Pengisian Saluran Akar 1 
 Pengisian Saluran Akar 2 
 Basis / Tumpatan Sementara 

3 UJIAN 
4 Ujian DOPS (pembimbingan, Persiapan Ujian, Ujian) 
5 Oral assement 

 
 
 

KONSERVASI 
3 

Semester 3. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 

1 PULP CAPPING 
2 Indikasi pasien Pulp Capping 
3 Mencetak rahang atas rahang bawah 
4 Diskusi Pulp Capping 
5 Diskusi Pulp Capping 
 Diskusi Pulp Capping 
 Tata laksana Pulp Capping : Preparasi, Sub Base, Base 
 Tata laksana Pulp Capping : Preparasi, Sub Base, Base 
 Kontrol Pulp Capping 1 
 Kontrol Pulp Capping 2 
 INLAY 
 Indikasi Pasien Inlay 
 Indikasi Pasien Inlay 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Inlay 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Inlay 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Inlay 

6 Preparasi Inlay 
 Preparasi Inlay 
 Cetak Die 
 Cetak Die 
 Cetak Antagonis 
 Catatan Gigit , Model Kerja dalam Keadaan oklusi, 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 
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 Pemasangan  Tetap 
 RESTORASI POST ENDO GANDA 
 Indikasi kapita ganda / restorasi 
 Indikasi kapita ganda / restorasi 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Rencana Perawatan 

7 Diskusi Rencana Perawatan 
 Diskusi Rencana Perawatan 
 Pemasangan Pasak 
 Pemasangan Pasak 
 Preparasi 
 Preparasi 
 Cetak Die 
 Cetak Die 
 Cetak Antagonis 
 Catatan Gigit , Model Kerja dalam Keadaan oklusi, 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 

8 Pemasangan  Tetap 
 Kontrol 
 ONLAY 
 Indikasi Px Onlay 
 Indikasi Px Onlay 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 

Diskusi Rencana Perawatan 
Diskusi Rencana Perawatan 
Diskusi Rencana Perawatan 
Preparasi 

 Preparasi 
 Cetak Die 
 Cetak Die 
 Cetak Antagonis 
 Catatan Gigit , Model Kerja dalam Keadaan oklusi, Instruksi lab 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 
 Pasang Percobaan & Pemolesan 
 Pemasangan  Tetap 

9 Kontrol 
 KELAS VI 
 Indikasi pasien  komposit kelas VI 
 Mencetak rahang atas rahang bawah 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas VI 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas VI 
 Diskusi Diagnosis dan Restorasi Kelas VI 
 Preparasi Komposit Kelas VI 
 Preparasi Komposit Kelas VI 
 Pemasangan Matriks dan Wedge 
 Aplikasi Sub Base / Liner / Basis 
 Aplikasi Etsa 
 Aplikasi Bonding 
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 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas VI 
 Aplikasi Tumpatan Komposit Kelas VI 
 Poles Kelas VI Komposit 
 UJIAN 
 Oral Assesment 

Oral Assesment 
Remidi Minicex 1 
Remidi Minicex 2 
Remidi Minicex 3 
Remidi DOPS 1 
Remidi DOPS 2 
Remidi DOPS 3 
Ujian profesi 
Ujian profesi 
Ujian profesi 
Pembekalan komprehensif (Pembekalan UKMP2DG ) 
Journal reading muatan lokal (kelautan) 
Try out UKMP2DG 

 
 
EVALUASI 
 
Evaluasi Hasil Studi dilakukan dengan cara penilaian terhadap nilai sikap, proses dan hasil ujian: teori 
dan keterampilan . 
 
 

1. JENIS UJIAN 
              Jenis ujian / evaluasi terdiri dari : 

1. Ujian Mini CEx/DOPS setiap semester 
2. Ujian profesi  

Mahasiswa dapat mengikuti ujian profesi apabila telah memenuhi requirement klinik 80% 
dengan minimal nilai B dan harus sudah lulus tes Mini CEx/DOPS tiap semester. 

 
 

1.1 SYARAT DIIKUTSERTAKAN DALAM EVALUASI 
           Untuk dapat diikutsertakan dalam evaluasi, mahasiswa : 

• Memenuhi persyaratan administrasi 
• Mengikuti seluruh kegiatan profesi yang meliputi praktikum klinik, karya ilmiah dan diskusi  
• Memenuhi 80% requirement klinik, tes Mini CEx / DOPS dan ujian profesi 
• Memenuhi persyaratan jumlah sebagai assisten operator 

 
 

1.2 PENILAIAN 
          Cara Penilaian 
           Evaluasi Hasil Profesi dilakukan dengan cara penilaian terhadap beberapa aspek : 

1. A : Attitude (kehadiran, kebersihan, kerapian, perilaku, etika, komunikasi dan empati) 
2. P: Psikomotor (keterampilan penatalaksanaan pasien) 
3. C: Cognitif (pengetahuan / penguasaan teori) 

    Skor Nilai 
    Penilaian adalah menggunakan sistem nilai huruf dengan kriteria sebagai berikut : 
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Nilai angka mentah Nilai huruf Bobot Sebutan 
≥ 80 A 4,0  

LULUS  
(Kompeten) 

76  ≤  X <  80 A- 3,7 
71  ≤  X <  76  B + 3,3 
66  ≤  X <  71 B 3,0 
62  ≤  X <  66 B - 2,7  

TIDAK LULUS 
(TIDAK KOMPETEN) 

59  ≤  X <  62 C + 2,3 
56  ≤  X <  59 C 2,0 
45  ≤  X <  56 D 1,0 
X < 45 E 0 

 
Nilai Batas Lulus 
Nilai batas lulus untuk semua blok pada Program Profesi Dokter Gigi adalah B. 
Nilai batas lulus Ujian Profesi Tiap Bidang Ilmu adalah B 

 

Pembobotan Skor Blok 
 

Pembobotan skor blok adalah sebagai berikut : 
 

NO Unsur Prosentase 
1. A = Attitude 10% 
2. P = Psikomotor 30 – 65% 
3. C = Cognitif 25 – 60%  

Nilai Akhir 100 % 
 
 
 

1.   EVALUASI HASIL STUDI TAHAP PROFESI 
Nilai akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh requirement klinik (tes 
MiniCeX/DOPS) 60%, sikap 10%, dan lulus ujian profesi 30%. 
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BAB II  
PENATALAKSANAAN 

 
 

 
PERSIAPAN SEBELUM PRAKTIKUM 
• Mahasiswa harus mensterilkan alat yang akan digunakan praktikum klinik konservasi gigi selama 

kurang lebih 30 menit dalam autoclave. 
• Peralatan harus sudah tertata rapi diatas dental unit pada saat pasien akan dimasukkan kedalam 

ruang klinik.  
• Sebelum mengerjakan pasien, operator harus menunjukkan pasien dahulu pada instruktur. 
• Mengetahui tahapan pekerjaan yang akan dilakukan. 

 
 

CARA MEMEGANG ALAT. 
Cara pemegangan tergantung macam alat yang digunakan. Ada tiga cara memegang alat yang 
sering digunakan yaitu : 
 
• Modified Pens Grasp : 
Pegangan pena (pens graps), alat dipegang dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah seperti 
kita memegang pena/pensil untuk menulis sedangkan jari manis sebagai titik putar/fulcrum yang 
bertumpu pada jaringan keras gigi pada waktu melakukan preparasi. Dipakai pada saat 
menggunakan :   
🏵  Contra angle hand piece  
 
• Hand instrument.   

 
Gambar 1 :  cara memegang contra angle hand piece  secara pens grasp 

 
 

• Inverted Pens Grasp : 
Cara kerjanya sama dengan modified pens grasp tetapi digunakan bila operator mengerjakan 
geligi rahang atas, dimana jari dan alat menghadap keatas. 
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• Palm Grasp : 
Pegangan telapak tangan (palm grasp), ibu jari digunakan sebagai titik putar / fulcrum yang 
bertumpu pada jaringan keras gigi. Dipakai bila menggunakan :       
   
🏵     Straight hand piece    
🏵     Pekerjaan laboratoris.  
🏵     Hand cutting instrument. 

 
 

I.CARA KERJA OPERATOR 
Pada pekerjaan praktikum :  
🏵  Tangan kiri operator   : memegang kaca mulut  
🏵  Tangan kanan operator  : memegang peralatan yang lain 
       mis : kaca mulut ke2, eskavator, sonde dll 
• Cara kerja pada geligi Rahang Bawah. 

                            

 
                           A                      B 

Gambar 2 : Cara kerja Operator pada rahang bawah  
 A. Regio Kiri bagian bukal    B. Regio  Kiri bagian lingual 

 
 

• Cara kerja pada geligi Rahang Atas 



 

18 
 

                             

 
A         B 

Gambar 3 : Cara kerja Operator pada rahang bawah  
A. & B. Regio Kiri bagian palatal 
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CARA BEKERJA PADA PASIEN, POSISI OPERATOR 
Posisi Operator disebelah kanan pasien, posisi kursi dental unit disesuaikan dengan operator :  

• Pada RA                          :  Pada sisi sebelah kanan belakang. 
• Pada RB dan bag. Labial  : Pada sisi kanan depan 

 

 
Sitting position of operator when related to clock 

 
 
 
 

ISOLASI DAERAH KERJA 
• Dasar kavitas dibersihkan dengan eskavator dari jaringan karies yang infeksi, bila diperlukan 

dapat digunakan bur dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya perforasi pada perawatan 
pulp capping indirek.  

• Setelah kavitas selesai dibersihkan dan mendapat persetujuan dari instruktur. Selanjutnya perlu 
dilakukan isolasi daerah kerja pada gigi yang akan dilakukan penumpatan. Pada gigi :  
•   Rahang Atas menggunakan cotton roll yang diletakkan di bucal Fold.  
•   Rahang Bawah cotton roll diletakkan pada bucal Fold dan daerah mylohyoide serta 

dilakukan pemasangan tongue holder untuk menahan lidah.  
•   Anterior RA atau RB penempatan cotton roll sebaiknya tidak mengenai frenulum labialis.  

o Kavitas dibersihkan dari sisa-sisa debris dengan thymol akuades sebagai bahan antiseptik. 
Pembersihan kavitas tidak boleh dengan alcohol karena akan mengakibatkan iritasi jaringan 
pulpa.   

o Keadaan ini dipertahankan sampai penumpatan selesai (penderita tidak diperbolehkan kumur). 
Untuk menyedot saliva bisa digunakan saliva ejektor atau suction. 

o Pemasangan Rubber Dam dilakukan terutama pada saat preparasi saluran akar sampai 
dengan tahapan pengisian saluran akar. 

 
 

KLASIFIKASI KARIES GIGI : 
 

Klasifikasi GV Black 
 

Klasifikasi  karies gigi menurut GV Black adalah metode standar yang digunakan untuk 
mengidentifikasi lesi karies menurut lokasinya di permukaan gigi. Yang terbagi dalam 5 
klasifikasi, tetapi kemudian ditambahkan yang ke 6. 
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Klas I  sampai dengan VI 

 
Gambar 4 : Klasifikasi klas I sampai klas VI 

 
VII. NOMENKLATUR DARI DINDING KAVITAS : 

Kelas I  
Melibatkan semua  pit-and-fissure gigi posterior, ada 3 lokasi berikut: 
- permukaan oklusal geraham dan premolar 
- oklusal dua pertiga dari permukaan bukal dan lingual dari molar (buccal groove) 
- Permukaan lingual gigi anterior 
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A                                   B 

Gambar 5 : Nomenklatur klas I 
A. Nomenklatur klas I Molar ,    B.  Nomenklatur klas 1 premolar 

 
Kelas II 
meliputi permukaan proksimal (mesial dan distal) gigi posterior dengan akses yang terbentuk 
dari permukaan gigi oklusal. 
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 A 

Gambar 6 : Nomenklatur klas 2 
 

 
 

Klas  III:  
 

Melibatkan permukaan proximal gigi anterior  yang  bias meliputi permukaan labial atau lingual 
dan labial dengan perluasan ke lingual tetapi  tidak mengenai permukaan insisal. 
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Klas IV :  
Melibatkan seluruh permukaan proximal gigi anterior teeth yang melibatkan  incisal line 
angle. 

 

 
 

Kelas V 
Melibatkan  cervical third dari seluruh gigi, termasuk permukaan proximal dari gigi posterior 
dimana marginal ridge tidak dilibatkan dalam preparasi kavitas ( tidak termasuk pit dan fisura)  

 

 
 

Gambar 7 : nomenklatur klas V 
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Klas VI:  
Melibatkan seluruh incisal edges gigi anterior dan  ujung cusp pada seluruh gigi posterior . 

 

 
 

Klasifikasi karies menurut G.J Mount and WR.Hume : 
a.         Berdasarkan site (lokasi). 

Site 1 : karies terletak pada pit dan fissure. 
                       Site 2 : karies terletak di area kontak gigi (proksimal), baik anterior maupun posterior. 

                            Site 3 : karies terletak di daerah servikal, termasuk enamel/permukaan akar yang terbuka. 
 
b.        Berdasarkan size (ukuran) ; jika kavitas berkembang dari lesi bercak putih menjadi kavitas berlanjut    
        sehingga menghancurkan mahkota gigi. Mahkota tersebut diklasifikasikan menjadi: 

               Size 0      : lesi dini. 
         Size 1       : kavitas minimal, melibatkan dentin namun belum terjadi. Kavitas yang  
                      masih minim dapat dilakukan perawatan remineralisasi. 

               Size 2       : ukuran kavitas sedang, dimana masih terdapat struktur gigi yang cukup  
                                   untuk dapat menyangga restorasi yang akan ditempatkan. 
              Size 3       : kavitas yang berukuran lebih besar, sehingga preparasi kavitas di perluas  

         agar restorasi dapat digunakan untuk melindungi struktur gigi yang tersisa     
         dari retak/patah. 

              Size 4       : sudah terjadi kehilangan sebagian besar struktur gigi seperti cups/sudut  
                                  insisal. 
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Klasifikasi karies berdasarkan ICDAS  

(International Caries Detection and Assessment System) 
 

Dibagi dalam 6 score : 
Score 0 : gigi sehat  
Score 1 : Awal terjadi white spot pada enamel 
Score 2 : White spot terlihat lebih banyak 
Score 3 : Karies bentuk kavitas kecil pada enamel  
Score 4 : Karies kecil berwarna coklat sudah mengenai dentin 
Score 5 : Karies jelas terlihat pada dentin 
Score 6 : Karies yang besar terlihat pada dentin 
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Gambar   : ICDAS Code (Meyer-Lueckel et al 2013) 

 
VIII.  CAVITY ENTRANCE  RAHANG ATAS 
 
• Insisivus • Caninus 
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• Premolar Pertama • Premolar Kedua 
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• Molar Pertama 
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• Molar Kedua 
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IX.  CAVITY ENTRANCE  RAHANG BAWAH 
 

• Insisivus • Caninus 
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• Premolar pertama • Premolar kedua 
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• Molar pertama 
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• Molar Kedua 
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X.  TABEL NILAI RATA-RATA PANJANG GIGI PERMANEN (DALAM MM)  
Hasil penelitian Ingle & Bakland (1994)  

Regio Rahang Jenis Gigi   Akar X (Ingle) 
(dalam mm) 

 
 
 
 

Atas  

I1 
 

23.30 
I2 

 
22.80 

C 
 

26.00 
P1 Bukal (/Palatal) 21.80 

Palatal 
P2 

 
21.00 

M1 Mesiobukal 20.60 
Distobukal 
Palatal 

M2 Mesiobukal 20.80 
Distobukal 
Palatal 

 
 
 
 

Bawah 

I1 
 

21.50 
I2 

 
22.40 

C 
 

25.20 
P1 

 
22.10 

P2 
 

21.40 
M1 Mesiobukal (mesial) 20.90 

Mesiolingual (mesial) 
Distal 

M2 Mesiobukal (mesial) 20.90 
Mesiolingual (mesial) 
Distal 
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XI. PENGISIAN KARTU STATUS 
• Sebelum mengisi kartu status, penderita ditanya terlebih dahulu kesanggupan untuk dilakukan 

perawatan (tentang waktu dan biaya perawatan) dengan menandatangani informed consent yang 
sudah disediakan. 

• Setiap kali melakukan perawatan harus ditulis pada kartu status apa saja yang telah dikerjakan 
dengan singkat dan jelas dan harus minta tanda tangan DPJP yang jaga pada hari itu juga. 

• Kartu status tidak boleh dibawa pulang dan jangan sampai hilang. 
• Satu kartu status hanya digunakan untuk mencatat perawatan satu gigi. 
 
 

 
 

STATUS DAN RENCANA PERAWATAN  DEPARTEMEN  KONSERVASI  GIGI 
 

NO. REKAM MEDIK : ……………………………… 
TANGGAL : ……………………...………………….. 

 

Nama Penderita : 
............................................................... 
Alamat                : 
.............................................................. 
Telepon              : 
.............................................................. 
Nama Operator  : ..............................Nim 
:........................ 

Jenis Kelamin  : 
.................................. 
Umur                : 
.................................. 
Pekerjaan         : 
.................................. 

 
Oklusi 
Oklusi Statik (tunjukkan kode gigi yang terkait) 
★  Hubungan gigi anterior ( dalam mm ) 
              Overjet   :  
              Overbite :  
 ★  Hubungan gigi posterior ( cusp to marginal ridge  atau cusp to fossa ) 
              Kiri         :  
              Kanan    :  

 
Gigi yang dirawat :  
Riwayat Dental 
★ Keluhan Utama : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
★ Riwayat gigi terlibat :  
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    …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
Catatan : 
★ Beri tanda silang 🗷 pada kotak jawaban yang dipilih 
★ Tulis / gambar jawaban yang tepat pada tempat yang tersedia  

 

Gejala Subyektif 
Rasa Sakit 
�   Tidak Ada 
�   Ada 

�  Spontan 
�  Menusuk / Cekot-cekot 
� Kemeng / linu 
� Terus menerus 
� Berlangsung beberapa 
    .......   Detik 
    ........  Menit 
    ......... Jam 
 
                                                      

 
� Terlokalisir 
� Menyebar ke .......................... 
� Meningkat oleh karena : 
    �  Dingin 
    �  PanaS 
    �  Tekanan 
    � Mengunyah 
    � Tidur 
    � Manis 
    � Masam. 

 
Lain-lain : 
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................
.............. 
.................................................................................................................................................
.............. 
.................................................................................................................................................
.............. 

 

Pemeriksaan Obyektif 
� Pembengkakan ekstra oral 
� Pembengkakan intra oral 
� Fistula 
� Gigi karies 
              � Superfisial 
              � Media 
              � Profunda 
� Gigi perforasi oleh karena : 
              � Karies 
              � Alat Kedokteran Gigi 
              � Trauma 
� Gigi berubah warna 

� Pembesaran kelenjar 
                � Submandibularis 
                � Submentalis 
                � Lainnya..................... 
� Jaringan sensitif pada palpasi 
� Fraktur pada mahkota 
                Lokasi fraktur ...................... 
� Karang gigi 
� Gingiva sekitar gigi 
                � Normal 
                � Hiperemis 
                � Retraksi 
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� Perkusi sakit 
� Bite test 
� Gigi goyang ....... derajat  

� Polip 
                � Pulpa 
                � Gingiva 

 
 

Klasifikasi Karies : 
1. Mount and Hume  : ………………………….. 
2. Black.                       : ………………………….. 
3. ICDAS                       : …………………………..  

