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ABSTRACT
Background: Tooth loss is a condition that is influenced by various factors, including age. With age, the incidence of tooth
loss also increases. The prevalence of individuals with partial tooth loss is quite high in Indonesia. Treatment with
removable partial denture (RPD) is important to rehabilitate and replace the functions of missing teeth. The Indonesian
version of the Patient’s Denture Assessment (PDA-ID) questionnaire will be modified, then validity and reliability tests were
carried out in this study so it can be used to evaluate patient satisfaction with RPDs. Aim: To evaluate the level of patient
satisfaction with RPD, which was measured using a modified Indonesian version of the PDA questionnaire. Methods: The
type of this research is descriptive observational with a cross sectional research design. This research is conducted by
distributing a modified PDA-ID questionnaire to 43 respondents who had received treatment for maxillary and mandibular
RPDs by a dentist, and domiciled in South Tangerang City. Results: 88,4% respondents is satisfied with the removable
partial denture they are using after being measured by a modified PDA-ID questionnaire (PDA-ID GTSL). Conclusion: The
majority of respondents is satisfied with their RPD. The PDA-ID GTSL questionnaire is a valid and reliable measuring tool
to evaluate the satisfaction of patients with RPDs.
Keywords: Evaluation of removable partial denture patient satisfaction level, Indonesian version of the Patient’s Denture
Assessment, PDA-ID GTSL questionnaire
LATAR BELAKANG
Kehilangan gigi merupakan kondisi lepasnya satu atau
lebih gigi dari soketnya yang dapat disebabkan oleh
berbagai hal. Telah diketahui berbagai faktor yang
menyebabkannya, seperti penyakit periodontal, karies
akar, dan usia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Pengpid dan Peltzer (2018) yang
menemukan bahwa usia memiliki hubungan dengan
insidensi kehilangan gigi pada populasi di Indonesia.1
Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, seiring
dengan bertambahnya usia maka prevalensi kehilangan
gigi dengan keadaan edentulous maupun partially
edentulous juga semakin tinggi. Menurut data didapatkan
juga bahwa individu dengan partially edentulous
memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan
edentulous.2
Kehilangan gigi dalam kehidupan seseorang dapat
mengakibatkan perubahan dalam aspek fungsional,
sosial, psikologis, dan kualitas hidup.3 Perawatan dengan
gigi tiruan menjadi penting untuk merehabilitasi fungsi
mastikasi, fonetik, dan estetik. Gigi tiruan sebagian
lepasan masih menjadi pilihan perawatan bagi banyak
individu karena biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, dan
lebih mudah dalam menjaga kebersihan gigi tiruan yang
berpengaruh terhadap kebersihan dan kesehatan gigi dan
rongga mulut secara keseluruhan.4 Beberapa hal
diketahui dapat mempengaruhi kepuasan individu
terhadap hasil perawatan gigi tiruan sebagian lepasan,
seperti retensi, stabilitas, support, fungsi mastikasi,
fonetik, estetik, kenyamanan, dan kemampuan menjaga
oral hygiene. Selain itu, terdapat faktor seperti usia, jenis
kelamin, durasi pemakaian gigi tiruan, dan berapa gigi
tiruan yang sudah pernah digunakan individu.5–7
Tim peneliti dari Tokyo Medical and Dental
University membuat sebuah kuesioner multidimensional
yang disebut Patient’s Denture Assessment (PDA) yang

