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ABSTRACT
Background: Health is the most important factor in human survival. Dental and oral health is part of overall health. Caries
is a disease most commonly found in the oral cavity so that is the main problem of oral health. Dental caries should be taken
care of by filling. Nowadays have been found filling materials for caries for example glass ionomer cement (GIC). At
Karang Pule Health Center located in Mataram City, GIC is the preferred material often chosen by dentists for caries.
Objective: To know about the use of GIC as restoration material in Karang Pule Health Center located in Mataram, NTB in
2016-2020. Method: This research is a descriptive retrospective research using the cross sectional approach by taking the
medical records of patients in Karang Pule Health Center whom were given GIC as the filling material. Result: There were
628 patients using GIC and categorized based on the year of fillng, age,sex, region of feeling and the period of teeth in each
patient. Conclusion: Based on the year of filled, it shows that 2017 was the highest frequency of fillings with GIC, which
was 193 patients (30.7%), while in 2020 it was the least frequency, which was 17 patients (2.7%). GIC is most widely used
in patients aged 26-35 years (adults), as many as 202 patients (32.2%) and the least is done in patients aged 56-65 years
and over. GIC treatment is more often accepted by female patients than male patients. The mandibular posterior region of
the teeth is the region most filled by GIC.
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LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan faktor yang paling penting
dalam keberlangsungan hidup manusia. Kesehatan dalam
hal ini meliputi kesehatan fisik, mental, spiritual maupun
kesejahteraan sosial yang memungkinkan setiap orang
dapat menjalani kehidupan sosial ekonomi yang
produktif. Kesehatan gigi dan mulut meliputi kesehatan
jaringan keras dan lunak gigi serta faktor-faktor yang
berhubungan dengan rongga mulut yang memungkinkan
individu untuk makan, bicara dan berinteraksi sosial,
gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya
penyakit, penyimpangan oklusi, dan kehilangan gigi
sehingga dapat bekerja dengan baik dan hidup produktif
secara sosial dan ekonomi.1 Gigi karies dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mengkonsumsi
gula secara berlebihan, kurangnya pengetahuan tentang
kesehatan rongga mulut, dan sulitnya akses pelayanan
kesehatan.2
Menurut data Riskesdas tahun 2018, angka karies di
Indonesia mencapai 88,8% dengan rata-rata indeks
DMF-T untuk gigi permanen di Indonesia adalah 7,1.
Sementara proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi
yakni 41,4% dan karies di Kota Mataram sebesar 37,57%
dengan prevalensi penambalan atau penumpatannya
sebesar 8,96%.
Untuk mengatasi karies, salah satunya dapat dilakukan
penambalan atau penumpatan menggunakan bahan
restorasi. Prinsip dasar bahan restorasi adalah tidak
beracun, tidak mengiritasi rongga mulut dan jaringan
disekitarnya, tidak menyebabkan reaksi alergi, dan tidak
karsinogenik.3
SIK adalah bahan yang memiliki sifat anti kariogenik
dikarenakan mampu melepaskan fluorida, bahan ini

secara kimiawi berikatan pada dentin dan enamel,
mempunyai koefesien termal yang sebanding dengan
gigi, serta mempunyai biokompatibilitas yang baik.3,4
Beberapa kelemahan yang dimilki SIK, yaitu ketahanan
aus yang rendah, mudah fraktur, dan disolusi yang tinggi
dalam penyerapan air umumnya dianggap sebagai
kekurangan paling signifikan yang dapat menyebabkan
pertumbuhan bakteri, karies sekunder, dan akhirnya
terjadi kegagalan restorasi.5
Puskesmas Karang Pule adalah puskesmas kecamatan
yang terletak di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Provinsi NTB. Puskesmas Karang Pule memiliki poli
klinik gigi yang banyak menerima pasien dari
masyarakat disekitar wilayah kerjanya. Poli klinik
puskesmas ini menggunakan Semen Ionomer Kaca (SIK)
sebagai bahan tumpatan untuk perawatan gigi karies.
Hasil wawancara pada dokter gigi yang bertugas di
puskesmas ini, alasan menggunakan SIK sebagai bahan
tumpatan dikarenakan keterbatasan alat dan biaya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil
peneliatan mengenai distribusi penggunaan bahan
tumpatan Semen Ionomer Kaca (SIK) di Puskesmas
Karang Pule.