 
 

Tes Vitalitas :  
� Vitalitester (dengan angka) 
            � Gigi kontrol bereaksi pada nomor : ......... 
            � Gigi tes bereaksi pada nomor       : ......... 
�  Tes Termal 
            � Tidak bereaksi 
            � Bereaksi terhadap dingin 
            � Bereaksi terhadap panas 

� Tes kavitas 
                � Tidak bereaksi 
                � Bereaksi  

Tes Penunjang ( Tes Jarum ) 
            � Tidak bereaksi 
            � Bereaksi  ...... mm 
Vitalitas Gigi 
�   Vital 
�   Non Vital 

 
 

Pembacaan Gambaran Radiografik (diisi sesuai dengan Ro Foto) 
Ruang Pulpa               : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bentuk Saluran Akar : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Daerah Periapikal      : 
............................................................................................................................. 

 
 

Diagnosis Pulpa          : ............................................................................................................................  
Diagnosis Peripaikal.  : 
............................................................................................................................  

 
 

Rencana Perawatan : 
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� Endodontik           : ............................................................................................................................ 
� Restorasi Tetap    : ............................................................................................................................ 

 � Tehnik Pengisian  : ............................................................................................................................ 
� Bahan Restorasi   : ............................................................................................................................ 

Gambar keadaan gigi sebelum perawatan (dari segala arah) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bila dilakukan perawatan endodontik, gambar ”access opening” dan keadaan gigi setelah 
perawatan endodontik : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar Disain preparasi kavitas restorasi tetap : 
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Prognosis : (diisi sesuai dengan keadaan kondisi dalam mulut penderita) 
� Baik : .................................................................................................................................... 
� Diragukan : ........................................................................................................................... 
� Tidak baik : ........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

CATATAN PERAWATAN 
(tulis lengkap proses perawatan yang dilakukan) 

 
Tanggal PERAWATAN Paraf 

Instruktur 
Keterangan 

  
   

         
    

 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
PEMBAYARAN BIAYA PERAWATAN 

Tanggal Keterangan Jumlah Paraf 
Instruktur  

    Rp. 
 

 
  Rp. 

 
  

Rp. 
 

  
Rp. 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

42 
 

 

XII. Alat yang diperlukan untuk praktikum 
No Nama Alat 
1 Kaca Mulut No 4 
2 Sonde Lurus 
3 Sonde Bengkok 
4 Pinset dengan ujung berkerat 
5 Ekskavator kecil / Discoid excavator (Double ended) 
6 Spatula Semen (Double ended) 
7 Plastic Filling (Double ended) 
8 Agate Spatle / Spatula plastic 
9 Semen Stopper kecil (Double ended) 
10 Burnisher (Double ended) 
11 Gunting Kecil 
12 Glass Slab tebal 5 – 10 mm 
13 Dappen Glass 
14 Spiritus Burner 
15 Rubber dam sheet, Optra dam (S,M,L) 
16 Patri dish dan cotton pellet 
17 Nierbekken 
18 Cotton rolls danTempat cotton rolls / cotton rolls despenser 
19 Macam-macam mata bur high speed (ukuran kecil) 

(Round, Straight Fissure, Fissure long head ujung bullet nose, inverted cone , wheel, Tappered fissure, 
pear fissure, endo acses bur) 

20 Macam-macam alat pulas Low speed 
(Stone hijau, stone merah, stone putih, rubber hijau, rubber putih ) 

21 Macam-macam alat pulas high speed 
(Stone hijau, stone merah, rubber hijau, rubber putih, mata bur diamond dgn pita kuning bentuk bud & 
egg shape, needle shape) 

22 Masker 
23 Sarung Tangan 
24 Lap Putih ukuran 40 x 30 cm 
25 Contra Angle & Straight Hand Piece Low Speed 
26 Contra Angle Hand Piece High Speed 

27  Jarum File C+ / Cpilot 
Jarum Profinder 
Jarum File type K no 15 - 140 ( panjang 21 dan 25 mm ) 
Jarum File type K no 80 - 140 ( panjang 21dan 25 mm ) 
Jarum Niti File no 15 - 40 ( panjang 21 mm dan 25 mm ) 
Jarum Niti File no 45 – 60 ( panjang 21 mm dan 25 mm ) 
Protapper (panjang 21mm dan 25mm) 

28 Penetration drill dan calibration drill 
29 Jarum Ekstirpasi 
30 Jarum Lentulo 
31 Peeso Reamer 
32 Gates Gliden Drill 
33 Endo Stand Stainless Stell / Endo Box 
34 Spreader  
1.  Pluger 

1.  Spuit  3,5 cc untuk irigasi dan jarum irigasi 
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1.  Botol bertutup tempat spuit (mis: btl bekas kopi nescafe) 

1.  Endo Mini Block (Penggaris Endodontic) 

1.  Pisau Malam / Model 

1.  Sendok cetak ½ rahang ( Kanan & Kiri ) 

41 Mangkok Karet dan spatula gips 
42 Endo suction 
43 Paper point no. 15-55 
44 Matrix Crown form, celluloid matrix ( boleh ditunjukkan bila mempunyai sectional matrix) 
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BAB III 
PROSEDUR  PEKERJAAN  PULP CAPPING 

 
 
1. PULP CAPPING 
 

In                           Indikasi : Gigi vital dengan karies profunda dan diagnosa pulpitis reversible.  
Ada dua macam perawatan pulp capping, yaitu : 
• Indirek  pulp capping. 

Definisi : Perawatan yang dilakukan pada gigi vital dengan jaringan pulpa belum mengalami  infeksi 
dan masih tertutup selapis dentin tipis / gigi yang belum perforasi 
Tujuan   :   Mempertahankan vitalitas jaringan pulpa. 

• Direk pulp capping.   
Definisi  : Perawatan yang dilakukan pada gigi vital dengan jaringan pulpa yang telah terbuka / perforasi 

tetapi belum mengalami infeksi.  
 

Tujuan   :   Mempertahankan vitalitas jaringan pulpa. 
 
Pada perawatan pulp capping yang harus dilakukan pertama kali adalah :  

1. ISOLASI  
2. SUB BASE 
• Sub base yang digunakan pada gigi dengan perawatan :  
🖎  Pulp capping Indirek adalah : Kalsium hidroksida (CaOH)  

Bahan terdiri dari base dan catalys berbentuk pasta. Pencampuran  dilakukan langsung 
didalam kavitas karena bahan ini tergolong fast setting.  

🖎  Pulp capping direk adalah : Kalsium hidroksida (CaOH)  
      Bahan terdiri dari base dan catalys berbentuk pasta. 

Pencampuran  dilakukan langsung didalam kavitas karena bahan ini tergolong fast setting.  
• Sub-base diaplikasikan dan dicampur di atas dinding pulpa menggunakan ball point tip, 

kemudian diratakan dengan ball point tip.  
• Setelah pemberian bahan sub base disetujui oleh instruktur. Dilakukan tahap selanjutnya.  

 
1. BASIS 
• Selanjutnya dilakukan pemberian basis dengan Semen Zinc Phosphate yang terdiri dari powder 

Zinc Okside dan liquid asam phosphat.  
• Setelah pemberian bahan basis disetujui oleh instruktur. Dilakukan tahap selanjutnya.  
• Cara pencampuran     :  

Ambil bahan secukupnya sesuai dengan besar kavitas dengan perbandingan  
bubuk dan cairan 1 : 1.  

• Cara pengadukan :  
Ambil 1/3 bagian bubuk dengan spatula semen masukkan ke dalam cairan. Kemudian diaduk 
dengan gerakan memutar, selanjutnya 2/3 nya serta aduk sampai homogen atau sampai 
didapatkan konsistensi yang cukup kental (putty like consistency).  
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• Waktu pengadukan :  

Kurang lebih 60 detik. 
Semen kemudian dimasukkan kedalam kavitas menggunakan semen stopper serta diratakan 
mendatar pada seluruh permukaan dasar kavitas setinggi dentin menggunakan semen stopper. 
Kelebihan semen bila terlanjur mengeras dapat diratakan dengan silindris bur. Perlu diperhatikan 
bahwa dinding tegak kavitas harus bersih dari bahan semen.  

 

 
Gambar 8 : Pemberian Sub base pada karies kelas 2 

 
 

1. TUMPATAN SEMENTARA 
• Setelah diberi basis kavitas dilakukan penutupan dengan cotton pellet dan Fletcher sebagai 

tumpatan sementara. 
• Setelah pemberian Tumpatan sementara disetujui oleh instruktur. Penderita diinstruksikan untuk 

kontrol  kurang lebih 1-2 minggu. 
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     Gambar 9 : Tehnik pulp capping 
 
E. KONTROL  

Pada waktu penderita datang untuk kontrol (minimal 2 minggu) dilakukan : 
• Pemeriksaan jaringan lunak sekitar gigi 
• Anamnesa ada tidaknya keluhan penderita 
• Tes vitalitas gigi 
• Pemeriksaan palpasi, tekanan dan perkusi gigi 
Bila ternyata semuanya dalam keadaan baik, maka gigi penderita tersebut siap untuk dilakukan 
pembuatan restorasi tetapnya     
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BAB IV 
PROSEDUR  PEKERJAAN  TUMPATAN  PLASTIS 

 
 
1. TUMPATAN SEMEN IONOMER KACA 
Indikasi     : 🕭  Tumpatan Klas III / V 

      
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK RESTORASI dengan 
SEMEN GLASS IONOMER : 

 
Pengertian Restorasi Semen Glass Ionomer (Glass Ionomer Cement/GIC atau RMGIC) 

adalah restorasi pada gigi menggunakan bahan tumpatan semen glass 
ionomer  pada kavitas dengan perlekatan secara fisiko - kimiawi terutama 
pada jaringan enamel dan dentin. 

Tujuan Mengembalikan fungsi fisiologis dan anatomi, serta mengurangi kesempatan 
terjadinya karies berlanjut. 

Indikasi •  Kasus abrasi, abfraksi, atrisi, erosi 
•  Kasus kavitas gigi tanpa beban oklusi yg berat 
•  Core build-up 

Kontra 
indikasi 

•  Kavitas luas dengan dinding axial yg tipis 
•  Kavitas yang terletak dibawah beban kunyah yg tinggi 
•  Gigi anterior dengan pertimbangan estetika 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

A. Alat  
•  Instrument diagnostic ( 2 kaca mulut, sonde, piset , 
 escavator) 
• Plastic filling instrument 
• Agaat spatula/spatula plastik 
• shade guide warna 
•  GIC mixer (utk GIC dgn kemasan capsul) 
•  Tongue holder/ saliva ejector dan rubber dam 
•  Matriks band, matriks holder dan wedge 
• GIC kondenser 
• GIC Carver 
• Alat preparasi gigi (High speed Contra angle hand piece 
 dengan berbagai macam round , fissure.dan Inverted bur, 
 finishing diamond bur/tun gsten carbide bur) 
•  Alat poles ( berbagai macam/bentuk arkansas stone, veener , 
 sand rubber, brush, polishing strip )  
B. Bahan 
• Sarung tangan operator 
• Masker operator 
• Penutup dada pasien, gelas kumur dan saliva ejector 
• Cotton roll 
• Cotton pellet 
• Liner (calcium hydroxide) 

 
 
• GIC dan RMGIC 
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• Bahan conditioner 
• Varnish  

Cara kerja • Pencocokan warna menggunakan shade guide 
• Pembersihan regio obyek gigi 

A. Pada kavitas media : 
• Hilangkan dentin yang lunak (karies/demineralisasi dentin) 

menggunakan escavator dengan diameter dan ketajaman yang 
sesuai 

• Menghilangkan jaringan karies yang keras dengan menggunakan 
round bur 

• Enamel yang tidak didukung dentin yang sehat dilakukan 
preparasi dengan high speed contra angle hand piece 
menggunakan round atau fissure diamond bur 

A. Pada kavitas profunda : 
• Menghilangkan jaringan karies/demineralisasi dentin dengan 

escavator yg sesuai, serta meninggalkan selapis jaringan dentin 
yg lunak 

• melakukan pemberian bahan2 pulp capping (misalnya:  gol. 
Ca(OH)2 sebagai sub –base untuk kasus perforasi lebih baik 
digunakan gol. Ca(OH)2, MTA dll 

• Selanjutnya dilakukan penutupan dengan bahan GIC, ditunggu 
selama 1 – 2 minggu. 

• Isolasi gigi menggunakan rubber dam dan saliva ejector. 
• Pemasangan macam matriks sesuai indikasi dan wedge 
• Sterilisasi kavitas, cuci, keringkan 
• Ulasi conditioner, cuci, keringkan 
• Aplikasi bahan restorasi GIC 
• Dilakukan carving untuk membentuk sesuai anatomi gigi 
• Matriks dilepas kemudian dilakukan burnish lagi ( bentuk anatomi 

oklusal perlu diperhatikan) 
• Setelah penumpatan selesai ulasi dengan varnish 
• Cek oklusi dengan gigi antagonis menggunakan articulating paper 
• Penyelesaian dilakukan setelah 15 menit penumpatan selesai, 

menggunakan finishing diamond bur atau tungsten carbide bur(>12 
fluted) 

• GIC sebaiknya tanpa pemolesan, kecuali jenis RMGIC masih 
memungkinkan untuk dipoles 

• Penumpatan dengan GIC/RMGIC selesai 
 
 
 
 

A. PREPARASI KAVITAS  
• Klas III 

Membersihkan jaringan karies dan debris dengan eskavator dan dibersihkan dengan semprotan 
air dan udara perlahan-lahan. Preparasi sesuai  dengan karies gigi menggunakan high speed. 
Preparasi sebaiknya dari arah palatal / lingual untuk kepentingan estetik. Preparasi dimulai dari: 
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• Bagian palato proksimal dengan bur bulat (round bur) no 1 dengan arah bur tegak lurus 
bidang labial gigi tidak boleh sampai tembus ke bagian labial gigi.  

 
 

 
 
 

Gambar 22. Preparasi kavitas dari palatal.  
 
 

• Kavitas dibentuk sesuai gambar outline form yang sudah dibuat dengan menggunakan bur 
silindris yang berujung bulat.  

• Dibuat retensi berupa undercut didaerah yang menghadap ke insisal atau “incisal point 
angle” maupun servikal gigi menggunakan bur bulat (round bur). 

 

 
 

Gambar 23. Pembuatan retensi. 
• Selanjutnya seluruh permukaan kavitas dihaluskan dengan fine finishing diamond bur 

sehingga diperoleh hasil preparasi yang halus. 
• Setelah preparasi disetujui oleh instruktur maka dilakukan tahap selanjutnya. 

 
 
A. PENUMPATAN 

• Klas III 
Sebelum dilakukan penumpatan dilakukan :  
• Pencocokan warna gigi dengan shade guide warna bahan restorasi yang sesuai. 
• Menyiapkan celluloid matrix / matriks strip dari plastic, potong sepanjang 5 cm. Matriks 

digunakan agar bahan dapat beradaptasi dengan baik pada kavitas gigi dan membentuk 
anatomi gigi seperti bentuk aslinya. Pasang matriks pada gigi dengan menggunakan wedge 
(lihat cara membuat wedge).  

• Dilakukan pemberian vaselin pada celluloid strip yang menghadap bahan tumpatan GIC. 
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Gambar 24. Pemasangan wedge. 
 
 

• Pembersihan kavitas menggunakan cotton pellet yang dipegang dengan pinset dan diberi 
thymol akuades. keringkan dengan chip blower atau triway syringe pada dental unit. 

• Ulasi permukaan kavitas yang telah dicuci dan dikeringkan dengan bahan conditioner, 
tunggu selama 15 detik dicuci dan dikeringkan kembali untuk persiapan penumpatan. 

• Penumpatan menggunakan bahan glass ionomer cement : 
 🖎  Bahan ini terdiri dari :  

Bubuk dan cairan  atau dapat pula berupa pasta apabila polimerisasi bahan ini 
menggunakan penyinaran. 

🖎   Cara pencampuran    :  
ambil bahan secukupnya sesuai dengan besar kavitas dengan perbandingan  1 : 1 
atau sesuai aturan pabrik.  

 

 
               Gambar 25 : Glass Ionomer cement 

 
 🖎   Cara pengadukan :  

Taruh bahan diatas paper pad bila bahan terdiri dari bubuk dan cairan. Diaduk 
dengan menggunakan agate spatel. Ambil 1/3 bagian bubuk dengan agate spatel 
masukkan ke dalam cairan. Kemudian diaduk dengan gerakan melipat, selanjutnya 
2/3 nya serta aduk sampai homogen. 
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Gambar 26 : Pembagian bubuk sebelum diaduk 

 

           
 
 
 

Gambar 27. Pengadukan GIC 
• Setelah bahan tercampur bahan dimasukkan ke dalam kavitas menggunakan plastic filling 

instrument. 
• Sebelum terjadi pengerasan sisa bahan yang melebihi matriks dibersihkan dengan ujung 

sonde. Matriks ditahan selama ± 3-5 menit sampai terjadi pengerasan. 
• Selama proses pengerasan bahan tidak boleh kontak dengan jari operator. 
• Setelah GIC mengeras dilakukan penyelesaian tahap akhir dilakukan dengan menggunakan 

fine finishing diamond bur atau tungsen carbide bur untuk membuang kelebihan bahan yang 
telah terlanjur mengeras serta membentuk anatomi gigi yang baik. 

• Setelah hasil tumpatan disetujui oleh DPJP, hasil tumpatan diulasi dengan varnish. 
o Setelah itu tumpatan GIC ditunjukkan pada DPJP.  

 
 

 
       

 

Gambar 28. Pembentukan anatomi gigi 
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A. POLES 
Poles untuk tumpatan GIC Klas III dan V dilakukan setelah proses setting selesai  (±  8 – 10 menit). 
Selama proses setting tidak boleh kontak dengan saliva. Poles menggunakan Polishing strip atau 
paper disk yang diberi vaselin atau cocoa butter atau dapat juga dengan arkansas stone (stone putih) 
yang diberi vaselin atau cocoa butter .  

 

 
 
 

Gambar 29. Poles dengan polishing strip 
 
 
1. TUMPATAN KOMPOSIT 

Indikasi Requirement :   
🕭  Klas IV  

🕭   Klas II  
🕭   Klas I 

 
STANDART OPERASIONAL RESTORASI RESIN KOMPOSIT POLIMERISASI 
dengan AKTIVASI SINAR TAMPAK (LIGHT CURING COMPOSITE RESIN 
RESTORATION) 
 
Pengertian Restorasi plastis non logam yaitu Resin Komposit yang 

polimerisasinya dengan aktivasi sinar tampak,  restorasi  ini 
digunakan pada gigi anterior maupun posterior 

Tujuan Mengembalikan fungsi fisiologis dan anatomis sesuai dengan 
sistem stomatognathi serta fungsi estetik 

Indikasi • Gigi vital pada : 
a. posterior dengan kavitas kelas I dan II ,V dan VI 
b. pada anterior dengan kavitas class I, III, IV, V dan VI 
c. kasus abfraksi, abrasi, atrisi maupun erosi 
d. dengan kelainan morphology terbatas 
e. dengan diastema sentral anterior (Veneer) 
f. dengan perubahan warna 

• Core build up untuk mahkota selubung pada gigi anterior 
maupun posterior pasca perawatan saluran akar/endodontik 

Kontra 
indikasi 

• Bila penderita mempunyai kebiasaan jelek 
• Gigitan anterior terbalik dengan kontak berat 
• Gigitan edge to edge dengan kontak berat 
• Gigi non vital 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

A  Alat  
• Masker, sarung tangan 
•  instrument diagnostic (kaca mulut, sonde, pinset, escavator) 
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• Plastic filling instrument (gold plated, teflon) 
• Shade guide warna 
•  Agaat spatula/ spatula plastik 
• Ball aplicator 
•  Saliva ejector dan rubber dam 
• Resin komposit burnisher 
• Resin komposit carver 
•  Macam2 matrix dan retainer 
• Light curing unit 

• Alat preparasi gigi (High speed contra angle hand piece de ngan bur 
berbagai macam bentuk ( round , fissure, tappered ) dan Inverted bur, dgn 
jenis diamond maupun tungsten carbide bur 

• Peralatan finishing restorasi ( sand rubber, finishing diamond bur, tungsten 
carbide bur (> 12 fluted)) 

• Alat poles (silicone rubber, brush, metal/plastic polishing strip,soflex disc 
dll)  

B. Bahan 
• Cotton roll 
• Cotton pele 
• Macam2 bentuk dan bahan matrix 
• Liner ( misalnya: dengan bahan dasar calcium hydroxide) 
• Basis ( glass ionomer cement) 
• Bahan resin komposit dalam 1 kit lengkap dengan bahan bonding dan 

resin komposit berbagai macam warna dent in maupun enamel 
• Macam bahan resin komposit dengan berbagai macam filler 
• Resin komposit Flowable 
• Bahan total etch / self etch , Conditioner 
• Pasta poles 

Cara kerja A.  Restorasi resin komposit pada Site 1 with 4 size lesion : 
•  Pencocokan warna menggunakan shade guide 
Desain preparasi kavitas 
•  Pembersihan regio obyek gigi 
•  Pits dan Fissures yg dalam tanpa preparasi (cleaning only), 
dilakukan fissure sealant 
 

•  Pada kavitas media : 
a.  Hilangkan dentin yang lunak (karies/demineralisasi 
dentin) menggunakan escavator denga n diameter 
dan ketajaman yang sesuai 
b.  Menghilangkan karies pada jaringan karies dengan 
menggunakan round bur (arrested caries tidak 
dibuang )  
c.  Enamel yang tidak didukung dentin yang sehat 
dilakukan preparasi dengan high speed contra 
angle hand piece menggunakan fissure bur. 
 