valid dan reliabel untuk mengukur kepuasan pasien
terhadap gigi tiruan lengkap yang digunakan. Penelitian
yang dilakukan oleh Rezeki et al. menghasilkan
kuesioner PDA-ID yang sudah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia, dan divalidasi kembali. Kuesioner
PDA-ID terdiri dari 22 pertanyaan yang mengevaluasi
kepuasan pasien terhadap gigi tiruan lengkap dari faktor
rasa sakit, kemampuan mengunyah, kenyamanan,
fonetik, dan estetik. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
dibedakan juga aspek gigi tiruan lengkap rahang atas dan
rahang bawah.8,9 Pada penelitian ini peneliti akan
melakukan modifikasi pada kuesioner PDA-ID yang
kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat
kepuasan pasien terhadap gigi tiruan sebagian lepasan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini memiliki jenis penelitian observasional
deskriptif dengan rancangan potong lintang (crosssectional). Penelitian dilakukan secara jarak jauh melalui
panggilan telepon video (video call) dan berlangsung dari
bulan September 2021 hingga Januari 2022. Kriteria
inklusi pada penelitian ini adalah pasien yang berdomisili
di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapatkan
perawatan gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) oleh
dokter gigi, GTSL masih rutin digunakan, dan maksimal
telah dipakai oleh pasien selama 2 tahun10, pasien
menggunakan GTSL pada rahang atas dan rahang bawah,
GTSL yang digunakan merupakan gigi tiruan dengan
basis akrilik, dan pasien mampu berkomunikasi. Kriteria
Eksklusi pada penelitian ini adalah subjek tidak bersedia
menjalani penelitian dan mengisi informed consent, dan
pasien memakai GTSL yang dibuat selain oleh dokter
gigi. Kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas
dan reliabilitas dengan jumlah sampel 30 subjek. Setelah
itu dilakukan penelitian dengan pemilihan sampel
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menggunakan teknik consecutive sampling hingga
didapatkan jumlah sampel sebanyak 43 orang.
Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah
modifikasi dari kuesioner PDA versi Bahasa Indonesia
(PDA-ID) yang kemudian disebut PDA-ID GTSL.
Kuesioner PDA-ID GTSL terdiri dari 21 pertanyaan yang
mengevaluasi kepuasan pasien terhadap gigi tiruan
sebagian lepasan dari 6 komponen, yaitu fungsi, gigi
tiruan rahang atas, gigi tiruan rahang bawah, ekspektasi,
estetik dan pengucapan, dan importance. Pada penelitian
ini menggunakan Visual Analogue Scale (VAS) 0-100
mm, dengan titik potong 1050. Apabila skor total
jawaban ≥1050 maka dikategorikan puas, dan bila total
skor <1050 maka dikategorikan tidak puas. Analisa data
secara univariat dilakukan menggunakan software
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi
25.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
formulir kuesioner yang dikirimkan ke tempat tinggal
responden kemudian dengan hubungan telepon video
(video call) akan dijelaskan dan ditanyakan secara
langsung oleh peneliti. Responden akan menjawab pada
lembar kuesioner, dan mengirimkan kembali lembar
tersebut kepada peneliti setelah diisi. Penelitian ini telah
diizinkan oleh Badan Etik Penelitian Program Studi
Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dengan nomor
504A/S1/KEPK/FKG/8/2022.
HASIL
Sebanyak 43 responden berpartisipasi dalam penelitian
ini sesuai dengan kriteria inklusi. Responden penelitian
yang terlibat adalah 4 orang (9,3%) kelompok usia
remaja akhir (17-25 tahun), 13 orang (30,2%) kelompok
usia dewasa awal (26,35 tahun), 10 orang (23,3%)
kelompok usia dewasa akhir (36-45 tahun), 5 orang
(11,6%) kelompok lanjut usia awal (46-55 tahun), 8
orang (18,6%) kelompok lanjut usia akhir (56-65 tahun),
dan 3 orang (7,0%) kelompok usia manula (>65 tahun).
Menurut kategori jenis kelamin, maka terlihat sebanyak
14 orang laki-laki (32,6%), dan 29 orang perempuan
(67,4%). Selain itu, karakteristik individu dibedakan
berdasarkan klasifikasi kehilangan gigi ApplegateKennedy pada rahang atas dan bawah. Pada rahang atas,
klasifikasi kehilangan gigi sebanyak 11 orang (25,6%)
kelas I, 6 orang (14%) kelas II, 2 orang (4,7%) kelas III,
9 orang (20,9%) kelas IV, 6 orang (14%) kelas V, 9
orang (20,9%) kelas VI. Distribusi kehilangan gigi
rahang bawah, yaitu 9 orang (20,9%) kelas I, 7 orang
(16,3%) kelas II, 1 orang (2,3%) kelas III, 10 orang
(23,3%) kelas IV, 4 orang (9,3%) kelas V, 12 orang
(27,9%) kelas VI. Berdasarkan pengalaman responden
mamakai GTSL, didapatkan sebanyak 20 orang (46,5%)
pernah mengganti gigi tiruannya, dan 23 orang (53,5%)
tidak pernah.
Tabel 1. Karakteristik responden penelitian