BAHAN DAN METODE
Penelitian
ini
merupakan
jenis
penelitian
observasional deskriptif menggunakan rekam medis yang
dilaksanakan pada bulan November 2021 di Puskesmas
Karang Pule Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Metode pengambilan sampel menggunakan
Teknik Total Populasi dengan populasi penelitian ini
adalah rekam medis pasien yang datang ke poli gigi
Puskesmas Karang Pule selama tahun 2016 hingga 2020.
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HASIL PENELITIAN
Data dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan
tahun penumpatan, usia, jenis kelamin, dan regio
penumpatan. Total pasien yang tercatat melakukan
perawatan menggunakan SIK pada tahun 2016-2020
sebanyak 628 pasien.
Sesuai yang terlihat pada Tabel 1, perawatan SIK
paling banyak dilakukan pada tahun 2017, yaitu
sebanyak 193 pasien (30,7%), sedangkan paling sedikit
dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 17 pasien (2,7%).
Terdapat penurunan dari tahun 2017 hingga 2020.
Tabel 1. Distribusi frekuensi bahan tumpatan Semen Ionomer
Kaca berdasarkan tahun penumpatan

Tahun Penumpatan

Frekuensi

%

2020
2019
2018
2017
2016
Total

17
107
137
193
174
628

2,7
17
21,8
30,7
27,7
100

Berdasarkan kelompok usia sesuai pada Tabel 2,
frekuensi tertinggi penggunaan SIK, yaitu pada
kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 202 pasien (32,2%)
dan paling sedikit pada usia 56-65> sebanyak 33 pasien
(5,3%).
Tabel 2. Distribusi frekuensi bahan tumpatan Semen Ionomer
Kaca berdasarkan kelompok usia

Kelompok Usia
(tahun)
<11
12-16
17-25
26-35
36-45
46-55
56-65>
Total

Frekuensi

%

46
35
121
202
126
65
33
628

7,3
5,6
19,3
32,2
20,1
10,4
5,3
100

Berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada
Tabel 3, perawatan menggunakan SIK paling banyak
dilakukan oleh perempuan dengan frekuensi 379 pasien
(60,4%).
Tabel 3. Distribusi frekuensi bahan tumpatan Semen Ionomer
Kaca berdasarkan kelompok jenis kelamin

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Frekuensi
249
379
628

%
39,6
60,4
100

Pada Tabel 4 dapat dilihat prevalensi penggunaan SIK
paling banyak dilakukan pada regio posterior rahang
bawah, yaitu sebanyak 396 perawatan (63,1%) dan
paling sedikit pada anterior rahang bawah sebanyak 2
perawatan (0,3%).

Tabel 4. Distribusi frekuensi bahan tumpatan Semen Ionomer
Kaca berdasarkan regio penumpatan

Regio Gigi
Anterior rahang atas
Posterior rahang atas
Anterior rahang bawah
Posterior rahang bawah