•  Pada kavitas profunda : 
a.  Menghilangkan jaringan karies/demineralisasi 
dentin dengan escavator yg sesuai, serta meninggalkan selapis jaringan dentin 
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b. Melakukan pemberian bahan pulp capping (misalnya : gol. Ca(OH)2 
sebagai sub-base 

c. Selanjutnya dilakukan penutupan dengan bahan tumpatan semi permanen 
(GIC), ditunggu selama 1 - 2 minggu. 

 
• Membuat preparasi bevel pada cavo surface enamel margin pada site 1 size 

2 & 3, preparasi kavitas dibuat lokal pada karies lokal, pada kavitas site1 – 
size 2,3,4 dibuat bevel pada axio pulpal line angle serta bevel pada margin 
proksimal), pada kavitas site1- size 2 & 3, preparasi permukaan oklusal 
berupa butt joint, pada kavitas site 3 – size 2 & 4 operator dapat 
menambahkan undercut untuk reten si tambahan. 

• Pembuatan bevel sejauh 2 mm dari tepi kavitas (sesuaikan dengan 
ketebalan enamel) dengan tappered atau silindris fissure diamond bur 

 
• Isolasi gigi menggunakan rubber dam dan saliva ejector. 
 

• Cuci dengan water syringe (bebas oil),keringkan 
 

• Etsa, bahan etsa asam (asam phosphat 37 -50%), selama < 15 detik 
 

• Cuci kembali dan keringkan ( frosty enamel but moist dentin), kecuali 
digunakan self etch 

• Sterilisasi kavitas (antiseptic, consepsis) 
 

• Pemasangan macam matrix sesuai indikasi dan wedge bila kavitas 
melibatkan 2 bidang atau lebih ( letak wedge dibawah titik kontak) 

 
• Insersikan bahan resin komposit ke dalam kavitas dengan menggunakan 

plastic filling instrument dengan teknik layering, di kondensasi dengan 
kondenser sampai over filled ( pada kavitas site2 – size 2 & 4 aplikasi resin 
komposit pada daerah proksimal terlebih dahulu ) 

 
• Dilakukan carving untuk membentuk sesuai anatomi, sinari 
 

• Matriks dilepas 
 

• Cek oklusi dan artikulasi dengan gigi antagonis menggunakan articulating 
paper 

 
• Penyelesaian dan pemolesan dilakukan setelah 15 menit penumpatan, 

finishing menggunakan arkansas stone atau pears shape finishing diamond 
bur atau round veener 

 
• Pemolesan menggunakan silicone rubber cup. Kemudian menggunakan 

Jiffy brush dan pasta poles. Untuk bagian proximal dipoles menggunakan 
polishing strip. 

 
 
• Restorasi dengan resin komposit aktivasi sinar tampak selesai 
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A. PREPARASI KAVITAS 
🏵  Klas I 
Prosedur  Preparasi Kavitas : 

A. Tekhnik Preparasi konvensional (Pada Karies Yang Besar) 
Menggambar outline form sesuai dengan bentuk preparasi. Setelah disetujui oleh instruktur dilakukan 
preparasi pada gigi dengan menggunakan contra angle high speed sesuai dengan bentuk outline. Preparasi 
dimulai dari :  
• Menggunakan inverted diamond bur pada daerah pit distal permukaan oklusal yang terkena karies 

dengan posisi sejajar sumbu gigi. 
• Preparasi dinding pulpa pada kedalaman awal 1,5 mm, sehingga menghasilkan preparasi kavitas sampai 

dentin sekitar 0,2 mm. 
• Lanjutkan preparasi dari distal menuju mesial. 
• Preparasi pada marginal ridge dan ketinggian cusp harus diminimalkan.  

 

 
 
 

• Jika terjadi karies pada groove maka preparasi tepi cavosurface harus di bevel  menggunakan diamond 
bur nyala api. 

 

 
 
 
 
 
 
A. Tekhnik Preparasi Modifikasi  (Pada Karies Yang Kecil) 

Menggambar outline form sesuai dengan bentuk preparasi. Setelah disetujui oleh instruktur dilakukan 
preparasi pada gigi dengan menggunakan contra angle high speed sesuai dengan bentuk outline. Preparasi 
dimulai dari :  
• Menggunakan round bur untuk membersihkan karies. 
• Menggunakan diamond bur nyala api untuk membentuk bevel, sehingga prepasi ini akan memiliki 

bentukan divergen (ultraconsservatif modifikasi) .  
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• Untuk kavitas yang dalam harus diberikan liner CaOH atau basis GIC light cure. 
 

 
 
 

• Klas II 
• Preparasi gigi untuk restorasi direct komposit klas II meliputi : 
• Membuat akses menuju jaringan yg rusak (karies) 
• Membuang struktur jaringan yang rusak (karies) 
• Membuat convinience form untuk alat dan bahan restorasi 
• Restorasi komposit klas II yang kecil : 

Restorasi direct komposit klas II yang kecill biasanya digunakan untuk lesi karies primer, sebagai 
restorasi awal. Bur bulat kecil digunakan untuk membuang karies, dari oklusal menuju proksimal dimana 
kedalaman dinding aksial sesuai dengan kedalaman karies. Tidak diperbolehkan menggunakan bevel 
ataupun retensi tambahan.  
 
 

• Restorasi komposit klas II sedang sampai besar : 
Preparasi untuk direck komposit klas II yang sedang sampai besar memiliki bentukan seperti amalgam 
klas II. 

• Bagian Oklusal     : 
• Menggunakan inverted diamond bur pada daerah pit distal permukaan oklusal yang 

terkena karies dengan posisi sejajar sumbu gigi. 
• Preparasi dinding pulpa pada kedalaman awal 1,5 mm, sehingga menghasilkan 

preparasi kavitas sampai dentin sekitar 0,2 mm. 
• Tidak memerlukan bevel di oklusal karena menyebabkan komposit tipis sehingga terjadi 

fraktur 
• Lanjutkan preparasi dari distal menuju mesial. 

 
 
 

• Bagian proksimal  : 
• Jika karies tidak luas maka kontak proksimal dapat dipertahankan (tanpa 

membuang kontak proksimal) 
• Tidak diperlukan retensi tambahan karena retensinya berupa mikromekanikel 
• Kedalaman preparasi melebihi DEJ (dentino enamel juntion) dengan ujung 

instrumen (2 mm masuk ke dalam DEJ). 
• Dasar gingiva dibuat datar sesuai ujung instrumen ( perluasan pada gingival harus 

seminimal mungkin untuk mempertahankan margin enamel) 
• Tidak menggunakan bevel pada kontak proksimal, dan gingival 
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• Klas IV 
Sebelum dilakukan preparasi, pilih matriks yang sesuai dengan diameter dan bentuk anatomi 
gigi yang bersangkutan baik untuk kavitas klas IV maupun Klas VI.  
Preparasi sesuai  dengan karies menggunakan high speed. Preparasi dimulai dengan :  
• Pembuangan jaringan karies dengan escavator dan debris maupun karang gigi di sekeliling 

servikal, kemudian dilakukan pembersihan lebih lanjut dengan menggunakan brush dan 
bahan pembersih misalnya pumice atau pasta gigi.  

• Preparasi dimulai dari arah labial menggunakan round diamond bur untuk menembus 
kavitas. Setelah menembus bagian palatal dilanjutkan mengunakan Tapered fissure 
diamond bur yang berujung datar (bisa juga menggunakan silindris bur) untuk membentuk 
kavitas sehingga terjadi kavitas Klas IV. 

  
 
 
 
 
 
 

Gambar  32 . Preparasi Klas IV 
 
 

• Pada permukaan cavo surface enamel margin (tepi kavitas) dibuat bevel menggunakan 
fissure bur seluas 2 mm. Dari tepi kavitas dengan kemiringan 500 .  

 

 
 
 
 

Gambar 33. Bentuk Bevel 
        

• Terakhir seluruh permukaan bidang preparasi dihaluskan dengan fine finishing diamond bur. 
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A. PEMILIHAN MATRIKS 
 
 

• Klas IV 
Kavitas klas IV dapat digunakan matriks insisal dari bahan celluloide. Demikian pula bila 
diperlukan wedge untuk adaptasi di daerah serviko proksimal. Pada kavitas yang meliputi mesio 
proksimal dan disto proksimal gigi anterior sebaiknya digunakan crown form matrix, yang 
kemudian dilakukan pembentukan ( Vestonoren ) sesuai diameter dan bentuk anatomi gigi yang 
bersangkutan. 

 
Cara lain untuk menumpat Klas IV komposit bisa menggunakan putty, untuk membentuk bagian 
palatal. Kemudian digunakan celluloide stip untuk membentuk bagian proksimal. 

 

 
 
 

ISOLASI 
Setelah preparasi selesai, dilakukan pembersihan debris dengan dilakukan pencucian dengan 
semprotan air kemudian dikeringkan dengan semprotan udara. Dilakukan isolasi daerah kerja seperti 
yang telah dijelaskan di atas.  
A. PEMBERIAN LINER 

 
 

• Bahan dasar yang digunakan sebagai liner adalah Kalsium Hidroksida  / Ca(OH)2 pada 
permukaan dentin yang terbuka. Pemakaian Liner dengan dengan bahan dasar eugenol tidak 
diperbolehkan karena akan mempengaruhi polimerisasi resin komposit. 

 
 

• Liner dapat berupa pasta (base- catalyst) (Contoh merek dagang : Dycal) atau liner dengan 
menggunakan  penyinaran dari berbagai macam merk yang ada di pasaran (Contohnya : 
Timeline - Dentsply).  
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• Bila menggunakan liner bentuk pasta, aduk dulu base dan catalyst di atas paper pad kemudian 
diaplikasikan ke dalam kavitas. Bila menggunakan liner dengan penyinaran langsung 
diaplikasikan kedalam kavitas kemudian dilakukan penyinaran selama 10 detik. 

 
 

• Setelah pemberian liner mendapat persetujuan dari instruktur. Tahap selanjutnya adalah 
pengulasan etsa asam  

 
 

A. PENGULASAN ETSA ASAM & BONDING 
• Tehnik yang digunakan ada dua macam yaitu : 

 
 

• Tehnik Total etching 
 

Pada tehnik ini menggunakan etsa asam berupa asam phosphat dengan konsentrasi 30-
50%. di dapat di pasaran berupa cairan atau gel. Cara Pengaplikasiannya  : 
• Dengan menggunakan spon / cotton  pellet yang telah diulasi asam tersebut dilakukan 

pengulasan pada permukaan enamel sebatas 2 mm dari tepi kavitas kemudian ditunggu 
selama 15-30 detik 

• Setelah itu dilakukan pencucian etsa asam dengan semprotan air yang bersih kemudian 
dikeringkan dengan hembusan udara ( perhatikan jangan sampai terjadi kontaminasi ). 
Pengeringan kavitas tidak boleh terlalu kering untuk menghindari terjadinya gangguan 
pada cairan dalam tubulus dentin. 

• Setelah pengulasan etsa asam disetujui oleh DPJP maka dilakukan tahap selanjutnya 
yaitu pengulasan bahan bonding agent, , sedangkan untuk bahan bonding disini di 
gunakan bahan single bond yang telah ada  kandungan primer di dalamnya 

• Bonding diulaskan selapis tipis pada permukaan enamel yang telah di etsa dengan 
menggunakan kuas atau spon/ cotton pellet selanjutnya dihembuskan udara perlahan-
lahan sampai bahan merata pada seluruh permukaan bidang yang akan di tumpat 
maksudnya supaya bahan bonding dapat lebih masuk kedalam tubulus dentin yang 
telah terbuka. Kemudian setelah dilakukan penyemprotan dengan udara dilakukan lagi 
pengulasan ulang bahan bonding selapis tipis.  

• Setelah itu dilakukan aplikasi bahan bonding seperti diatas dilakukan penyinaran selama 
10 detik sesuai petunjuk pabrik. 

• Setelah disetujui oleh DPJP maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu penumpatan 
komposit. 

 
🖎  Tehnik Self etching. 

Perbedaan tehnik total etch dan tehnik self etching ini adalah pada tehnik self etching tidak 
diperlukan pencucian etsa asam.  
Cara pengaplikasiannya : 
• Bahan bonding diulaskan menggunakan kuas atau spon / cotton pellet selanjutnya 

dihembuskan udara perlahan-lahan sampai bahan merata pada seluruh permukaan 
bidang yang akan di tumpat. Kemudian setelah itu dilakukan pengulasan ulang bahan 
bonding selapis tipis maksudnya supaya  terbentuk hybrid layer sehingga diharapkan 
akan menambah kekuatan perlekatan resin komposit. 

• Setelah itu dilakukan penyinaran selama 10 detik sesuai petunjuk pabrik. 
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Gambar 35 : Bonding 

 
 
 

A. PENUMPATAN  
Setelah pemberian bonding selesai dilakukan aplikasi resin komposit ke dalam kavitas yang 
bersangkutan.  
• Dilakukan pencocokan warna dengan menggunakan shade guide/ kunci warna yang tersedia ( 

sebaiknya dengan merk yang sesuai). 
• Aplikasi resin komposit lapis demi lapis ( lapisan sebaiknya tidak melebihi 2 mm ) untuk kemudian 

disinari selama 40 detik. Aplikasi ini diulangi sampai seluruh kavitas penuh.  
• Bila menggunakan crown form matrix sebaiknya di pasang setelah lapisan resin 

komposit  terakhir dan Kelebihan bahan yang mengalir keluar dari matriks dibuang setelah 
lapisan resin komposit terakhir kemudian dilakukan penyinaran, sehingga polimerisasi seluruh 
bahan dibawahnya merata.  

• Setelah matriks dilepas dilakukan penyelesaian lebih lanjut untuk membentuk anatomi gigi yang 
baik maupun untuk membuang kelebihan resin komposit yang telah terlanjur mengeras.  

• Setelah disetujui oleh instruktur maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu poles komposit 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 36 : Light curing unit 
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A. POLES 
• Finishing resin komposit menggunakan fine finishing diamond burtungsten carbide bur dengan 

berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan untuk membentuk anatomi gigi. Kemudian poles 
menggunakan sand rubber point / cup sesuai kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan silicone 
rubber cup/ point maupun soflex disc dan pasta poles untuk resin komposit ( contoh merek 
dagang : prisma glos). 

• Setelah disetujui oleh DPJP maka pekerjaan dianggap selesai.  
 
 
 

 
Gambar 37 : Poles Komposit 
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BAB V 
TUMPATAN  TUANG 

 
 
1. ONLAY 
Definisi :  

♣ Untuk kerusakan gigi dgn karies meliputi proksimal gigi posterior &  mengenai lebih dari 1 cusp/ lebih serta 
2/3 dataran oklusal 
♣  Onlay merupakan salah satu restorasi pilihan setelah perawatan endodontik 
 

Tahap Pekerjaan :  
1. Diagnosis 
2. Preparasi 
3. Mencetak 
4. Catatan Gigit 
5. Pasang Percobaan 
6. Pemolesan 
7. Insersi 
8. Kontrol 

 
Preparasi Onlay Pada Gigi Vital 

• Preparasi bidang  oklusal  sampai  bebas dari    antagonis  (1,5 – 2 mm) dengan ‘round end 
tapered fissure diamond bur’. Cukup tidaknya pengambilan bidang oklusal dpt dicek dgn gigitan 
malam merah  

• Buat bevel pada seluruh ‘enamel cavo surface margin’ (counter bevel atau ekstra coronal bevel) 
• Kontak proksimal harus dipertahankan 

 
Preparasi Onlay Pada Gigi Non Vital 
 
 

• Pada ‘post perawatan endodontik’ dapat dibuat retensi tambahan berupa lubang (hole) atau 
bentuk box di dlm ruang pulpa 

• Lakukan ‘slicing’ pada bagian proksimal sampai sebatas bidang kontak. 
 

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR RESTORASI ONLAY SECARA 
INDIRECT : 
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Pengertian Restorasi Onlay (Porcelain)  a dalah restorasi yang menutup seluruh 
permukaan oklusal gigi, yang dibuat secara indirect  kemudian dilakukan 
penyemenan pada gigi  yang telah dipersiapkan. 

Tujuan Mengembalikan fungsi fisiologis dan anatomi dan estetik, sesuai 
dengan sistem stomatoghnati 

Indikasi •  Kasus kavitas yg telah mengenai lebih dari satu cusp gigi posterior  
•  Kasus korosi permukaan oklusal 
•  Gigi pasca perawatan saluran akar 

Kontra 
indikasi 

• Kavitas luas dengan dinding axial yg tipis 
• Beban oklusi dengan gigi antagonis berat (Bruxism dan parafunction) 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

A.  Alat  
 • Plastic filling instrument 
 • Shade guide warna 
 •  Saliva ejector dan rubber dam 
 • Alat preparasi gigi (High speed Contra angle hand piece 
  dengan berbagai macam bentuk bur a.l. : round , fissure, 
  tapered dan Inverted diamond bur), ukuran disesuaikan 
  dengan permukaan bidang yang akan dipreparasi 
 •  Sendok cetak (sebagian atau penuh) 
 • Peralatan finishing preparation 
 • Brander  
B. Bahan 

• Sarung tangan operator 
• Masker operator 
• Penutup dada pasien, gelas kumur dan sali va ejector 
• Cotton roll 
• Cotton pelet 
• Bahan sterilisasi permukaan gigi 
• Bahan cetak alginat 
• Bahan cetak double impression lengkap : 

o putty type/heavy body 
o medium body 
o light body 

• Bahan restorasi onlay sementara 
• Bahan bite registration 
• Bite checker 
• Gips untuk model kerja 
• Articulating paper 
• Bahan sementasi sementara 
• Bahan sementasi tetap 

Cara kerja • Pencocokan warna menggunakan shade guide 
• Preparasi bidang oklusal dengan round end tappered fissure diamond bur 
• Membuat retensi tambahan bila diperlukan 
• Pembersihan regio obyek gigi 
 
A. Pada kavitas media : 
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• Hilangkan dentin yang lunak (karies/demineralisasi dentin) 
menggunakan escavator dengan diameter dan ketajaman yang 
sesuai 

• Menghilangkan jaringan karies yang keras dengan menggunakan 
round bur 

• Enamel yang tidak didukung dentin yang sehat dilakukan preparasi 
dengan high speed contra angle hand piece menggunakan round 
atau fissure diamond bur 

 
B. Pada kavitas profunda : 

• Menghilangkan jaringan karies/demineralisasi dentin dengan 
escavator yg sesuai, serta men inggalkan selapis jaringan dentin 

• Melakukan pemberian bahan2 pulp capping (misalnya : gol. 
Ca(OH)2 , MTA dll 

• Untuk kasus perforasi lebih baik digunakan gol. Ca(OH)2 
• Selanjutnya dilakukan penutupan dengan bahan GIC, ditunggu 

selama 1 – 2 minggu untuk memberi kesempatan terbentuknya 
reparative dentin 

 
• Melakukan blocking out (bila diperlukan). 
• Memanfaatkan bekas cavity entrance sebagai retensi onlay 
• Cek preparasi oklusal dengan menggunakan lempeng malam merah 
• Membuat keliling dasar onlay dengan bentukan shoulder bevel 
• Melakukan pencetakan gigi yg di preparasi menggunakan teknik double 
impression 

• Melakukan pencetakan rahang antagonis dengan bahan cetak alginat 
• Melakukan catatan gigit 
• Menutup obyek gigi dengan onlay sementara 
• Membuat model kerja RA/RB da lam keadaan oklusi 
• Membuat instruksi pada laboratorium teknik gigi 
• Melakukan pasang coba Onlay 
• Melakukan penyemenan tetap Onlay dengan semen resin 
• Pembuatan restorasi Onlay secara Indirect selesai 
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1. INLAY 
Deffinisi : Inlay dilakukan pada gigi dengan kehilangan satu cusp atau lebih dan gigi vital. 