Karakteristik

N

%

17-25

4

9,3%

26-35

13

30,2%

36-45

10

23,3%

46-55

5

11,6%

Usia (tahun)

56-65

8

18,6%

>65

3

7,0%

Laki-laki

14

32,6%

Perempuan

29

67,4%

I

11

25,6%

II

6

14%

III

2

4,7%

IV

9

20,9%

V

6

14%

VI

9

20,9%

I

9

20,9%

II

7

16,3%

III

1

2,3%

IV

10

23,3%

V

4

9,3%

VI

12

27,9%

Pernah

20

46,5%

Tidak Pernah

23

53,5%

Jenis Kelamin

Kehilangan Gigi RA
(kelas)

Kehilangan Gigi RB
(kelas)

Pengalaman
Memakai GTSL

Berdasarkan uji dengan SPSS, nilai Pearson Product
Moment atau nilai p<0,05 pada item soal nomor 1-21 dan
rhitung > rtabel pada tabel distribusi rtabel statistik
signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan distribusi nilai
normal dan data dikatakan valid. Sesuai hasil uji
reliabilitas dengan program SPSS dan rumus Cronbach
Alpha, diperoleh nilai Alpha 0,957 dari total 21 item
pertanyaan kuesioner sehingga dinyatakan memiliki
konsistensi internal yang baik, dan data dikatakan
reliabel.
Skor total hasil kuesioner akan dikelompokkan
menjadi “puas” dan “tidak puas”. Penghitungan cut-off
point untuk pengelompokkan dilakukan dengan
menambahkan skor maksimal dan skor minimal
kepuasan tiap pertanyaan dalam kuesioner kemudian
dibagi dua. Melalui rumus tersebut, didapatkan nilai cutoff point, yaitu 1050. Berdasarkan Tabel 2 diketahui
bahwa mayoritas responden telah puas dengan gigi tiruan
sebagian lepasan yang mereka gunakan, yaitu sebanyak
38 orang atau sebesar 88,4% dari total 43 responden.
Hanya sebanyak 5 orang atau sebesar 11,6% saja yang
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tidak puas dengan gigi tiruan sebagian lepasan yang
mereka gunakan.
Tabel 2. Distribusi frekuensi tingkat kepuasan responden
Tingkat Kepuasan
Frekuensi
Persentase
Puas

38

88,4%

Tidak Puas

5

11,6%

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat
beberapa item pertanyaan yang masih mendapatkan
jawaban atau skor yang cenderung rendah dari
responden. Hal tersebut menunjukkan dari keseluruhan
kuesioner, pertanyaan dengan rata-rata jawaban yang
lebih rendah dibandingkan rata-rata secara keseluruhan
tersebut merupakan indikator atau hal yang cenderung
membuat responden tidak puas dengan gigi tiruan
sebagian lepasan yang mereka gunakan. Nilai rata-rata
paling rendah dapat dilihat pada pertanyaan nomor 5
“Apakah partikel makanan masuk ke gigi tiruan bawah?”
yang masuk dalam komponen gigi tiruan rahang bawah
dengan rata-rata 62,33. Pertanyaan lain yang membuat
pasien tidak puas, atau memiliki nilai di bawah rata-rata
secara keseluruhan adalah nomor 1, 2, 3, 9, 11, 16, dan
21. Sebaliknya, nilai rata-rata tertinggi adalah 93,7 pada
pertanyaan nomor 7 “Apakah gigi tiruan bawah cocok
dengan gusi” dalam komponen gigi tiruan rahang bawah,
diikuti pertanyaan nomor 15 “Apakah anda kesulitan saat
berbicara dengan orang lain” dalam komponen estetik
dan pengucapan dengan nilai rata-rata 92,47.
Tabel 3. Analisis univariat nilai rata-rata skor pada tiap
pertanyaan