Total

Frekuensi
22
210

%
3,2
33,4

2

0,3

396
628

63,1
100

PEMBAHASAN
Berdasarkan tahun penumpatan pada tabel 1,
penggunaan SIK pada tahun 2016 sebanyak 174 pasien
(27,7%) dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 193
pasien (30,7%). Terjadi penurunan penggunaan SIK dari
tahun 2018 hingga 2020.
Puskesmas Karang Pule menggunakan SIK pada
kasus karies media dan menggunakan Zinc Oxide
Eugenol. Sesuai data rekap pasien dan hasil wawancara
dengan tenaga medis di poli gigi puskesmas, banyak
pasien yang datang ke puskesmas saat gigi sudah
mengalami karies profunda atau sisa akar atau nekrosis.
Pasien yang datang ke poli gigi dengan diagnosa nekrosis
atau sisa akar pada tahun 2016 hingga 2020 sebanyak
5.127 pasien dan pasien dengan diagnosa karies profunda
sebanyak 788 pasien. Tindakan yang dilakukan adalah
perawatan saluran akar dan ditumpat menggunakan SIK
atau pencabutan, tetapi terkadang pasien merasa takut
untuk dicabut sehingga dilakukan pemberian obat. Hal
ini menunjukan perhatian masyarakat terhadap
Kesehatan gigi dan mulut masih kurang. Penurunan SIK
juga dikarenakan SIK yang langka dan sulit didapatkan
sehingga puskesmas menggunakan Zinc Oxide Eugenol
sebagai bahan tumpatan setelah perawatan saluran akar.
Rendahnya perawatan dengan bahan tumpatan di
tahun 2020 dapat dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan
kunjungan di puskesmas. Sesuai dengan buku petunjuk
teknis pelayanan puskesmas, terdapat pembatasan
pelayanan gigi dan mulut yang dapat menjadi salah satu
faktor menurunnya pasien poli gigi pada tahun 2020.6,7
Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan
tindakan kedokteran gigi, seperti tidak dilakukannya
perawatan saluran akar untuk menghindari penggunaan
bor dan mengurangi aerosol yang dihasilkan, sehingga
dokter gigi menggunakan Zinc Oxide Eugenol untuk
mempermudah pembongkaran apabila gigi tersebut sakit
akibat saluran akar yang tidak dibersihkan.
Hasil penelitian berdasarkan kelompok usia yang
dapat dilihat pada tabel 2 menunjukan bahwa golongan
usia 25-35 tahun paling banyak melakukan tumpatan
dengan semen ionomer kaca sebanyak 202 orang
(32,2%), sedangkan pada golongan usia 56-65 keatas
hanya sedikit yang melakukan tumpatan, yaitu sebanyak
33 orang (5,3%). Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan
penelitian yang dilakukan di RSGM PSPDG Unsrat,
dimana frekuensi penggunaan bahan tumpat terbanyak
pada usia 21-30 tahun sebanyak 72 sampel (38,10%).8
Usia dewasa merupakan usia yang produktif. Usia
dewasa juga cenderung memiliki kesadaran kesehatan
gigi dan mulut yang tinggi dan juga memperhatikan
penampilannya. Namun, hal ini juga dapat disebabkan
oleh kebiasaan buruk dan juga pola hidup yang tidak
sehat pada kelompok usia dewasa, seperti merokok.
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Rokok adalah salah satu faktor risiko penyebab karies
dan kelainan rongga mulut lainnya. Merokok
menyebabkan terjadinya penurunan fungsi saliva yang
dapat berperan dalam proteksi gigi yang akan
berhubungan dengan status kesehatan gigi dan mulut.9
Bertambahnya usia dapat menyebabkan fungsi dalam
tubuh menurun, salah satunya fungsi kelenjar saliva yang
dapat menimbulkan penyakit di rongga mulut, salah
satunya karies. Perubahan fisiologis pada struktur gigi
juga dapat terjadi sering bertambahnya usia, struktur
enamel yang rapuh lebih mudah patah dan pulpa
mengalami degenarasi yang menyebabkan asupan nutrisi
berkurang. Hal ini menyebabkan, tidak sedikitnya lansia
yang mengalami masalah pada rongga mulutnya, namun
masih belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk
melakukan perawatan gigi ke dokter terutama lansia yang
berada di daerah kecil.10 Berdasarkan hasil wawancara
dengan tenaga medis di Puskesmas Karang Pule, lansia
yang datang ke pol igigi banyak yang mengalami
periodontitis dan abses. Pada tahun 2016 hingga 2020,
lansia yang didiagnosa mengalami penyakit periodontal
sebanyak 964 pasien.
Berdasarkan data laporan pada laporan tahunan tahun
2020 program kesehatan keluarga pada Dinas Kesehatan
Provinsi NTB, menunjukan bahwa angka kemandirian
lansia dilihat dari kemampuan lansia melakukan aktifitas
fisik berada di tingkat kemandirian kategori A yang
berarti semua aktifitas fisik lansia tersebut dilakukan
sendiri tanpa bantuan orang lain.11 Merujuk kondisi ini,
walau lansia dapat melakukan aktifitas secara mandiri
tetapi pengetahuannya rendah maka perilaku dalam
mencari pelayanan kesehatan rendah termasuk pelayanan
gigi dan mulut.
Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi terjadinya karies. Dari hasil penelitian
berdasarkan jenis kelamin menujukan penggunaan bahan
tumpatan semen ionomer kaca paling banyak pada
perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil survei oleh
American Dental Association (ADA) yang menyatakan
bahwa kaum perempuan 89% lebih rutin datang ke
dokter gigi dibandingkan dengan laki-laki. Hasil
penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
di RSGM Unsrat yang mengatakan pasien perempuan
(55,56%) lebih sering datang untuk melakukan
perawatan penumpatan dibandingkan pasien laki-laki
(44,44%).8
Umumnya
perempuan
lebih
memperhatikan
penampilan dan merasa tidak nyaman apabila rongga
mulutnya dirasa tidak bersih. Terdapat beberapa
penelitian yang menyatakan, perilaku menjaga kesehatan
gigi dan mulut diduga terdapat perbedaan psikologis
antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung
lebih tidak memperhatikan keadaan diri mereka terutama
kesehatan rongga mulut.12
Penelitian lain menyatakan, penyakit rongga mulut
terutama karies dapat dipengaruhi oleh perubahan
hormon yang terjadi pada perempuan, hormon esterogen
yang dimilki perempuan akan meningkat saat menstruasi
ataupun pubertas, seiring dengan meningkatnya hormon
tersebut maka kejadian karies pun akan meningkat yang
umumnya terjadi oleh ketidakseimbangan pola makan
terutama makanan yang mengandung karbohidrat.
Perubahan hormon juga dapat mempengaruhi aliran
darah ke jaringan gingiva dan mempengaruhi respon
tubuh terhadap toksin yang dihasilkan oleh plak.12
Distribusi berdasarkan regio gigi yang ditumpat pada
tabel 6, regio posterior rahang bawah (63,1%) merupakan

yang
paling
banyak
mendapatkan
perawatan
menggunakan semen ionomer kaca dan posterior rahang
atas (33,4%). Bentuk anatomis pit dan fissure dari gigi
posterior dapat memudahkan terjadinya retensi makanan
dan tidak dapat dibersihkan secara mekanis dengan bulu
sikat.13
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas
Karang Pule, dapat disimpulkan bahwa distribusi bahan
tumpatan SIK antaralain:
1. Tahun 2017 merupakan tahun dengan penggunaan
SIK terbanyak 193 pasien.
2. Golongan usia yang paling banyak melakukan
tumpatan dengan SIK, yaitu golongan usia 26-35
tahun (dewasa).
3. Pasien perempuan lebih banyak melakukan
perawatan daripada laki-laki.
4. Tumpatan SIK paling banyak dilakukan di regio
posterior rahang bawah.
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