Tahap Pekerjaan :  
1. Diagnosa 
2. Preparasi 
3. Mencetak 
4. Catatan Gigit 
5. Pasang Percobaan 
6. Pemolesan 
7. Insersi 
8. Kontrol 

 
 
 

Inlay merupakan restorasi intra koronal indirect yang digunakan pada gigi yang di preparasi pada bagian 
Oklusal Distal (OD), Oklusal Mesial (OM) atau Mesio Oklusal Distal (MOD). .  
Restorasi Inlay dapat dilakukan bila permuaan gigi yang terkena karies tidak memungkinkan untuk 
direstorasi dengan amalgam � misalnya kontak proksimal tidak ada. 
 
 

A. Preparasi Awal Gigi 
• Oklusal Outline Form 

Menembus gigi dengan fissure bur / bur no.271 sejajar dengan sumbu panjang gigi dengan 
kedalaman awal 1,5 mm. Entry point harus paling dekat dengan marginal ridge yang terlibat 
(misalnya, mesial) (Gambar. 23,22). 
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Pertama menetapkan garis oklusal. Menjaga paralel bur, memperpanjang preparasi gigi 
dan menjaga kedalaman pulpa awal 1,5 mm. Pada saat yang sama saat garis oklusal 
didapatkan, dinding pulpa datar dengan kedalaman yang tepat dan dinding oklusal tapered 
dipreparasi dengan bur yang sama (Gambar. 23,23). 

 

 
 Perawatan digunakan untuk menghindari overcutting (Gambar. 23,24). 

 
Sementara mempertahankan kedalaman pulpa dan dengan bur diadakan sejajar dengan 
sumbu panjang gigi, memperpanjang preparasi menuju area kontak gigi. Akhiran pendek 
sekitar 0,8 mm melalui marginal ridge. Kemudian memperluas jangkauan bur ke sisi distal 
dan memindahkan bur kea rah facial dan lingual untuk membuat oklusal yang menyediakan 
retensi untuk restorasi (Gambar. 23,25). Menghemat marginal ridge di sisi suara gigi dan 
jika ada celah dangkal, itu harus dikelola selama preparasiberlangsungdengan 
enameloplasty atau menggunakan cavosurface bevel.Lebar isthmus harus mencakup 1/3 
dari jarak interkuspal. 
Outline form harus dibuat sampai daerah yang halus dari lereng bukal dan lingual cusp gigi. 
Ekstensi ini akan menempatkan margin casting di daerah di mana mereka dapat dengan 
mudah selesai. 
A. Preparasi Proksimal Box 
Menggunakan bur yang sama, mengisolasi bagian mesial enamel dengan membentuk 
preparasi pada bagian proksimal. Lebar preparasi ini 0,8 mm dengan 0,5 mm pada dentin 
dan 0,3 mm pada enamel. Memperpanjang preparasi  ke facial dan lingual pada struktur 
gigi yang sehat dan dilanjutkan ke gingiva (Gambar. 23,26). 
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(preparasi proksimal diberikan setelah preparasi oklusal) 
 

Ekstensi pada gingiva harus menghilangkan karies pada dinding gingiva dan harus 
menyediakan jarak setidaknya 0,5 mm gigi yang berdekatan (Gambar.  

 
 
 
 

23,27).  
 

Untuk menghilangkan kontak dengan gigi yang berdekatan, membuat dua preparasi 
dengan bur no. 271; satu di bagian facial dan lainnya pada bagian lingual dari proksimal 
box (Gambar. 23,28).  

 

 
 

Memperpanjang preparasi ini sampai bur menembus permukaan proksimal. 
Mempertahankan selapis tipis enamel pada bidang kontak untuk mencegah kerusakan 
pada gigi yang berdekatan. Jika ada keraguan bahwa kerusakan pada gigi yang berdekatan 
dapat terjadi, maka digunakan metal interdental matriks band. Hal ini akan memberikan 
beberapa perlindungan untuk gigi yang berdekatan. 
Sisa selapis tipis dinding enamel yang tidak didukung dapat dihilangkan dengan 
menggunakan instrumen tangan (Gambar. 23,29).  
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                        ( Enamel yang terisolasi diambil menggunakan ekskavator ) 
 

Dengan cara itu dinding gingiva dengan kedalaman yang tepat terbentuk dan pada waktu 
yang sama proksimal dan aksial dinding juga terbentuk, dinding gingiva disesuaikan dengan 
sudut dari sumbu panjang gigi. Bevel pada Gingiva  umumnya sepanjang  satu milimeter. 

A. Resisten dan Retensi Form 
Sebuah preparasi inlay dirancang dengan baik harus memiliki bentuk proksimal box untuk 
retensi dan dinding pulpa dan dinding gingiva yang datar untuk resisten form. Ketebalan 
ekstra disediakan oleh bentuk box dan tahap preparasi oklusal membantu dalam 
meningkatkan resisten dan retensi. Preparasi dovetail pada oklusal memberikan retensi 
untuk restorasi. Resisten dan retensi form dari tahapan preparasi oklusal membutuhkan 
variasi dalam desain tergantung  dari ukuran dan posisi tanduk pulpa. 

 

 
                (Pengambilan sisa  jaringan karies menggunakan round bur yang besar) 
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(Gb. 23.31. Perlindungan pulpa pada preparasi yang dalam dengan menempatkan calcium hydroxide 
sebagai liner dan glass ionomer sebagai basis) 
 

 
(Gb. 23.32. Retention grooves ditempatkan di linguo dan fasioaksial line angles) 
 

 
(Gb. 23.33. Menempatkan facioaksial dan linguoaksial retentive grooves) 
 
Bevel pada gingival wall 
Bevel harus menyertakan 1,5 lebar dari gingival wall. Bevel pada gingival wall yang sesuai mengeliminasi 
kemungkinan terjadinya inadekuat enamel pada gingival wall. Hal tersebut membuat sudut pada struktur 
gigi menjadi lebih kuat yang membantu pada saat finishing casting dan membuat desain yang cocok 
supaya sealing pada margin restorasi dapat tercapai. 
Kegagalan untuk pembuatan bevel pada margin gingival dapat menyebabkan bentukan margin yang 
lemah karena adanya rods yang rusak (Gb. 23.35). 

 
Gb. 23.35. Apabila tidak dibuat bevel maka enamel rods yang tidak mendukung dapat menyebabkan 
kegagalan pada restorasi 
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(Gb. 23.34. Bevel pada margin gingiva dari proksimal box) 
 
Bevel pada gingival wall yang lebih dari 45° menghasilkan over-extension pada margin gingival dan 
proksimal yang menyebabkan sulitnya pembuatan impression, pembentukan wax dan finishing restorasi. 
 
Bevel pada oklusal harus dibuat kurang lebih 40° pada bagian 1/3 oklusal yang berdekatan dengan 
dinding oklusal (Gb. 23.36). 
 

 
(Gb. 23.36. Bevel  40° menghilangkan enamel rods yang tidak mendukung pada cavosurface margin) 
 
Kegunan bevel adalah untuk menghilangkan segala preparasi yang tidak sesuai atau enamel rods pada 
cavosurface margin yang tidak mendukung (Gb.23.37). 

 
 
(Gb. 23.37. Bevel  membantu menghilangkan enamel rods yang tidak mendukung pada cavosurface 
margin) 
 
 Bevel membuat cavosurface margin menjadi halus dan memberikan outline yang baik. Apabila bentuk 
cusp curam dapat dibuat sedikit atau tanpa bevel (Gb. 23.38), tetapi kalau cups dangkal maka harus 
dibuat bevel yang lebih jelas. 
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(Gb. 23.38. Apabila bentuk cusp curam dapat dibuat sedikit atau tanpa bevel, terutama pada preparasi 
yang sempit karena ketika dilakukan preparasi oklusal bagian 1/3 terbentuk bevel secara otomatis) 
 
Tahap akhir dari preparasi inlay adalah membersihkan menggunakan air dan air spray kemudian 
keringkan sampai lembap (Gb. 23.39.). 
Sekitar margin dipersiapkan dan dirancang untuk menerima restorasi logam dan harus membentuk sudut 
tumpul dengan permukaan gigi. Hal ini memberikan keuntungan sehingga sudut pada struktur gigi dapat 
menerima  alloy dengan baik. 
 

 
(Gb. 23.39. Preparasi inlay secara lengkap pada gigi) 
 

 
(Gb. 23.40. Pengurangan cusp lingual pada premolar rahang bawah tanpa melibatkan pulpa) 
 
 

1. Tehnik mencetak inlay 

1. Tehnik Double Impresion, menggunakan 2 macam bahan cetak elastomer pada sendok cetak 
konvensional. 

Bahan cetak ini terdiri dari 2 tipe yaitu : 
• Heavy body / Putty tipe  :    

digunakan sebagai cetakan pertama.  
 



 

72 
 

              
 
 
a. Putty terdiri dari 2 macam yaitu base dan catalist, dicampurkan dengan menggunakan tangan 
tanpa sarung tangan dengan gerakan melipat. 

b. Setelah tercampur homogen letakkan diatas sendok cetak bersudut dan dicetakkan ke pasien 
atau model. 

c. Setelah setting maka dilepaskan dari modelnya. 

d. Sebelum di beri cetakan light body sebaiknya hasil cetakan dengan putty tersebut pada bagian 
regio gigi yang dipreparasi dihilangkan dahulu menggunakan scalpel+blade scalpel bagian septum 
interdental (dikerok), dan pengerokan bagian cervical gigi, sebagai tempat bahan cetak light body 
sehingga dihasilkan cetakan yang akurat. 

 
 

• Light Body / Syringe type :   
digunakan sebagai cetakan kedua, sehingga didapatkan detail cetakan yang tajam.  

 

 
 

              
 
 
a. Terdiri dari base dan catalyst di letakkan di atas paper pad. 
b. Diaduk menggunakan agate spatel dengan gerakan melipat sampai homogen 
c. Letakkan di atas cetakan yang sudah di kerok. 
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d. Setelah hasil cetakan disetujui oleh instruktur kemudian  dicor dengan gypsum type 
IV/sandrock setelah 1 jam. 
 
 

1. Pasang coba dan insersi inlay 

Setelah itu dilakukan pasang tetap : 
• Daerah preparasi diisolasi terlebih dahulu.  

 
 

• Inlay didisinfeksi dengan alkohol 70% dan dikeringkan. 

 
 

• Dilakukan penyemenan dengan menggunakan luting semen yaitu Glass Ionomer Cement tipe I 
(ingat cara manipulasi glass ionomer). 

 

 
 
 

• Semen dimasukkan kedalam mahkota dan dilakukan insersi perlahan-lahan dengan sedikit 
digetar agar tidak ada udara yang terjebak. Inlay ditekan sampai kelebihan semen keluar 
kemudian penderita disuruh menggit dengan terlebih dahulu penderita menggigit cotton roll 
diatas mahkota. Di biarkan sampai mengeras. 

 
 

• Setelah mengeras kelebihan semen dibersihkan dengan eskavator  
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RESTORASI INLAY SECARA 
INDIRECT  

 
Pengertian Restorasi Inlay (Porcelain/ resin komposit)  adalah restorasi tumpatan suatu 

kavitas yang telah melibatkan salah satu cusp gigi posterior, yang dibuat 
secara indirect,  kemudian dilakukan penyemenan pada kavitas yang telah 
dipersiapkan. 

Tujuan Mengembalikan fungsi fisiologis dan anatomi, sesuai dengan sistem 
stomatoghnati  

Indikasi • Kasus kavitas yg telah mengenai salah satu cusp gigi posterior 
• Kasus kavitas proksimal gigi posterior dengan penyulit 
• Perbaikan kontak proksimal 
• Gigi masih vital 

Kontra 
indikasi 

• Kavitas luas dengan dinding axial yg tipis (< 2mm) 
• Gigi non vital 

Persiapan 
alat dan 
Bahan 

A.  Alat  
• Plastic filling instrument 
• Spatula  
• Shade guide warna 
• Saliva ejector dan rubber dam 
• Alat preparasi gigi (High speed Contra angle hand piece 
• dengan berbagai macam bentuk bur a.l. : round , fissure.dan 
• Inverted diamond bur) 
• Sendok cetak 
• Peralatan finishing preparation 
• Slat poles ( berbagai macam/bentuk arkansas stone, veener , 
• sand rubber, brush, metal strip dan polishing strip ) 
• Brander  

B. Bahan 
• Sarung tangan operator 
• Masker operator 
• Penutup dada pasien, gelas kumur dan sali va ejector 
• Cotton roll 
• Cotton pelet 
• Bahan sterilisasi permukaan gigi 
• Bahan cetak alginat 
• Bahan cetak double impression lengkap : 

o putty type/heavy body 
o medium body 
o light body 

• Bahan restorasi onlay sementara 
• Bahan bite registration 
• Malam merah 
• Bite checker 
• Gips untuk model kerja 
• Articulating paper 
• Bahan sementasi sementara 
• Bahan sementasi tetap 

Cara kerja • Pencocokan warna menggunakan shade guide 
• Membuat retensi (dovetail dan channel bila diperlukan) 
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• Pembersihan regio obyek gigi 
 
A. Pada kavitas media : 
o Hilangkan dentin yang lunak (karies/demineralisasi dentin) menggunakan 

escavator dengan diameter dan ketajaman yang sesuai 
o Menghilangkan jaringan karies yang keras dengan menggunakan round 

bur 
o Enamel yang tidak didukung dentin yang sehat dilakukan preparasi dengan 

high speed contra angle hand piece menggunakan round atau fissu re 
diamond bur 

 
B. Pada kavitas profunda : 
o Menghilangkan jaringan karies/demineralisasi dentin dengan escavator yg 

sesuai, serta meninggalkan selapis jaringan dentin 
o Melakukan pemberian bahan2 pulp capping (misalnya : gol. Ca(OH)2 
o Untuk kasus perforasi lebih baik digunakan gol. Ca(OH)2, MTA dll 
o Selanjutnya dilakukan penutupan dengan bahan GIC, ditunggu selama 6 -8 

minggu 
 
• Melakukan blocking out (bila diperlukan) 
• Melakukan pencetakan gigi yg di preparasi menggunakan teknik double 

impression 
• Melakukan pencetakan rahang antagonis dengan bahan cetak alginat 
• Melakukan catatan gigit dengan bite registration materials 
• Menutup kavitas dengan bahan tumpatan sementara 
• Membuat model kerja RA/RB dalam keadaan oklusi 
• Membuat instruksi pada laboratorium tekni k gigi 
• Melakukan pasang coba Inlay 
• Melakukan finishing dan polishing 
• Melakukan penyemenan tetap Inlay dengan semen resin 
• Pembuatan restorasi Inlay secara Indirect selesai 
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BAB VI 
TAHAPAN PEKERJAAN PERAWATAN SALURAN AKAR 

 
PERAWATAN SALURAN AKAR 
STANDART OPERASIONAL KLINIS PERAWATAN SALURAN AKAR 
Pengertian Perawatan saluran akar yang dilakukan pada gigi vital dan non 

vital   dengan   atau   tanpa   lesi   periapikal,   dengan   cara 
mengeluarkan jaringan pulpa vital sehat maupun patologis, dan 
membersihkan jaringan nekrotik dari dalam cavum dentis dan 
saluran   akar,   membentuk   saluran   akar   untuk   persiapan 
pengisian saluran akar. 

Tujuan 1. Mempertahankan gigi tetap berfungsi secara fisiologis dan 
anatomis dalam sistem stomatognati. 

2. Mengembalikan estetika 
3. Mempertahankan kesehatan jaringan pendukung gigi 

Indikasi 1. Gigi dengan diagnosis pulpitis ireversibel 
2.  Gigi dengan diagnosis nekrosis pulpa (partial & total) 
3.  Gigi sehat atau pulpitis reversibel yang membutuhkan koreksi 

malposisi gigi untuk perubahan inklinasi , atau membutuhkan restorasi 
dengan retensi intra pulpa 

Kontra indikasi 1. Kerusakan jaringan pendukung gigi yang parah 
2. Gigi dengan saluran akar buntu. (Sdh diusahakan dengan obat 

maupun alat tetap tidak berhasil) 
3. Fraktur akar vertikal 

Persiapan alat 
dan 
bahan 

A.  Alat  
• Sterilisator 
• Masker & sarung tangan 
• Alas dada untuk pasien 
• Disposable sterilization pack 
• Disposable suction tip 
• Rubber dam set 
• Alat diagnostik (sonde ½ lingkaran, sonde lurus, kaca mulut 

no.4&5, pinset berkerat,ekskavator) 
• Electronic Apex Locator 
• Dental Radiographic 
• Spatula semen 
• Glass slab 
• Endo akses bur (contra angle, stright hand piece ) 
• Jarum ekstirpasi 
• Niti File (21 mm & 25 mm) :no.8 -10 no.15-40 
• C Plus, profinder, path file set 
• Pro Tapper hand use dan rotary, M Two rotary. 
• Thermoplastis obturation (down pack dan back fill) 
• Lentulo 
• Endo bloc 
• Spreader 
• Plugger 
• Plastic filling instrument 
• Disposable syringe injection 
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• Citoject 
• Dappen glass 
• Brander spiritus 
• Petri disk 
• Botol tempat alat irigasi 
• Tempat kapas dan cotton roll 
• Glasslab  

B. Bahan 
• Alkohol 70% 
• Cotton roll 
• Cotton pellet steril 
• Paper point steril 
• Obat anestesi lokal (adrenalin/nor adrenalin) 
• Larutan irigasi (NaOCl 2%, H 2O2 3% dan aquades steril,salin) 
• Bahan dressing (kalsium hidroksida, pulperyl) 
• Gutta point sesuai standarisasi alat preparasi salur an akar. 
• Pasta saluran akar 
• Bahan tumpatan sementara 
• Bahan semen 
• Chelating agent 

Access opening Pembuatan jalan masuk saluran akar sehingga didapatkan 
glide path yang benar. 

Cara 
pembuatan 
access opening 

1. Memasang rubberdam dan saliva ejector 
2. Dimulai dengan menggunakan Endo acces bur menuju letak 

orifice terbesar terlebih dahulu (sesuai anatomi 
gigi)  dan  diteruskan  sampai  mencapai  ruang  pulpa 
sehingga terlihat semua orifice. 