rahang bawah berdasarkan Applegate-Kennedy, dan
pengalaman responden memakai gigi tiruan sebagian
lepasan. Analisis antara tingkat kepuasan dan masingmasing karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel
4. Berdasarkan usia, dapat dilihat bahwa dari 5 responden
yang tidak puas, 1 responden berada pada kelompok usia
36-45 tahun, 2 responden berada pada kelompok usia 5665 tahun, dan 2 responden berada pada kelompok usia
>65 tahun. Tingkat kepuasan responden berdasarkan
jenis kelamin, yaitu semua responden yang tidak puas
berjenis kelamin perempuan (sejumlah 5 orang atau
sebanyak 11,6%).
Berdasarkan klasifikasi kehilangan gigi rahang atas
dan kepuasan menunjukan mayoritas responden yang
tidak puas sejumlah 4 orang atau sebesar 9,3% adalah
yang memiliki klasifikasi kelas I Applegate-Kennedy.
Hanya 1 dari 5 orang responden yang tidak puas
memiliki kehilangan gigi rahang atas kelas IV (2,3%).
Sebanyak 9 orang dari 38 orang responden lainnya yang
tergolong puas memiliki klasifikasi kehilangan gigi kelas
VI (20,9%), lalu 8 orang kelas IV (18,6%), 7 orang
dengan kelas I (16,3%), 6 orang memiliki kelas II
(14,0%), 6 orang kelas V (14,0%), dan 2 orang yang
memiliki kelas III (4,7%). Apabila dilihat dari kehilangan
gigi rahang bawah, dari keseluruhan 5 responden yang
tidak puas terdapat 2 orang yang memiliki klasifikasi
kehilangan gigi rahang bawah kelas I ApplegateKennedy. Selain itu, responden yang tidak puas lainnya
memiliki kehilangan gigi kelas II, IV, dan V masingmasing 1 orang.
Mayoritas responden yang merasa puas memiliki
kehilangan gigi rahang bawah kelas VI (12 orang atau
27,9%). Selain itu, sebanyak 9 orang memiliki kelas IV
(20,9%), 7 orang memiliki kelas I (16,3%), 6 orang
dengan kelas II (14,0%), dan 3 orang memiliki kelas V
(7,0%), serta 1 orang dengan kelas III (2,3%).
Selanjutnya dilihat dari pengalaman responden yang
sudah pernah mengganti gigi tiruannya, atau tidak pernah
mengganti sehingga gigi tiruan yang dipakai saat ini
merupakan gigi tiruan pertama maka semua responden
yang tidak puas adalah responden yang pernah
mengganti gigi tiruannya (5 orang atau 11,6%).
Tabel 4. Tingkat kepuasan berdasarkan karakteristik responden

Tingkat kepuasan responden juga dapat dilihat
berdasarkan karakteristik responden yaitu usia, jenis
kelamin, klasifikasi kehilangan gigi rahang atas dan
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PEMBAHASAN
Pertanyaan dalam kuesioner PDA-ID yang digunakan
dalam penelitian sebelumnya dimodifikasi agar dapat
digunakan untuk pengguna GTSL, dan disesuaikan
dengan tujuan penelitian. Pertanyaan nomor 13 yang ada
pada kuesioner PDA-ID “Apakah anda merasa ada
masalah dengan gigi tiruan yang baru?” dihapuskan
dalam modifikasi karena penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi kepuasan pasien terhadap GTSL yang
masih digunakan oleh pasien, dan tidak membandingkan
antara gigi tiruan yang lama dan baru. Setelah didapatkan
kuesioner yang sudah dimodifikasi, diuji validitas dan
reliabilitasnya sehingga dapat digunakan untuk
mengevaluasi kepuasan pasien terhadap GTSL pada
penelitian ini, maka selanjutnya kuesioner disebut
sebagai PDA-ID GTSL.
Analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukan
responden memiliki karakteristik yang berbeda-beda,
seperti usia, jenis kelamin, klasifikasi daerah tidak
bergigi pada rahang atas dan rahang bawah, dan
pengalaman menggunakan GTSL. Usia pasien dibedakan
berdasarkan Depkes RI menjadi 6 kelompok usia pada
penelitian ini dengan mayoritas responden berada pada
kelompok dewasa awal dengan jarak usia 26-35 tahun
sebanyak 13 orang (30,2%), dan paling sedikit pada
kelompok usia >65 tahun. Data yang didapatkan ini
berbeda dengan Riskesdas 2018 dimana kelompok usia
55-64 tahun dan >65 tahun ditemukan menjadi mayoritas
pengguna GTSL.2 Perbedaan data yang didapat tersebut
disebabkan karena pada saat pengambilan data responden
lanjut usia mengalami kesulitan dalam melakukan
panggilan telepon video sehingga didapatkan lebih
banyak responden dengan usia dewasa.
Berdasarkan hasil distribusi responden dapat dilihat
responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak
daripada laki-laki. Didapatkan responden perempuan
sebanyak 29 orang (64,7%) dan laki-laki sebanyak 14
orang (32,6%). Hal ini sesuai dengan data Riskesdas
2018 yang mana proporsi pengguna gigi tiruan sebagian
lepasan lebih banyak berjenis kelamin perempuan.2
Penelitian yang dilakukan Pellizzer et al (2012) juga
mendapatkan prevalensi pengguna GTSL berjenis
kelamin perempuan jauh lebih banyak dibandingkan lakilaki.11 Hal ini disebabkan perempuan cenderung lebih
memperhatikan kesehatan oral, dan mencari cara untuk
memperbaiki keadaan rongga mulut mereka karena
dirasa mempengaruhi kualitas hidup.12
Karakteristik responden pada penelitian ini juga dapat
dibedakan berdasarkan daerah kehilangan gigi pada
rahang atas dan rahang bawah yang dimiliki pasien yang
diklasifikasikan berdasarkan Applegate-Kennedy. Hasil
yang didapatkan menunjukan klasifikasi kehilangan gigi
rahang atas paling banyak terdapat pada kelas I dengan
frekuensi 11 orang (25,6%). Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Tudorici et al (2017) dan Gad
et al (2019), yaitu kehilangan gigi rahang atas didominasi
dengan kelas I.13,14 Penemuan ini juga sejalan dengan
penelitian oleh Judy (2009) yang menemukan klasifikasi
kelas I paling banyak terjadi yang mungkin dikarenakan
kebanyakan masyarakat yang lebih memperhatikan dan
merawat gigi anterior dibandingkan gigi posterior
sehingga rawan terjadi karies dan mengakibatkan gigi
harus dicabut.15
Kehilangan gigi rahang bawah pada penelitian ini
menemukan hasil kelas VI dengan jumlah responden 12
orang (27,9%) adalah yang paling banyak. Hal ini sejalan
dengan penelitian lain oleh Mangkat et al (2015) yang