Penentuan 
panjang kerja 

1. Digunakan Electric Apex Locator. 
2. Dikonfirmasi dengan rontgen foto. 

Preparasi 
saluran akar 

Preparasi saluran akar ada tiga macam : 
1. Crown Down Pressureles 
2. Balance force / Step Back 
3. Single length 

Preparasi 
saluran akar 
dengan 
teknik  Crown 
down 
pressureless 

Preparasi menggunakan pro Taper (FHU & Rotary) 
Setelah  didapatkan  akses  yang  baik,  pertama –tama digunakan K 
file no 10, K file no 15 
Untuk memperbaiki akses digunakan file pro Taper(S1), 
dilanjutkan  dengan  file  pro  Taper  (Sx)  bila  belum didapatkan 
glide path. 
Digunakan  kembali  K  file  no  10  dan  15,  dilakukan penghitungan 
panjang kerja. 
Dilakukan preparasi saluran akar kemudian dilanjutkan 
dengan file pro Taper S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 sesuai 
panjang kerja sampai didapatkan tag back 
Selama penggunaan file pro Taper digunakan chelating 
agent. 
Setiap pergantian nomer alat preparasi saluran akar 
harus dilakukan irigasi saluran akar menggunakan alat 
irigasi, secara perlahan-lahan. 
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Mencoba gutta 
point 

Memilih  gutta  point  sesuai  standarisasi alat yang digunakan. 
Kemudian diberi tanda (sesuai panjang kerja) 
dan  dicoba  dimasukkan  ke  dalam  saluran  akar  dan diperoleh 
initial fit. 
Dilakukan trial photo, kecuali rencana pengisian saluran 
akar menggunakan teknik back fill. 

Dressing saluran 
akar 

Pemberian obat-obatan sterilisasi saluran akar Ca(OH)2 

Cara 
memasukkan 
dressing ke 
dalam saluran 
akar 

Pasta Ca(OH)2 dimasukkan ke dalam saluran akar secara perlahan-
lahan  dengan  ujung  tip  masuk  ke  dalam saluran akar dan diisi 
sampai penuh, kemudian ditarik secara perlahan-lahan kemudian 
ditumpat sementara dan dibiarkan selama 1 minggu 

Obturasi 
saluran akar 

Syarat saluran akar sudah siap dilakukan obturasi : 
1.  Tidak ada keluhan rasa sakit 
2.  Tidak ada gejala klinik 
3.  Tumpatan sementara masih baik 
4.  Tidak ada eksudat berlebihan 
 
Obturasi saluran akar dapat dilakukan secara : 
1.  Single cone 
2.  Thermoplastic (down pack dan back fill) 

Obturasi 
saluran akar 
teknik single 
cone (bila 
preparasi 
menggunakan 
proTaper) 

1. Siapkan gutta point dan pasta saluran akar. 
2. Tumpatan sementara dan bahan Ca(OH)2 dahulu dengan cara 

melakukan irigasi sampai saluran akar bersih. 
3. Saluran akar dikeringkan dengan paper point steril. 
4. Saluran akar diolesi pasta saluran akar menggunakan jarum 

Lentulo, kemudian gutta point diulas pasta saluran akar 
dimasukkan ke dalam saluran akar sesuai panjang 
kerja  secara  perlahan -lahan  kemudian  gutta  point 
dipotong   1   mm   dibawah   orifice   menggunakan 
ekskavator yang dipanaskan. 

5. Setelah itu ditutup dengan cotton pellet dan tumpatan 
sementara kemudian dilakukan rontgen foto pengisian. 

Obturasi 
saluran akar 
teknik 
thermoplastik 

1. Untuk obturasi ini digunakan alat thermoplastic 
2. Gutta point dipanaskan 70o C selama 15 menit, ujung jarum 

dimasukkan setengah panjang saluran akar, dan gutta point 
lunak dimasukkan perlahan -lahan ke dalam saluran akar. 

3. Gutta  point  lunak  diratakan  dengan  menggunakan 
spreader 

1. Dilakukan foto pengisian 
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PERAWATAN SALURAN AKAR 
Tahap-tahap pekerjaan : 

1. Diagnosis (pengisian status) 
2. Asepsis 
3. Anestesi bila diperlukan 
4. Access opening (Pembuatan cavity entrance dan mencari orifice)  
5. Eksterpasi jaringan pulpa 
6. Pemasangan rubber dam 
7. DWP (Diagnostic Wire Photo) 
8. Preparasi Saluran Akar disertai dengan irigasi 
9. Mencoba Guttap point & Pembuatan Trial Foto 
10. Sterilisasi Saluran Akar dengan pasta kalsium hidroksida 
11. Pengisian Saluran Akar 
12. Kontrol 

 

Pada perawatan saluran akar bila terdapat pembengkakan maka tahap yang dilakukan adalah: 
1. Diagnosis 

• Drainage cairan yang mungkin terdapat di dalam ruang pulpa dan saluran akar. 
• Pemberian antibiotik, analgesik 
• Pembebasan oklusi yang bersangkutan 
• Pengulasan jodium tinctura 3% atau larutan betadine. 

1. Kontrol 3 hari kemudian (setelah obat habis). 
2. Bila keluhan sudah hilang dilakukan presterilisasi sebagai berikut : 

o Pengambilan 2/3 bagian jaringan pulpa dari dalam saluran akar dengan jarum 
eksterpasi. 

o Pemberian obat sterilisasi saluran akar dan pemberian tumpatan  sementara 
o Penderita dipesan untuk datang 3 hari kemudian guna perawatan   selanjutnya. 
o Bila tidak ada keluhan atau pembengkakan maka dilakukan perawatan  selanjutnya. 

3. Tindakan asepsis 
4. Pembuatan cavity entrance dan mencari orifice 
5. Eksterpasi jaringan pulpa.  
6. Pemasangan Rubber dam 
7. DWP (Diagnostic Wire Photo) 
8. Preparasi Saluran Akar disertai dengan irigasi 
9. Mencoba Guttap point 
10. Pembuatan Trial Foto 
11. Sterilisasi Saluran Akar 
12. Pengisian Saluran Akar 
13. Kontrol 

 
🖂  RELIEF OF PAIN . 
adalah menghilangkan rasa sakit sebelum perawatan dan atau setelah perawatan. 

1. Sebelum Perawatan. 
Pada gigi vital : 
• Pemberian kapas, eugenol, tumpatan sementara 

   Kunjungan berikutnya : 
♣   Anastesi, cavity entrance, jaringan pulpa diambil kemudian ditutup dengan kapas, eugenol, 

tumpatan sementara 
Pada gigi non vital : 
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♣   Analgesik dan Antibiotik 
♣   Pembebasan oklusi 
• Diulas yodium tincture 3% atau larutan betadine 

 
 

1. Sesudah Perawatan. 
Rasa sakit setelah perawatan saluran akar dapat disebabkan oleh karena : Over filling / under. 
Perawatannya : pengurangan oklusi, pemberian antibiotik, bila tetap sakit maka dilakukan     

perawatan ulang. 
 
 
 
•   CONTROL OF PAIN  
Adalah menghilangkan rasa sakit pada penderita yang timbul selama perawatan saluran akar. 
Apabila gigi masih vital, diperlukan anastesi 
 

6.1  PREPARASI CAVITY ENTRANCE / ACCESS OPENING 
 
Definisi Outline form acces opening adalah  :  

Proyeksi ruang pulpa ke permukaan gigi di bagian cingulum untuk gigi anterior atau oklusal untuk 
gigi posterior.   

Tujuan dari outline form acces opening adalah  :  
Untuk membuat akses yang lurus,  Menghemat preparasi jaringan gigi, Membuka atap ruang 
pulpa. 

 

SALURAN AKAR TUNGGAL : 
 
 

• Preparasi dimulai dengan round bur no.2 atau no. 4 atau tapered fissure diamond bur atau 
dengan menggunakan Endo Acces Bur dengan arah tegak lurus pada permukaan enamel 
sampai menembus jaringan dentin dan diteruskan sampai atap pulpa terbuka (menemukan 
orifice) kedalaman  ± 3 mm, jangan sampai salah arah karena dapat mengakibatkan terjadinya 
step, perforasi lateral atau dinding kavitas menjadi tipis karena preparasi yang terlalu lebar. Oleh 
karena itu pelajari dengan baik anatomi gigi.  
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Gambar 3.8  : Gambar acces opening dan arah mata bur untuk pembuatan  

acces opening gigi anterior 
 
 

• Setelah itu arah bur diubah menjadi sejajar sumbu gigi, sampai menembus ruang pulpa sehingga 
ditemukan lubang saluran akar yang terletak pada dasar ruang pulpa yang disebut orifice. 
Perhatikan jumlah dan letak dari orifice. Gunakan tapered fissure bur no.2 atau no.4 untuk 
membentuk dinding acces opening divergen kearah oklusal / insisal, sampai jarum miller dapat 
masuk dengan lurus. 
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Gambar 3.9  : Pembuatan acces opening 

• Atau bisa juga digunakan endo acces bur.  
• Setelah terasa tembus maka orifice dicari dengan menggunakan file.  
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Gambar 40 : mencari orifice dengan jarum miller 

 
 

• Menghilangkan tanduk pulpa menggunakan round diamond bur dengan gerakan menarik keluar 
kavitas, sehingga acces opening terbentuk dengan baik dan alat preparasi dapat dimasukkan 
saluran akar dengan bebas untuk menghindari patahnya file didalam saluran akar. 
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Gambar 41  : bentuk saluran akar 
 
 

• Masukkan jarum ekstirpasi, diputar searah jarum jam dan ditarik keluar, diulang lagi sampai 
jaringan pulpa tercabut. 
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SALURAN AKAR GANDA 
 
 

• Pembuatan acces opening menggunakan round bur no 1 atau tapered fissure diamond bur 
pada tengah fossa di bagian oklusal.  Atau dengan endo access. 

 

           
Gambar 42 : cavity entrance untuk gigi molar. 
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• Setelah kedalaman preparasi mencapai dentin, preparasi dilanjutkan menggunakan fissure 
diamond bur sampai ditemukan orifice ke tiga saluran akar. Hati-hati jangan sampai salah arah. 
(Lihat gambar acces opening) 

 
 

• Pada gigi berakar ganda, apabila atap pulpa belum terbuka maka cari orifice yang paling besar 
terlebih dahulu, kemudian atap pulpa diangkat dengan bur  sesuai letak orifice. Bila letak orifice 
terlalu dalam, dapat digunakan long head round bur. Semua jaringan karies dibersihkan agar 
kontaminasi ruang pulpa dan saluran akar dapat dicegah 

 
 

• Menghilangkan tanduk pulpa menggunakan round diamond bur dengan gerakan menarik keluar 
kavitas, sehingga cavity entrance terbentuk dengan baik dan alat preparasi dapat dimasukkan 
saluran akar dengan bebas. Tanduk pulpa harus dihilangkan sehingga tak ada debris yang 
tersangkut pada waktu melakukan preparasi. 

 

   
Gambar  43 : Penghilangan tanduk pulpa.  
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.Gambar  44 : Pencarian orifice 

 
Gambar 45 : Orifice 
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6.2   DIAGNOSTIK WIRE PHOTO (DWP) DAN PENENTUAN PANJANG KERJA 
 
Menentukan panjang kerja  dikurangi 1 mm dari panjang gigi sebenarnya, hal ini untuk menghindari :  
★ Rusaknya apical constriction (penyempitan sal. akar di apical) 
★ Perforasi ke apikal. 
Cara melakukan DWP : 

• Masukkan file nomer kecil yang diberi stopper dengan guttap percha (radiopaque) pada batas 
panjang gigi rata-rata (lihat tabel). dikurangi 1-2 mm, kemudian dilakukan Ro photo.  

          
Gambar 46 : Cara pemasangan file  dan hasil foto DWF 

 
 
 

• Dari hasil DWP dapat dilakukan perhitungan panjang gigi dengan Rumus : 
 
 
 

P G S  =   Panjang Gigi Sesungguhnya  
P A S  =   Panjang Alat masuk Saluran akar  
P G F   =   Panjang Gigi dalam photo 
P A F =   Panjang alat dalam photo 
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Gambar.47 Cara pengukuran panjang kerja pada Ro Foto 

 
6.3.  PREPARASI SALURAN AKAR 

Macam Preparasi saluran akar adalah :  
1. Tehnik konvensional  

 

☺  Tehnik Step Back 
 
 

• Teknik step-back yaitu teknik preparasi saluran akar yang dilakukan pada saluran akar 
bengkok  pada daerah 1/3 apikal atau  saluran akar lurus dan sempit.  

• Preparasi saluran akar step back dapat menggunakan file type K-Flex atau file type K-Niti  yang 
lebih fleksibel atau lentur.  

• Preparasi dengan file gerakan alat watch winding motion (300-600 searah jarum jam kemudian 
berlawanan arah jarum jam)  dan jangan lupa memasang stopper file terlebih dahulu sesuai 
dengan panjang kerja gigi sebelum melakukan preparasi.  

• Preparasi step back disebut juga Telescopic Canal Preparation atau Serial Root Canal 
Preparation. Terdiri dari 2 fase yaitu fase pertama untuk preparasi daerah apikal konstriksi dan 
fase kedua untuk preparasi saluran akar di atasnya 

 
 

• Preparasi saluran akar step back dengan jarum preparasi dimulai dari nomor yang paling kecil 
untuk menentukan INITIAL APICAL FILE (IAF) yaitu file terbesar yang dapat masuk ke dalam 
saluran akar sesuai panjang kerja dengan sedikit hambatan di apikal 

 
 

• Preparasi dilanjutkan sampai 3 nomor di atas INITIAL APICAL FILE (IAF) sehingga mencapai 
Master Apical File (MAF)  

 
Fase I 
• File IAF sampai MAF   : sesuai dengan panjang kerja.  

 
Fase II 
• Nomor MAF + 1    : panjang kerja dikurangi 1mm dari MAF,  
• Nomor MAF + 2    : panjang kerja dikurangi 2 mm dari MAF. 
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• Nomor MAF + 3    : panjang kerja dikurangi 3 mm dari MAF.  
• Dst 

 
Preparasi harus dilakukan secara berurutan dari nomor yang terkecil hingga lebih besar. 

 
 
 

• Setiap pergantian jarum file perlu dilakukan pengontrolan  panjang kerja semula (rekapitulasi) 
dengan menggunakan file MAF. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyumbatan saluran akar 
oleh karena serbuk dentin yang terasah. 

 
 

• Pada fase II disertai dengan gerakan circumferential filing yaitu file digerakkan keluar masuk 
mengelilingi seluruh dinding saluran akar. Gerakan ini digunakan untuk bentuk akar yang pipih 

 
 

• Selama preparasi setiap penggantian nomor jarum preparasi  ke nomor yang lebih besar harus 
dilakukan irigasi pada saluran akar. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa jaringan 
nekrotik maupun serbuk dentin yang terasah. Irigasi saluran akar menggunakan spuit 2,5 cc 
yang diberi cairan 2,5-5,25% NaOCl . 

 
 

• Preparasi saluran akar dianggap selesai bila bagian dentin yang terinfeksi telah terambil dan 
saluran akar cukup lebar untuk tahap pengisian saluran akar 

 
 

• Setelah preparasi selesai saluran akar diirigasi kemudian dikeringkan dengan paper point. 
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Tehnik CDPR / CROWN DOWN PRESSURELESS 
PERSIAPAN DAERAH 2/3 KORONAL 

1. Membuat access opening dengan Endo access bur mulai dari central fossa ke arah distal 
sampai menemukan orifice kemudian ke arah mesial sehingga access opening berbentuk 
segitiga atau trapezoid sesuai dengan jumlah saluran akar 

2. Jarum file harus memperoleh akses yang lurus ke dalam saluran akar (glide path) 
3. Panjang 2/3 koronal diperoleh dari 2/3panjang gigi rata-rata atau panjang gigi rata-rata 

dikurangi 4 mm 
4. Gunakan K file #10, masukkan ke dalam saluran akar dengan kekuatan yang ringan, lalu 

gunakan gerakan watch winding motion. 
5. Ulangi prosedur yang sama utk K file #15  
6. Pindahkan panjang K file #15 ke S1 

 
 
 
PEMBENTUKAN DAERAH 2/3 KORONAL 

• Pada tahap ini file S1 harus terasa longgar di daerah 3-4 mm apikal  
• Gunakan S1 dengan gerakan watch winding motion sampai secara progresif mencapai panjang 

file #15. Gunakan gerakan pelan. Kemudian cek debris yang berada pada flute. Seharusnya 
tidak ada debris pada bagian apikal S1. 

• Dengan cara yang sama dengan S1, gunakan S2  
• Setiap pergantian file harus diirigasi dan menggunakan lubrikan (EDTA) 

 

                              
i.PERSIAPAN 1/3 APIKAL 

1. Gunakan file #10 gerakannya watch winding motion dengan lubrikan (EDTA) untuk mencapai 
1/3 apikal dan mencapai panjang kerja 

2. Ukur panjang kerja dengan apex locator atau X-ray.  
3. Haluskan permukaan saluran akar, hingga file terasa longgar. 
4. Gunakan file #15 sesuai panjang kerja 
5. Masukkan S1 dengan gerakan watch winding motion sampai mencapai panjang kerja 
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6. Masukkan S2 dengan cara yang sama dengan S1 sampai mencapai panjang kerja 
7. Setiap pergantian file harus dilakukan irigasi, lubrikasi (EDTA) dan rekapitulasi untuk 

mempertahankan panjang kerja 
 

  
 
 
FINISHING DAN MEMADUKAN DAERAH 2/3 KORONAL DAN 1/3 APIKAL 

• Masukkan F1 untuk mencapai jarak kerja yang dapat dicapai oleh file tersebut. Setelah 
preparasi menggunakan S1 dan S2. F1 digunakan tanpa tekanan vertikal dengan 
gerakan watch winding motion 

• Lakukan apical gauging dengan menggunakan K file 20 dimasukkan ke dalam SA utk 
mengukur diameter apikal. Bila file ini terasa rapat pada panjang kerja atau ada tug 
back, ukuran apikal adalah 20. Apabila belum ada tug back maka preparasi dilanjutkan 
dengan F2 

 
Kesetaraan ujung Protaper dengan K-File 
Protaper F1 setara dengan K-File no 20 
Protaper F2 setara dengan K-File no 25 
Protaper F3 setara dengan K-File no 30 
Protaper F4 setara dengan K-File no 40 
Protaper F5 setara dengan K-File no 50 

 
 

• Lakukan prosedur yang sama utk K file lebih besar utk ukuran apikal yang lebih 
besar 

• Antara pergantian file, saluran akar diirigasi dengan 2ml NaOCl 2,5% - 5,25% 
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1. IRIGASI 
                          Tujuannya  :  untuk mengeluarkan sisa jaringan nekrotik, serbuk dentin dan kotoran-kotoran lain yang 

terdapat di dalam saluran akar. 
Irigasi dilakukan setiap : 

i.Pergantian file pada saat preparasi saluran akar. 
ii.Akan melakukan perbenihan. 
iii.Sterilisasi saluran akar. 

Bahan Irigasi yang digunakan  adalah : NaOCl (Natrium Hipoklorit) 
Alat Irigasi yang digunakan adalah : 
🗹   Spuit 2,5 cc  dengan jarum irigasi .  
🗹   Alat irigasi yang  dipakai harus diberi tanda untuk membedakan isi cairan irigasi yang dipakai. 
       🗹   Alat irigasi disimpan  dalam  botol  tertutup  berisi  alkohol 70% agar tetap terjaga sterilitasnya. 
 

Cara Irigasi adalah : 
1. Jarum irigasi dimasukkan kedalam saluran akar. Jarum irigasi yang masuk kedalam saluran akar 

tidak boleh terlalu besar sehingga membuntu saluran akar yang akan mengakibatkan cairan 
irigasi yang disemprotkan tidak dapat mengalir keluar.  

2. Bahan irigasi disemprotkan secara berlahan-lahan ke dalam saluran akar. 
(Bahan irigasi digunakan secara bergantian bila menggunakan lebih dari 1 bahan irigasi. Bahan 
irigasi yang terakir disemprotkan kedalam saluran akar harus aquadest steril.) 

1. Menghisap cairan irigasi yang keluar dengan cotton roll atau  endo suction. Tidak boleh 
terkontaminasi dengan saliva. 

2. Setelah irigasi, Saluran akar dikeringkan dengan menggunakan paper point. Tidak boleh pakai 
hembusan udara 

 
 

 
 
 

Gambar 50  : Irigasi saluran akar dengan menggunakan cotton roll untuk menghisap cairan irigasi yang 
keluar 

 
 

1. MENCOBA GUTTAP POINT. 
Bahan pengisi saluran akar yang digunakan adalah guttap point.  
☺   Tehnik CDPR 
a. Guttap point yang dipilih harus sesuai dengan diameter file terakhir yang digunakan pada 
preparasi saluran akar dan diberi tanda dengan bolpoint sesuai dengan panjang kerja. Guttap point 
dimasukkan ke dalam saluran akar sebatas tanda tersebut.  
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Gambar 51 : Pengukuran guttap sesuai dengan panjang kerja. 
 
 

 

Gambar  52 : Penandaan guttap sesuai panjang kerja 
 
 
a. Guttap point yang dipilih memenuhi syarat jika dapat masuk kedalam saluran akar sesuai dengan 
panjang kerja  dan sesuai dengan diameter alat preparasi terakhir serta rapat dengan dinding saluran 
akar.  

 
 
 

 

Gambar 53 : Coba guttap 
 
 

• Cara pengecekan apakah guttap point tersebut telah sesuai panjang dan diameternya dengan 
mencoba menariknya keluar menggunakan pinset apakah sudah menunjukkan initial fit didaerah 
apikal yang baik. 
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Gambar 54 : Ro Foto trial 

 
 
 
 

☺  Tehnik Step Back 
• Pemilihan guttap point pada teknik preparasi saluran akar step back adalah sesuai dengan MAF 

yaitu nomor 25 dan sesuai dengan panjang kerja.  
• Guttap point nomor 25 (MAF) diberi tanda dengan bolpoint sesuai dengan panjang kerja. Guttap 

point dimasukkan ke dalam saluran akar sebatas tanda tersebut. 
• Guttap point yang dipilih memenuhi syarat jika dapat masuk kedalam saluran akar sesuai dengan 

panjang kerja.  
 

 

Gambar  55 : Coba guttap MAF 
 
 

1. STERILISASI SALURAN AKAR  
                  Tujuannya : Membunuh kuman kuman yang terdapat di dalam saluran akar sehingga saluran akar menjadi 

steril. 
Obat yang digunakan untuk sterilisasi saluran akar adalah : Calsium Hidrokside  
 
 

1. PENGISIAN SALURAN AKAR. 
Tujuan pengisian saluran akar adalah :  

untuk mengisi ruang pulpa yang kosong akibat jaringan pulpa yang telah dibuang, serta untuk 
mencegah terjadinya infeksi ulang akibat masuknya cairan periapikal.  

Cara pengisian saluran akar dengan gutta point antara lain tergantung dari : Bentuk penampang saluran 
akar dan Teknik preparasi.  
Macam-macam teknik pengisian saluran akar dengan gutta point yang dilakukan : 
1. Single cone Technique 
2. Kondensasi Lateral 
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☺  Tehnik Single Cone 
Adalah Tehnik pengisian saluran akar untuk tehnik preparasi saluran akar secara crowndown 
pressureless.  
Tahapan pertama pengisian saluran akar adalah pencampuran pasta saluran akar sesuai petunjuk pabrik 
(Endometason, AH Plus dll) atau dengan mencampur sendiri berupa bubuk zinc oxide dengan cairan 
sterilisasi ChKM yang diaduk sampai menyerupai pasta.  
 

                                          
 
 

 
Gambar 58 : Konsistensi pengadukan bubuk zinc oxide dan cairan ChKM seperti pasta 

 
Setelah itu pasta saluran akar diulaskan pada jarum lentulo dan guttap point untuk kemudian dimasukkan 
kedalam saluran akar yang telah dipreparasi.  menggunakan jarum lentulo sebatas panjang kerja 
kemudian diputar berlawanan dengan arah jarum jam. 
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Gambar 59  : Pasta diulaskan pada jarum lentulo dan guttap point & Jarum lentulo dimasukkan 
ke dalam saluran akar dengan arah berlawanan jarum jam 

 
Guttap point yang digunakan untuk trial foto disterilkan dahulu ke dalam alcohol 70% kemudian 
dikeringkan. Setelah kering guttap point diulasi pula dengan pasta saluran akar kemudian dimasukkan 
kedalam saluran akar sesuai dengan tanda yang telah dibuat.  

 

 
 
 
 

Gambar 60  : guttap point yang sudah diulasi pasta dimasukkan ke dalam saluran akar. 
Guttap point kemudian dipotong 1-2 mm dibawah orifice dengan eskavator yang ujungnya telah 
dipanasi dengan Bunsen burner sampai membara. 
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Gambar 61  : pemotongan guttap point 1-2 mm dibawah orifice 

 
Tehnik Kondensasi Lateral 

Adalah Tehnik pengisian saluran akar dengan tehnik preparasi saluran akar secara step back.  
1. Tahapan pertama adalah pencampuran pasta saluran akar. Tahapan sama dengan tehnik single 

cone.  
2. Guttap point yang digunakan untuk trial foto dan guttap point tambahan disterilkan dahulu ke 

dalam alkohol 70% kemudian dikeringkan.  
3. Setelah kering guttap point nomor 25 (MAF) diulasi pula denga pasta saluran akar kemudian 

dimasukkan kedalam saluran akar sesuai dengan tanda yang telah dibuat dan ditekan ke arah 
lateral menggunakan spreader.  
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Gambar  62 : Guttap point MAF dimasukkan kemudian di tekan kearah lateral dengan 
menggunakan spreader 

 
 

1. Setelah itu kedalam saluran akar diberi guttap tambahan, setiap memasukkan guttap tambahan 
dengan menggunakan spreader guttap  ditekan kearah lateral (dinding saluran akar) sampai 
saluran akar penuh dan spreader tidak dapat masuk ke dalam saluran akar.  

 

Gambar 63  : Guttap tambahan dimasukkan ke dalam saluran akar 
 
 

1. Guttap point kemudian dipotong 1-2 mm dibawah orifice dengan eskavator yang ujungnya telah 
dipanasi dengan Bunsen burner sampai membara. 
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Gambar 64 : Pemotongan guttap &  tumpatan sementara 
 

 
 
 
 
 
 

1. KONTROL. 
Kontrol dilakukan 1 minggu setelah pengisian saluran akar.  
Dilakukan :  Anamnesa.  
                  Pemeriksaan Intra Oral dan Ekstra Oral.   
                  Perkusi (-) dan  Tekanan (-) 
Bila tidak ada keluhan dan hasil negatif. Baru dilakukan perawatan selanjutnya yaitu pembuatan 
restorasi. 
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BAB VII 
TAHAPAN PEKERJAAN MAHKOTA SELUBUNG 

 

Mahkota se                  Mahkota Selubung adalah :  mahkota yang menyelubungi seluruh permukaan gigi dan dapat dibuat pada gigi 
posterior maupun anterior baik pada gigi vital maupun non vital ( post endodontic treatment ).  
 
Yang termasuk dalam  mahkota selubung  adalah :  

• Mahkota Tuangan Penuh (Full Cast Crown) . 
• Mahkota Pigura (dengan facing akrilik) . 
• Mahkota Jaket . 
• Mahkota Pasak.  

 
Indikasi mahkota selubung pada gigi posterior ini adalah : 

• Tidak memungkinkan untuk di tumpat secara langsung 
• Resistensi kurang baik untuk restorasi onlay 
• Mengalami kerusakan sekeliling servikalnya maupun abrasi oklusal 
• Mahkota klinis yang rendah  
• Gigi pasca perawatan saluran akar. 

 
Sebelum melakukan preparasi mahkota selubung adalah : 

• Diagnosa 
• Pencocokan warna menggunakan shade guide yang sesuai  
• Pembuatan mahkota sementara. 
• Rontgen photo untuk melihat keadaan jaringan periapikal maupun gambaran bentuk dan 

besarnya ruang pulpa.  
• Preparasi pada gigi yang masih vital perlu dilakukan anaestesi terlebih dahulu, untuk 

mengurangi rasa sakit sehingga operator dapat bekerja dengan baik. 
 

Tahapan Kerja Mahkota Selubung :  
• Diagnosis 
• Mencocokkan warna gigi dengan shade guide 
• Persiapan mahkota sementara 
• Retraksi gusi  
• Preparasi gigi 
• Mencetak untuk die 
• Mencetak rahang antagonis 
• Membuat catatan gigit 
• Membuat model kerja oklusi RA / RB  
• Instruksi pada Laboratorium Teknik Gigi 
• Pasang coba pada penderita 
• Pemasangan tetap. 

 
🕭  RETRAKSI GUSI 

• Dilakukan sebelum pencetakan sehingga hasil cetak margin gingiva jelas & akurat 
• Cara retrasi gusi bisa secara: 

• Mekanis  :  
 Menggunakan rubber dam atau Mahkota sementara 

• Kombinasi mekanis & chemis :  
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 Dengan benang (cord) yg diulasi bahan kimia tertentu yaitu : 
 aluminium chloride, aluminium sulfat, ferric sulfate atau epinephrine.  

• Elektro surgical tehnique.  
• Bila menggunakan Benang retraksi caranya benang dimasukkan ke dalam saku gusi dan 

dibiarkan selama ± 5 menit, kemudian dilepas dan baru dilakukan pencetakan. 
 
 

 
 

 
 

Gambar 65 : Pemasangan Benang Retraksi 
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🕭  PREPARASI : 
 
1. MAHKOTA TUANG PENUH ( FULL CAST CROWN ) 
 

 
 

☺  Pengasahan Bidang Bukal / Palatal / Lingual : 
• Anastesi bila gigi masih vital 
• Buat guide untuk membatsi preparasi. Dengan menggunakan tapered round end diamond bur.   
• Pengurangan setebal 1,5 – 2 mm.  
• Daerah 1/3 oklusal diasah membentuk sudut 450 dengan sumbu gigi 
• Daerah 2/3 servikal diasah sejajar / tegak atau membentuk sudut kemiringan 30 ( mengingat arah 

pasang mahkota ) 
• Menghilangkan keliling terbesar gigi dan semua undercut 
• Pengasahan dengan menggerakkan bur kearah mesial dan distal dengan konstan dan tanpa 

tekanan ( jangan lupa semprotan air ) 
 

 
 
 
 
 

☺  Pengasahan Bidang Proksimal Mesial / Distal : 
• Kemudian preparasi dilanjutkan kearah mesial / distal 
• Bebaskan bidang kontak dengan menggunakan thin flame shape diamond bur. 
• Pengasahan digerakkan dari arah bukal ke lingual dan sebaliknya dengan gerakan yang konstan 

dan tanpa tekanan sehingga kontak proksimal bebas dan diperoleh kesejajaran bidang 
preparasi. 
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• Setelah bebas kontak, pergunakan long head diamond fissure cylindris flat end dengan diameter 
yang lebih tebal untuk pengasahan bidang mesial dan distal dengan gerakan yang konstan dan 
tanpa tekanan (bidang mesial sejajar dengan distal). 

• Pengasahan mengikuti bentuk dan tinggi interdental papil dan garis servikal berupa “chamfer” 
• Untuk mahkota klinis yang pendek maka bidang aksial dibuat sejajar. 

 

 

                            
                 
☺  Pengasahan Bidang Oklusal : 
 
 

• Pengasahan menggunakan wheel diamond bur , tapered round end diamond bur atau diamond 
bur berbentuk segi 6 

• Pengasahan mengikuti bentuk anatomi oklusal gigi, serta relasi dengan gigi antagonis 
• Untuk mengecek hasil preparasi sudah cukup dan sudah tidak ada kontak dapat digunakan 

sonde lurus bila sudah bebas berarti preparasi cukup. Bila menggunakan articulating paper (lipat 
8-10 kali), kemudian rahang digerakkan ke posisi sentris/protrusif/lateral, bila terjadi spot 
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dilakukan pengasahan. Bisa juga menggunakan lempeng malam merah dengan di gigitkan pada 
posisi sentris bidang oklusal yang di preparasi menghasilkan malam merah yang tidak tergigit. 

 

 
 
 

• Chamfer : 
 
 

• Ginggival margin mahkota tuangan berupa “Chamfer”. 
• Chamfer terletak di gingival margin atau masuk ke dalam gingival crevice sekitar 0,5 mm 

tergantung kesehatan jaringan ginggiva 
• Pembuatan chamfer mengikuti bentuk margin ginggiva 
• Seluruh keliling chamfer pada servikal gigi merupakan satu kesatuan berupa lingkaran. 

 
 
• Penyelesaian Tahap Akhir Preparasi :  

 
 

• Sudut yang tajam dibulatkan serta permukaan gigi dihaluskan dengan finishing diamond, 
tungsten carbide bur ( 12 fluted ), sand rubber atau paper disc yang diulasi vaselin. 

• Sebaiknya pada gigi yang masih vital setelah preparasi seluruh permukaan gigi diulasi dengan 
varnish untuk menutup tubuli dentin yang terbuka. 

 
 
1. MAHKOTA PIGURA / MAHKOTA JAKET 
 
Pengasahan bidang bukal/labial : 

• Mahkota pigura dapat dibuat pada gigi anterior maupun premolar sesuai indikasi. Preparasi 
seperti pada pembuatan mahkota tuangan penuh, tetapi pengasahan bidang labial/bukal lebih 
banyak.  

• Buat guide untuk membatasi pengasahan  
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• Pengasahan menggunakan bullet nose diamond bur atau tapered fissure diamond bur yang 
berujung datar.  

• Garis servikal dapat berupa :  
o shoulder bila facing akrilik kontak langsung dengan gigi  
o chamfer bila facing akrilik kontak langsung dengan logam 

 
 

• Pada gigi anterior preparasi bidang labial dibagi menjadi 2 bagian oleh karena curvature insisal 
yaitu : 

• Pada ½ bagian servikal sejajar sumbu gigi 
• Pada ½ bagian insisal sesuai labial guide, kedalaman preparasi sama dari gingival ke 

insisal. 
 
 

 
 
 

• Pengasahan bidang proksimal :  
• Bebaskan bidang kontak digunakan thin flame shape diamond bur  
• Setelah bebas kontak, pergunakan long head diamond fissure cylindris flat end dengan diameter 

yang lebih tebal untuk pengasahan bidang mesial dan distal dengan gerakan yang konstan dan 
tanpa tekanan (bidang mesial sejajar dengan distal). 

• Jangan ada batas berupa garis atau sudut yang tajam pada peralihan bidang labial/bukal kearah 
proksimal 

• Garis servikal berupa chamfer setinggi tepi gingival serta mengikuti bentuk interdental papil. 
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• Pengasahan bidang lingual / palatal : 
• Pengasahan pada gigi premolar menggunakan : bullet nose diamond bur sekaligus dapat 

membentuk chamfer di bagian servikal. Sedangkan pada gigi anterior pengasahan dapat 
menggunakan : football shape diamond atau pear shape diamond bur . 

• Pemakaian bur tersebut diatas untuk preparasi menyesuaikan bentuk anatomi gigi anterior yang 
mempunyai cingulum. 

 

 
 
 

☺   Pengasahan bidang oklusal / insisal :  
• Pengasahan bidang oklusal ini untuk gigi anterior menggunakan wheel diamond dan untuk  gigi 

premolar menggunakan diamond bentuk segi 6. 
• Preparasi mengikuti bentuk anatomi gigi 
• Pengasahan bidang oklusal setebal 1,5 – 2 mm.  
• Preparasi insisal gigi anterior perlu dibuat kemiringan kearah lingual / palatal sekitar 450 . 
• Oklusi di cek seperti pada pembuatan mahkota tuangan penuh. 
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1. MAHKOTA PASAK 
Tujuan penggunaan pasak yaitu : 

1.  Mempertahankan restorasi gigi (retensi) 
2. Melindungi struktur gigi yang tersisa (proteksi) 

Faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam penggunaan pasak atau inti pin sebagai retensi 
tergantung pada : 

   1. Ketebalan struktur gigi di sekeliling saluran akar. 
   2. Tinggi dan besarnya struktur gigi supragingiva yang masih ada. 
   3. Diameter gigi. 
   4. Morfologi akar. 
   5. Tulang pendukungnya. 
   6. Peran gigi pada restorasi akhir. 

 
Indikasi dan Kontra indikasi Pasak 

Indikasi Pasak 
1. Gigi yang telah dirawat endodontik, dengan struktur  mahkota gigi yang tersisa kurang dari 

setengah. 
2. Gigi yang telah dirawat endodontik, diana gigi tersebut menerima bebanyang besar. 
3. Gigi dengan struktur akar saja yang tersisa. 

 
Kontra Indikasi Pasak 
1. Gigi anterior yang telah dirawat endodontik, dengan marginal ridge yang masih utuh. 
2. Gigi posterior yang telah dirawat endodontik, dengan ruang pulpa yang besar dan jaringan 

keras yang tersisa masih banyak sehingga masih dapat memberi resistensi yang cukup 
untuk bahan restorasi. 

 
Macam pasak :  

• Pasak jadi (prefabricated post) dengan berbagai macam jenis, diameter, panjang dan bentuk  
• Pasak tuang (fabricated post/ Costum-cast post).  

1. Fabricated post  (Costum-cast post).  
Costum-cast post di buat di klinik  dan laboratorium dari hasil reproduksi negatif saluran 
akar yang telah dipreparasi.  

 
Adalah pasak dengan inti  logam yang dibuat secara individual sesuai dengan hasil 
preparasi dari masing-masing gigi. 
Indikasi : 

• Sisa akar gigi ≤ 1/3 arah servikal 
• Diameter saluran akar besar > 1/3 diameter akar 
• Mahkota gigi pasca perawatan saluran akar yang sudah rusak dan tidak dapat 

di  restorasi dengan mahkota jaket  
• Sebagai abutment GTC dan GTS 
• Koreksi gigi malposisi (sudah dirawat perawatan saluran akar) 

 
      Kontra indikasi : 

• Close bite 
• Kesehatan umum tidak baik 
• Gigi berakar pendek (lebih pendek dari panjang mahkota dan tipis) 
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• Pasien dengan bad habit 
 

Keuntungan : 
• Dapat memperbaiki/koreksi posisi gigi yang kstrim (pada gigi yang sudah dilakukan 

PSA) 
 

Kerugian : 
• Pemasangan pasak tidak bisa dalam 1 kali kunjungan 

 
 
 

1. Prefabricated post (Pasak ready made)   
Pasak ready made  atau prefabricated dapat terbuat dari metal dan non-metal. 
Adalah pasak siap pakai yang di poduksi di pabrik, umumnya terdiri dari berbagai ukuran 
dan bentuk, dapat terbuat dari bahan logam dan non logam.  

 
Keuntungan : 
1. Pasak siap pakai yang terbuat dari bahan logam memiliki keunggulan dalam kekuatan 

karena dapat dihindari kesalahan pengecoran logam yang mengakibatkan kelemahan 
pasak 

2. Pasak yang terbuat dari ceramic, glass fiber dan woven fiber mempunyai keunggulan 
estetik dibandingkan pasak yang terbuat dari logam. 

 
Kekurangan : 
1. Pasak yang terbuat dari bahan logam terdapat resiko terjadinya korosi, diskolorasi akar, 

kebocoran mikro, dan fraktur akar terutama pada pasak yang berbentuk paralel. 
2. Pasak yang terbuat dari carbon fiber berwarna hitam dapat merusak estetik mahkota 

tiruan. 
 

Bahan Pasak 
Jenis-jenis Bahan Pasak dibedakan atas dua jenis. 
1. Bahan pasak jenis logam :  

• Alloy emas 
• Alloy titanium 
• Stainless steel 
• Nikel kromium 

1. Bahan pasak  non logam :  
• Keramik 
• Fiber reinforce 
• Fiber carbon 
• Fiber quartz matrix 
• Fiber glass 

 
Prinsip ferulle / Ferulle Efect 

Mencegah terjadinya fraktur baik akar maupun mahkota pada gigi yang akan di buatkan 
pasak sangat penting, sehingga perlu memperhatikan Sisa jaringan keras gigi nya, Semakin 
banyak sisa jaringan keras gigi terutama pada bagian mahkota maka retensinya semakin baik 
dan mencegah terjadinya fraktur. Hal ini karena memungkinkan dinding aksial mahkota untuk 
mengelilingi gigi, dan memberikan retensi restorasi dan stabilisasi dan mengurangi tekanan tarik 
pada daerah cervical. 
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Sisa jaringan keras pada gigi di daerah serviks pada gigi yang akan dibuatkan pasak 
disebut dengan ferrule.  Ferrule dapat didefinisikan sebagai suatu cincin logam atau topi yang 
terletak di sekitar ujung suatu pasak untuk menambah kekuatan. Penggunaan ferrule serviks 
(pita keliling logam) yang mencakup struktur gigi adalah metode kunci untuk mencegah fraktur 
gigi. 

Ferrule minimal 1 mm (dan idealnya 2 sampai 3 mm) semakin besar semakin baik, 
dianggap perlu untuk menstabilkan restorasi dan menambah retensi dibandingkan menambah 
lebar preparasi bahu dan margin mahkota untuk ketahanan suatu restorasi. 

Preparasi ferulle efek dalam bentuk kontrabevel melingkari gigi (circumferential 
contrabevel). Kontrabevel ini menguatkan aspek koronal dari preparasi pasak, menghasilkan 
suatu dudukan oklusal, dan bertindak sebagai bentuk antirotasi. Ferulle efek ini juga digunakan 
bila tidak ada atau sedikit saja sisa mahkota klinis dengan jalan membuat kontrabevel yang luas 
pada permukaan akar, dengan batas akhir preparasi mahkota lebih apikal daripada unit pasak 
dan inti. Suatu analogi menunjukkan aksi dari ferrule. 

Kesimpulan bahwa bagian terpenting dari gigi yang direstorasi adalah gigi itu sendiri, 
dan tidak ada bahan restoratif kontemporer atau kombinasi bahan yang akan menggantikan 
struktur gigi yang hilang dengan sempurna. 

 

    
 

Faktor yang mempengaruhi retensi Pasak Fabricated dan Pre Fabricated : 
1. Panjang pasak 

Panjang pasak penting karena berpengaruh terhadap pada fraktur gigi. Lengan pengungkit 
dapat terbentuk dari aspek oklusal gigi sampai puncak tulang alveolar (fulkrum) dan meluas 
sampai apeks dari pasak di dalam akar. 
Panjang pasak harus cukup panjang (idealnya 1 – 1 ½ kali panjang mahkota) karena 
tekanan yang diterima mahkota akan tersebar ke seluruh akar yang berkontak dengan 
pasak. Panjang pasak minimal sebaiknya sama panjang dengan mahkota klinis gigi yang 
direstorasi.  

Panjang pasak maksimal yang ideal sering sukar dicapai maka panjang pasak bisa 
diperpanjang sampai dengan meninggalkan guttap 3-5 mm pada ujung apeks, untuk 
mempertahankan integritas penutupan saluran akar. Pasak harus cukup panjang untuk 
mencegah terjadinya stres internal yang berlebihan pada akar dan panjangnya harus paling 
sedikit setengah panjang akar yang didukung oleh tulang alveolar.  

Ketentuan panjang pasak : 
A (Panjang mahkota klinis ) = B (Panjang pasak) 
B (Panjang pasak)    = D (2/3 Panjang akar) 
C (menyisakan gutta perca sepanjang ± 4 mm (3-5 mm) dari apical) 
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1. Diameter pasak 
Lebar pasak : paling tidak 1/3 diameter akar.  
> 1/3    : dinding saluran akar menjadi tipis.  
< 1/3    : pasak dapat patah terhadap tekanan pengunyahan 

 
 

1. Keruncingan pasak 
Keuntungan pasak berisi sejajar : Akan lebih retentif daripada pasak meruncing 
memberikan tekanan yang lebih besar daripada pasak berisi sejajar.  
Kekurangan pasak berisi sejajar : berpotensi memecah akar. 

 
 

1. Konfigurasi permukaan pasak 
Konfigurasi permukaan pasak dikategorikan : 

a. Bentuk geometrinya : sejajar dan meruncing 
b. Konfigurasi permukaannya : 
1. Rata (smooth)     : bersifat pasif 
2. Bergerigi (serrated)  : lebih retentif dari pasak rata 
3. Bergalur (threaded)  : bersifat aktif dan paling retentif 

 

Pasak Fabricated 
 

Prinsip pemasangan Pasak Fabricated 
Pemasangan pasak fabricated harus sedapat mungkin memenuhi prinsip-prinsip desain 

sebagai berikut : 
1. Pasak harus dibuat sepanjang mungkin 
2. Dinding-dinding pasak harus se-sejajar mungkin 
3. Bentuk pasak mengikuti bentuk saluran akar 
4. Pasak harus terletak sesuai dengan sumbu panjang akar dan dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki inklinasi gigi pada bagian inti pasak.  
5. Pemakaian prinsip ferulle 
6. Penggunaan bentuk-bentuk antirotasi seperti grooves, pins atau bentuk kunci (keyways). 
7. Hindarkan garis sudut tajam yang akan memulai garis fraktur di dalam akar pada waktu gigi 

mendapatkan daya 
8. Apabila tidak di dapatkan ferulle effect maka dibuatkan dudukan pada oklusal atau 

kontrabevel pada bagian inti untuk mencegah wedging action dan kemungkinan fraktur akar 
pada waktu gigi terkena daya  oklusal 

 
Pertimbangan rancangan pasak Fabricated dan preparasinya 
1. Panjang pasak tidak boleh terlalu pendek karena menyebabkan kemungkinan terjadi 

patahnya akar . Tekanan yang ada akan diterima mahkota dan pasak  ke akar dan tidak 
ditunjang oleh tulang, Minimal sepanjang mahkota klinis.                   

2. Preparasi pasak tidak boleh terlalu lebar karena akar akan menjadi lemah dan kemungkinan 
fraktur lebih besar dan akan mengakibatkan perforasi akar.  

3. Penentuan diameter pasak harus dikontrol untuk memelihara radicular dentin, mengurangi 
potensial perforasi dan mencegah gigi dari fraktur. Idealnya diameter pasak adalah 1/3 
diameter dari akar gigi. Apabila diameter pasak kurang dari 1/3 diameter akar maka pasak 
tersebut akan mudah fraktur dan retensi yang dihasilkan berkurang. Sebaliknya dengan 
bertambahnya diameter pasak lebih dari 1/3 diameter akar gigi maka akan melemahkan sisa 
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gigi yang disebabkan preparasi saluran akar yang dilakukan berlebihan untuk mendapatkan 
ruangan pasak.  Sisa dinding dentin yang tipis tidak dapat menahan tekanan sewaktu gigi 
berfungsi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya fraktur akar. 

4. Pasak yang dindingnya sejajar mempunyai retensi yang lebih baik daripada pasak yang 
dindingnya mengerucut, sebab pasak yang sisi sejajar memusatkan tekanan secara merata 
sepanjang dinding dari pasak, sementara pasak yang bentuknya kerucut memusatkan 
tekanan pada bagian koronal dari dinding pasak tersebut.  Preparasi yang menyalahi bentuk 
saluran akar dengan bentuk sejajar maka dinding lateral akar akan melemah dan mudah 
terjadi fraktur horizontal dari akar.  Pasak yang penampangnya bulat panjang (oval) ke arah 
labio-lingual lebih kaku dan mencegah terjadinya rotasi dari pasak yang dibuat dari bahan 
yang sama tetapi berpenampang bulat. Penampang yang oval dengan sendirinya dapat 
mencegah rotasi.  

 
Tahapan Kerja Mahkota pasak fabricated 
• Asepsis  
• Rontgen Foto 
• Penentuan Kedalaman Pasak 
• Pengambilan gutta point 
• Preparasi pasak 
• Mencetak untuk die 
• Mencetak rahang antagonis 
• Membuat catatan gigit 
• Membuat model kerja oklusi RA / RB  
• Pemasangan Mahkota Sementara 

 
Asepsis alat-alat, bahan dan daerah kerja 
Sterilisasi alat dan bahan yang digunakan sebelum dan sesudah perawatan 

bertujuan  menjaga agar alat-alat dan bahan tidak  terkontaminasi oleh bakteri yang dapat 
menyebabkan kegagalan dalam perawatan.  

Penggunaan rubber dam untuk mencegah masuknya alat atau bahan yang kita gunakan 
kedalam tenggorokan serta dapat  memproteksi jaringan lunak dalam mulut dari obat, mata bur 
dan jarum.  

Rontgen foto 
Mempelajari hasil ronteng foto yang terakhir dari perawatan saluran akar sebelum 

memutuskan ukuran panjang dan lebar saluran akar yang akan dipreparasi untuk tempat 
restorasi pasak. 

 
Penentuan Kedalaman Pasak 
Pengukuran kedalaman saluran akar untuk tempat masuknya pasak dapat dilakukan 

dengan memasang rubber stop di atas file sejajar tinggi bidang insisal gigi yang di ukur dari hasil 
foto roentgen. Pasak harus tertanam kedalam saluran akar sepanjang 2/3 panjang akar, yang 
tujuannya untuk mendapatkan retensi yang maksimum serta tahanan terhadap pengaruh dari 
tekanan daya gigit.  
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Pengambilan Guttap 
• Pengangkatan gutta percha dilakukan minimal sepanjang mahkota atau maksimal sebanyak 

2/3  bagian koronal akar saluran akar, sedangkan gutta percha 1/3 bagian aspek tetap 
dipertahankan / menyisakan paling tidak 3-5 mm guttap percha di ujung apeks. 
Pengangkatan gutta percha harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak obturasi di 
apeks dan menjaga hermetis seal apeks.  

• Gutta perca diambil menggunakan peeso reamer no.#1 atau no.#2 kemudian lebarkan 
dengan peeso reamer yang lebih besar dengan letak rubber stop sesuai dengan perkiraan 
panjang kerja  

• Pengangkatan gutta percha dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:  
1. Menggunakan pluger panas 

Gutta percha diangkat dengan menggunakan pluger yang dipanaskan. Untuk 
mendapatkan ukuran pengambilan guttap percha yang benar, plugger diberi tanda 
sesuai Panjang guttap  yang akan diambil. Gutta percha diambil sedikit demi sedikit 
dengan memasukkan pluger yang panas tadi ke dalam saluran akar dan kemudian 
dibersihkan gutta percha yang menempel pada alat tersebut sampai isi saluran akar 
hanya tersisa di apeks sepanjang 3-5 mm. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
tereliminasinya kuman dari seluruh akar serta menjaga kehermetisan obturasi saluran 
akar. 

 
 

1. Pesso reamer 
 Alat ini digunakan untuk mengeluarkan gutta percha dengan cara menembus gutta 
percha yang lebih lunak serta tidak menimbulkan perforasi didinding saluran akar.  

Hilangkan sisa-sisa jaringan karies / pembuatan ferulle. 

 Menghilangkan sisa jaringan karies (email yang tidak didukung dentin). Dekaputasi dilakukan 
bila membutuhkan perubahan inklinasi. Bentuk preparasi saluran akar disesuaikan dengan 
morfologi akar. Bentuk preparasi tidak boleh bulat karena akan mengakibatkan rotasi pada 
pasak, maka dibuat key way menggunakan bur fisur ujung datar dengan membentuk boks 
sedalam 0,5-1 mm, sedalam   0,5-1mm dan sepanjang ± 4mm dari orifis.  
  (Fungsi key way : untuk mencegah rotasi pasak karena tekanan pengunyahan. 
Pembuatan bevel sebagai resistensi dengan bur fisur ujung meruncing atau bentuk torpedo agar 
gigi tidak pecah terhadap tekanan pengunyahan) 

 

Melebarkan dan membentuk dinding saluran akar 

Setelah pengambilan pasak cukup maka dilakukan pelebaran dan pembentukan saluran 
akar dengan menggunakan instrumen intra kanal. Diameter pasak sedikit menambah retensi di 
bandingkan kedalaman pasak yang tertanam, oleh sebab itu pelebaran saluran akar tidak boleh 
terlalu besar sampai ke jaringan dentin sekitarnya, terutama pada bagian apikal. Sebagai 
patokan diameter pasak adalah tidak melebihi 1/3 dari akar mesio distal pada 3-5 mm dari apeks.  

 
Pencetakan Saluran Akar 

Pasak prefabricated tidak dilakukan pencetakan saluran akar, karena pada prefabricated 
dibentuk dengan pasak siap pakai yang disesuaikan dengan ukuran saluran akar yang telah 
dipreparasi dan tersedia dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi.  

Pasak fabricated dilakukan pencetakan saluran akar yang dapat dilakukan dengan cara 
mencetak saluran gigi yang telah dipreparasi dilakukan dengan memasukkan bahan cetak 
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elastomer (light body) kedalam saluran akar dengan menggunakan semprotan / dimasukkan 
dengan menggunakan lentulo kemudian sebatang kawat yang dilumuri bahan perekat (tray 
adhesif) dan juga bahan cetak dimasukkan kedalam saluran akar dengan gerakan memompa 
(pumping action) agar semua bahan cetak yang telah masuk kedalam saluran akar dapat 
mengalir dengan baik kedalam saluran akar. Batang kawat ini berfungsi sebagai pemegang 
bahan cetak yang ada pada saluran akar dan juga memudahkan pengeluaran bahan cetak dari 
saluran akar agar bahan cetak tersebut tidak patah pada saat dikeluarkan.  

Pada ujung kawat  bagian koronal saluran akar dibuat retensi dengan membengkokkan 
kawat kemudian dilakukan pencetakan biasa dengan menggunakan bahan cetak elastomer. 
Kemudian dilakukan pengecoran hasil cetakan menggunakan gips tipe IV. 

 
Pemasangan restorasi pasak. 
 

Pasak fabricated dimasukkan ke dalam saluran akar setelah seluruh permukaan 
dibersihkan dari sisa-sisa bahan tumpatan. Pasak di dalam saluran akar di pasang / insersi 
menggunakan lutting cement. Pasak dilumuri adukan semen dan dimasukkan kedalam saluran 
akar dan dipertahankan dalam kedudukan yang baik sampai semen mengeras dan restorasi 
pasak siap untuk dilakukan. 

Pasak prefabricated dimasukkan ke dalam saluran akar setelah seluruh permukaan 
dibersihkan dari sisa-sisa bahan tumpatan. Pasak di dalam saluran akar di pasang / insersi 
menggunakan lutting cement. Pasak dilumuri adukan semen dan dimasukkan kedalam saluran 
akar dan dipertahankan dalam kedudukan yang baik sampai semen mengeras dan restorasi 
pembuatan inti pasak siap untuk dilakukan 

 
Pasak Pre Fabricated 
 
Bentuk pasak prefabricated  

Ada beberapa jenis yaitu : 
1. Tapered smooth-sided  

Disemen ke dalam saluran akar yang telah dipreparasi dengan ukuran yang disesuaikan 
dengan reamer endodontik. 

1. Parallel-sided :  
Disemen ke dalam saluran akar yang berbentuk silinder 

1. Tappered self-threading screw,  
Dengan ulir yang melibatkan dinding dentin untuk memperoleh retensi. 

1. Parallel-sided threaded  
Diinsersikan kedalam saluran akar yang dibuat berulir (pretapped) 

1. Parallel-sided, tapered apical ends,  
Disemen ke dalam saluran akar yang sesuai. 

1. Serrated (tajam) 
2. Threaded (ulir).  
Pasak threaded merupakan pasak yang retentif diikuti oleh paralel sided serrated post.  
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Gambar : Desain pasak buatan pabrik :  

A. Tapered, smooth-sided   
B. Paralel-sided  

C. Tappered self-threading screw  
D. Parallel-sided threded  

E. Parallel-sided, tapered apical ends 
 

Keuntungan menggunakan pasak prefabricated :  
• Murah 
• Mudah  
• Cepat 
• Kuat  
• Retentif  
Penggunaanya pasak prefabricated sangat selektif, bentuk pasak dan saluran akar tidak selalui 
sesuai dan mudah terjadi korosi 

 
Tahapan Kerja Mahkota Pasak Pre fabricated 
• Asepsis  
• Rontgen Foto 
• Penentuan Kedalaman Pasak 
• Pengambilan gutta point 
• Preparasi pasak 
• Mencetak untuk die 
• Mencetak rahang antagonis 
• Membuat catatan gigit 
• Membuat model kerja oklusi RA / RB  
• Pemasangan Mahkota Sementara 

 
Asepsis alat-alat, bahan dan daerah kerja 

Sterilisasi alat dan bahan yang digunakan sebelum dan sesudah perawatan 
bertujuan  menjaga agar alat-alat dan bahan tidak  terkontaminasi oleh bakteri yang dapat 
menyebabkan kegagalan dalam perawatan. Penggunaan rubber dam untuk mencegah 
masuknya alat atau bahan yang kita gunakan kedalam tenggorokan serta dapat  memproteksi 
jaringan lunak dalam mulut dari obat, mata bur dan jarum.  

Rontgen foto 
Mempelajari hasil ronteng foto yang terakhir dari perawatan saluran akar sebelum 

memutuskan ukuran panjang dan lebar saluran akar yang akan dipreparasi untuk tempat 
restorasi pasak. 

 
Penentuan Kedalaman Pasak 
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Pengukuran kedalaman saluran akar untuk tempat masuknya pasak dapat dilakukan dengan 
memasang isolator karet di atas file sejajar tinggi bidang insisal gigi yang di ukur dari hasil foto 
roentgen. Atau menggunakan pola yang sudah ada di alat yang akan di gunakan. Pasak harus 
tertanam kedalam saluran akar sepanjang 2/3 panjang akar, yang tujuannya untuk mendapatkan 
retensi yang maksimum serta tahanan terhadap pengaruh dari tekanan daya gigit.  

 
Pengambilan gutta point 

Pengambilan guttap pada penggunaan pasak prefabricated maka alat yang digunakan adalah 
penetration drill untuk menggambil guttap dan calibration drill untuk melebarkan saluran akar. 

 
Preparasi pasak 

Setelah gutta percha diambil, dilakukan pemasangan pasak prefabricated dilakukan 
pembuatan inti pasak menggunakan GIC type 2.2 atau resin komposit. Kemudian dilakukan 
preparasi seperti preparasi mahkota selubung. 

 
Mencetak untuk die 

Setelah dilakukan preparasi inti pasak dilakukan pencetakan dengan double 
impression dengan Teknik langsung. 

 
Mencetak rahang antagonis 

Rahang antagonis dilakukan pencetakan dengan alginat  
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BAB VIII 
TAHAPAN PEKERJAAN MAHKOTA SEMENTARA 

 
Sebelum mulai melakukan preparasi gigi untuk perawatan mahkota selubung, Operator harus sudah 
menyiapkan mahkota sementara. 
Mahkota sementara ada 2 macam yaitu   :  Indirek ( langsung ).  

            Direk ( tidak langsung ). 
☯ Pembuatan mahkota sementara secara indirek : 

• Gigi yang akan dipreparasi dicetak dengan bahan cetak alginat  menggunakan sendok cetak 
sebagian atau penuh tergantung keadaan geligi dalam rongga mulut maupun oklusinya.  

• Cetakan untuk model kerja di cor dengan gypsum type III  dan untuk model studi di cor dengan 
gypsum tipe II. Gigi yang akan dipreparasi dilakukan pengerokan dengan pisau malam/modeler 
sehingga tampak seperti gigi yang dipreparasi untuk restorasi mahkota selubung.  

• Dilakukan pembuatan model malam mahkota selubung dengan malam merah pada gigi yang 
dikerok.  

• Setelah itu Model kerja tersebut di basahi dengan air kemudian dilakukan pencetakan dengan 
bahan cetak alginat. Model malam dilepas dari gigi yang bersangkutan, beri bahan separasi 
pada permukaan gigi yang dikerok tadi. Isi cetakan alginat dengan bahan self curing acrylic ( 
Tempron, dll ) kemudian cetakan tersebut ditempatkan kembali pada model kerja gigi dengan 
posisi yang tepat.  

• Bila bahan akrilik pada fase dough stage cetakan dilepas, kelebihan bahan di potong (bila masih 
lunak dapat digunakan gunting kecil) dan dilakukan penyelesaian lebih lanjut dengan stone bur 
dengan putaran rendah (micromotor/low speed).  

• Selesailah sudah pembuatan mahkota sementara yang dipersiapkan sebelum dilakukan 
preparasi pada penderita.  

• Bila nanti pada saat pasang coba mahkota sementara ternyata terlalu longgar atau kurang fix 
maka bisa dilakukan penambahan bahan self curing akrilik pada mahkota sementara tersebut. 
Kemudian dudukan pada gigi yang telah dipreparasi yang sebelumnya diulasi vaselin terlebih 
dahulu. Sebelum self curing akrilik mengeras mahkota sementara dilepas dan dirapikan 
kemudian dipasang kembali pada gigi tersebut dan tunggu sampai setting / mengeras. Cara 
sama dengan pembuatan mahkota sementara secara direk. 

 
 

•  Pemasangan mahkota sementara dengan menggunakan bahan tumpatan sementara 
(Fletcher).  

 
☺   Pembuatan mahkota sementara secara direk : 

    
• Sebelum mulai preparasi dilakukan pencetakan dengan sendok cetak sebagian dan bahan cetak 

alginat pada gigi yang akan dipreparasi. Tetapi tidak dilakukan pengecoran.  
• Selanjutnya operator melakukan preparasi pada gigi penderita, setelah preparasi selesai 

dilakukan pengulasan bahan separasi pada gigi yang telah dipreparasi dengan vaselin, 
kemudian cetakan alginat diisi dengan bahan self curing acrylic dan dicetakkan kembali pada 
penderita dengan posisi dan tekanan yang tepat.  

• Setelah bahan akrilik pada fase dough stage cetakan dilepas, kelebihan bahan di potong (bila 
masih lunak dapat digunakan gunting kecil) dan dilakukan penyelesaian lebih lanjut dengan 
stone bur dengan putaran rendah (micromotor/low speed). Dilakukan pemolesan, terutama perlu 
diperhatikan finishing daerah servikal mahkota sementara tersebut sehingga tidak menyebabkan 
iritasi pada penderita selama pemakaian sementaranya.  
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• Pemasangan mahkota sementara dengan menggunakan bahan tumpatan sementara 
(Fletcher).  

 
 
 
 
 
 

• Ada pula operator yang menggunakan mahkota sementara dari bahan polikarbonat yang ada di 
pasaran terutama untuk mahkota sementara gigi anterior, untuk gigi posterior dapat digunakan 
yang berbahan metal plate.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar  69 :    A. mahkota sementara polikarbonat untuk gigi anterior, 
B. mahkota sementara aluminium untuk gigi posterior 
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Mahkota sementara dengan indikasi untuk pasak tuang yang harus dilakukan adalah : 
• Mahkota sementara perlu ditambahkan paper clips yang dimanipulasi lagi dengan 

menambahkan self curing acrylic pada waktu insersi mahkota sementara.  
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BAB IX 
TAHAPAN PEKERJAAN MENCETAK 

 

9.1. MENCETAK DIE 
 
Cara Mencetak untuk model kerja : 
• Tehnik Double Impresion, menggunakan 2 macam bahan cetak elastomer pada sendok cetak 

konvensional. 
Bahan cetak ini td 2 tipe yaitu : 
• Heavy body / Putty tipe  

digunakan sebagai cetakan pertama.  
 

 

Gambar 70 : Cetakan pertama menggunakan heavy body 
 
 

• Light Body / Syringe type  
digunakan sebagai cetakan kedua, sehingga didapatkan detail cetakan yg tajam. 

 

 

Gambar 71  : Cetakan setelah diberi light body 
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1. MENCETAK RAHANG ANTAGONIS 
            Menggunakan bahan cetak alginat dan dicor dengan menggunakan gypsum tipe III. 

 

      

 
Gambar 72  : tahapan cetakan alginat 

 
 
 
1. MEMBUAT CATATAN GIGIT 
ó Sebagai pedoman menentukan oklusi pada model kerja 
ó Bahan yg digunakan :  Lempeng malam merah 

Gips cetak 
    Bahan cetak (jenis heavy body / putty type) 
ó Macam catatan gigit ada 2 yaitu :   catatan gigit anterior 

      Catatan gigit posterior 
ó Cara membuat catatan gigit : 

• Malam merah dilipat menjadi 2 dan diantara diberi kassa. 
• Penderita dilatih melakukan oklusi sentris dengan cara penderita membuka dan menutup mulut 

berulang-ulang dengan santai (tidak boleh tegang) dan pada saat menutup mulut, operator 
membantu mendorong dagu kearah distal. 

• Setelah penderita terlatih lempengan malam yang sudah dilipat menjadi dua dan dlunakkan / 
bahan cetak putty yang telah dicampur diletakkan mengenai gigi yang dipreparasi dan 2 gigi 
disebelah mesial dan distalnya pada mulut penderita. Penderita disuruh menggigit malam dalam 
posisi oklusi sentries. Kelebihan malam merah pada bagian labial / bukal ditekan-tekan sampai 
membentuk anatomi gigi labial / bukal. 

• Catatan gigit dilepas bila sudah mengeras. 
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1. MENCETAK DIE UNTUK PASAK DAN INTI 
Mencetak pasak  
• Siapkan paper clip atau tusuk gigi atau batang korek api yang dikerat. Bisa masuk kedalam 

saluran akar sesuai dengan  panjang pengambilan guttap. 
• Aduk bahan light body diulaskan pada paper clip atau tusuk gigi atau batang korek api yang 

sudah dikerat kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar tunggu sampai setting. 
• Setelah setting cetakan dilepas. Dilihat hasil cetakan apakah sudah tercetak lengkap dan ada 

porositas atau tidak. 
• Bila hasil cetakan terdapat kekurangan atau porositas hanya sedikit / kecil bisa ditambahkan 

sedikit bahan light body kemudian dipasangkan lagi cetakan ke dalam saluran akar sesuai 
dengan posisi semula. Tetapi bila hasil cetakan jelek, maka harus dicetak ulang secara 
keseluruhan.  

• Setelah itu hasil cetakan pasak disimpan dahulu.  
• Operator melakukan cetak gigi yang dipreparasi menggunakan sendok cetak sebagian dengan 

bahan heavy body / putty tipe. 
• Setelah itu hasil cetakan dikerok pada bagian gigi yang dipreparasi untuk tempat hasil cetakan 

pasak.  
• Coba dulu untuk mengembalikan sendok cetak ke posisi saat mencetak dengan heavy body. 

Bila sudah dapat memasang hasil cetakan ke posisi saat mencetak dengan tepat kemudian 
pasang kembali hasil cetakan pasak ke gigi yang dicetak. Isi hasil cetakan heavy body / putty 
tipe pada sendok cetak dengan light body pada bagian gigi yang dipreparasi / dikerok beserta 
gigi disebelah kanan dan kirinya, kemudian cetakan di pasangkan kembali ke posisi saat 
mencetak. 

• Hasil yang didapat setelah cetakan dilepas dari gigi penderita adalah cetakan pasak ( light body 
) menyatu  dengan cetakan heavy body / putty tipe.   

 

            
Gambar 73. Hasil Cetakan pasak 

• Setelah hasil cetakan disetujui dilakukan pengecoran dengan gypsum tipe IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

123 
 

BAB X 
TAHAPAN PEKERJAAN INSERSI 

 
 
1. PASANG COBA PADA PENDERITA  
Setelah restorasi jadi dari laboratorium dilihat dahulu di model bagaimana :  

• Bentuk anatomi sudah sesuai atau belum 
• Fix pada model atau tidak mudah lepas 
• Kerapatan bagian cervikal  

 
Setelah itu dilakukan pasang coba pada pasien dan dilihat : 

• Pertemuan restorasi dan gigi sediaan. 
• Warna apakah sudah sesuai 
• Kontak dengan gigi tetangga 
• Oklusi dengan gigi antagonis 
• Letak didalam lengkung gigi 
• Tidak menekan gingiva 
• Untuk Restorasi mahkota pada RA mahkota tidak boleh jatuh apabila dilepas. 

 
 
1. PEMASANGAN TETAP 
 
 
 
 
• Daerah preparasi diisolasi terlebih dahulu. ( lihat isolasi daerah kerja) 
• Mahkota sementara didisinfeksi dengan alkohol 70% dan dikeringkan. 
• Dilakukan penyemenan dengan menggunakan luting semen yaitu zinc fosfat atau Glass ionomer tipe 

I (ingat cara manipulasi glass ionomer). 
• Semen dimasukkan kedalam mahkota dan dilakukan insersi perlahan-lahan dengan sedikit digetar 

agar tidak ada udara yang terjebak. Mahkota ditekan sampai kelebihan semen keluar kemudian 
penderita disuruh menggit dengan terlebih dahulu penderita menggiit cotton roll diatas mahkota. Di 
biarkan sampai mengeras. 

• Setelah mengeras kelebihan semen dibersihkan dengan eskavator / sonde. 
    
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIS RESTORASI MAHKOTA 
SELUBUNG : 

• Porcelain fused to metal (PFM) 
 
 

• All Porcelain crown 
 
Pengertian Restorasi mahkota selubung adalah restorasi yang menutup seluruh 

permukaan mahkota gigi yang telah dipreparasi, dapat dibuat pada gigi 
anterior maupun posterior dengan berbagai macam bahan sesuai indikasi 
(PFM, All Porcelain/Ceramic, Zirconia). 

Tujuan Mengembalikan fungsi fisiologis, anatomi dan estetik, sesuai dengan sistem 
stomatoghnati 
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Indikasi •  Kasus karies yang meluas sekeliling gigi 
•  Kasus korosi permukaan oklusal (menghi langkan penyebab terlebih dahulu) 
•  Kasus gigi yang mengalami fraktura 
•  Kasus gigi mengalami perubahan warna permanen 
•  Kasus kelainan bentuk morphologi gigi 
• Koreksi malposisi gigi 

•  Gigi vital maupun gigi setelah perawatan saluran akar 
Kontra 
indikasi 

•  Kavitas luas dengan dinding axial yg tipis 
•  Beban oklusi dengan gigi antagonis berat 
•  Mahkota klinis terlalu rendah 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

A. Alat  
• Shade guide warna 
• Saliva ejector dan rubber dam 
• Peralatan anaesthesi (bila diperlukan) 
• Alat preparasi gigi (High speed Contra angle hand piece dengan 

berbagai macam bentuk bur a.l. : round , fissure, tapered diamond 
bur, diameter bur disesuikan dengan luas permukaan bidang gigi 
yang akan dipreparasi) 

• Sendok cetak (sebagian atau penuh) 
• Peralatan pengaduk bahan cetak 
• Peralatan finishing preparation 
• Alat poles ( berbagai macam/bentuk arkansas stone, veener, sand 

rubber, brush, metal strip dan polishing strip ) 
• Brander  

B. Bahan 
• Sarung tangan 
• Masker 
• Penutup dada, gelas kumur dan saliva ejector 
• Cotton roll 
• Varnish 
• Retraction cord 
• Bahan cetak alginate 
• Bahan cetak double impression lengkap : 

• putty type/heavy body 
• medium body 
• light body 

• Bahan restorasi mahkota sementara 
• Lempeng malam merah 
• Bahan bite registration 
• Gips untuk model kerja 
• Articulating paper 
• Bahan sementasi sementara 
• Bahan sementasi tetap 

Cara kerja • Pembersihan regio obyek gigi dari calculus dsb 
• Pencocokan warna menggunakan shade guide 
• Melakukan penumpatan terlebih dahulu bila ada kavitas 
• Anaesthesi (bila diperlukan) 
• Melakukan gingival management 
• Preparasi seluruh permukaan gigi dengan prinsip golden proportion 
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• Preparasi keliling servikal disesuaikan dengan bahan restorasi yang 
akan digunakan 

• Cek oklusi coba dengan gigi antagonis menggunakan lempeng malam 
merah untuk melihat ketebalan preparasi oklusal 

• Melakukan retraksi gusi dengan retraction cord 
• Melakukan pencetakan gigi yg di preparasi menggunakan teknik 

double impression 
• Melakukan pencetakan rahang antagonis dengan bahan cetak alginat 
• Melakukan catatan gigit 
• Menutup obyek gigi dengan mahkota selubung sementara 
• Membuat model kerja RA/RB dalam keadaan oklusi 
• Membuat instruksi pada laboratorium teknik gigi 
• Melakukan pasang coba mahkota selubung 
• Melakukan finishing dan polishing 
• Melakukan penyemenan tetap mahkota selubung 
• Pembuatan restorasi mahkota selubung selesai 

 
 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIS RESTORASI PASAK DAN INTI, 
ada 2 macam yaitu : 

• Prefabricated post 
 
 

• Fabricated post 
 
Pengertian Restorasi Pasak dan Inti adalah restorasi yang membentuk kembali 

struktur jaringan gigi berupa inti dan pasak dalam saluran akar yang telah di 
rawat saluran akarnya, untuk retensi utama 

Tujuan Mengembalikan anatomi struktur jaringan gigi untuk menyangga 
restorasi mahkota selubung, sehingga diperoleh kembali fungsi 
maupun anatomi mahkota selubung sesuai sistem stomatoghnati 

Indikasi • Gigi non vital pasca perawatan saluran akar 
•  Kasus gigi yang mengalami fraktura horizontal sampai 
 mendekati servikal 
•  Kasus kelainan bentuk morphologi gigi 
•  Koreksi malposisi gigi yang ekstrim 
• Memperbaiki inklinasi gigi 
• Kavitas luas dengan dinding axial yg tipis 
•  Mahkota klinis terlalu rendah 

Kontra 
indikasi 

•  Fraktura akar 
•  Saluran akar buntu / terlalu pendek 
• Akar terlalu pendek 

Persiapan 
alat dan 
bahan 

A. Alat  
• Saliva ejector dan rubber dam 
• Alat preparasi gigi (High speed Contra angle hand piece dengan 

berbagai macam bentuk bur a.l. : round , fissure, tapered dan Inverted 
diamond bur, diameter bur disesuaikan dengan luas permukaan 
bidang gigi yang akan dipreparasi atau di dekaputasi total 
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• Peeso Reamer untuk mengeluarkan sebagian gutta point 
• Pasak plastic untuk mencetak saluran akar 
• Sendok cetak (sebagian) 
• Peralatan pengaduk bahan cetak 
• Peralatan finishing preparation 
• Alat poles ( berbagai macam/bentuk arkansas stone, veener, sand 

rubber, brush, metal strip dan polishing strip ) 
• Brander  

B. Bahan 
• Sarung tangan 

 
 

• Masker 
 
 

• Penutup dada, gelas kumur dan saliva ejector 
 
 

• Cotton roll 
 
 

• Cotton pelet 
 
 

• Prefabricated post / fabricated post 
 
 

• Bahan cetak alginate 
• Bahan cetak double impression lengkap : 

• putty type/heavy body 
• medium body 
• light body 

• Bahan restorasi mahkota sementara 
• Lempeng malam merah 
• Bahan bite registration 
• Gips untuk model kerja 
• Articulating paper 
• Bahan sementasi sementara 
• Bahan sementasi tetap 

Cara kerja • Pembersihan regio obyek gigi dari calculus dsb 
• Melakukan gingival management dengan retraksi gusi menggunakan 

retraction cord 
 

Prefabricated  Post : 
• penghitungan Panjang pasak 
Pengeluaran gutta point 
• Pemilihan prefabricated post yg sesuai (template) 
• Foto rontgen (jika diperlukan) 
• Penyemenan Prefabricated post 
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• Pembuatan core build-up pada bekas akses kavitas (matrix crown form 
untuk core build up ) 
 

Fabricated Post : 
• Pengeluaran gutta point 
• Penghalusan dinding saluran akar 
• Dekaputasi total / sebagian sesuai indikasi 
• Melakukan pencetakan saluran akar preparasi menggunakan teknik 

double impression 
• putty type/heavy body 
• medium body 
• light body 

• Melakukan pencetakan rahang antagonis dengan bahan cetak alginat 
• Melakukan catatan gigit 
• Menutup obyek gigi dengan mahkota selubung sementara 
• Membuat model kerja RA/RB dalam keadaan oklusi 
• Membuat instruksi pada laboratorium teknik gigi 
• Melakukan pasang coba pre -Fabricated /Fabricated post 
• Melakukan finishing 
• Melakukan penyemenan tetap Fabricated Post 
• Pembuatan restorasi Prefabricated Post / Fabricated Post selesai 
• Selanjutnya dilakukan pembuatan mahkota selubung dengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 
 

DAFTAR  PUSTAKA 
 
 
1 Garg Nisha (2015) : Textbook of Operative Dentistry, 3th.ed. Jaypee Brothers Medical Publishers. 

 
2 Cohen and Richard (2008) : Pathways of,the pulp, 10th.ed., Mosby Inc., St. Louis. 

 
3 Craig (2012) : Restorative Dental Materials, 13th.ed., The C.V. Mosby Co., St. Louis, Baltimor, 

Toronto. 
 

4 Sturdevant, Roberson, Heymann (2013) : The Art and Science of Operative Dentistry,6th.ed. C.V. 
Mosby Co. , St Louis.  
 

5 Walton, R.E. & Torabinejad, M. (2013) : Prinsip dan Praktek Ilmu Endodonsia, edisi ke 6, Penerbit 
Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 
 

6 Mount, G.J., Hume W.R (2008) : Preservation Restoration of toothh structure, The C.V. Mosby Co., 
St. Louis, Baltimor, Toronto. 
 

7 Summit J.B. (2006) : Fundamental of Operative Dentistry a contemporary approach, 4nd.ed, 
Quintessence Publishing Co, Inc., Chicago, Tokyo, Hong Kong. 
 

8 Sherwood I.A., 2010, Essentials of Operative Dentistry ,1st.ed, Jaypee Brothers Medical Publishers 
 

9 Kenneth Koch, DMD, and Dennis Brave, DDS, , 2006, Introducing the Activ GP Precision 
Obturation System, 
http://www.dentaleconomics.com/display_article/249400/55/none/none/Equip/Introducing-the-Activ-
GP-Precision-Obturation-System 
 

10 Endodontic, http://www.dentalstudentbooks.com/dentistry/endodontics.html 
 

11 Garg Nisha, Amit, 2007, Textbook of Endodontics, 1st..ed., Jaypee Brothers Medical Publishers. 
 