juga menemukan sebagian besar pola kehilangan gigi
adalah pada kelas VI Applegate-Kennedy, dan lebih
banyak masyarakat yang memilih gigi tiruan sebagian
lepasan dibandingkan gigi tiruan cekat sebagai protesa
pengganti kehilangan giginya. Penyebab hal ini adalah
lokasi gigi posterior yang membuat lebih sulit untuk
dibersihkan hingga menyebabkan kerusakan dan harus
dicabut.16 Karakteristik lain yang dapat dilihat adalah
pengalaman responden dalam memakai GTSL yang
dibedakan menjadi pernah dan tidak pernah. Mayoritas
responden sebanyak 23 orang (53,5%) dari total 43 orang
responden belum pernah menggunakan GTSL
sebelumnya yang berarti gigi tiruan yang sekarang
digunakannya adalah yang pertama, sedangkan sebanyak
20 orang lainnya pernah mengganti GTSL sehingga gigi
tiruan yang digunakan sekarang bukan yang pertama
kalinya.
Apabila karakteristik kehilangan gigi dihubungkan
dengan jenis kelamin, maka dapat dilihat pada Tabel 6
bahwa responden perempuan paling banyak memiliki
klasifikasi kehilangan gigi kelas VI pada rahang atas dan
rahang bawah. Responden laki-laki paling banyak
memiliki kelas I untuk rahang atas, dan kelas IV untuk
rahang bawah. Kehilangan gigi juga dapat dilihat
distribusinya berdasarkan usia responden seperti yang
terlihat pada Tabel 4 dan 5. Mayoritas responden
termasuk dalam kelompok usia pasien 26-35 tahun, dan
diantaranya paling banyak yang memiliki kehilangan gigi
rahang atas dan bawah kelas VI. Responden kedua
terbanyak adalah kelompok umur 36-45 tahun dengan
kehilangan gigi rahang atas paling banyak kelas VI,
sedangkan rahang bawah kelas IV dan VI.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada
responden yang memakai gigi tiruan sebagian lepasan,
dan diukur tingkat kepuasannya dengan kuesioner PDAID GTSL memperlihatkan mayoritas responden atau
sebanyak 38 orang (88,4%) dari keseluruhan total 43
orang merasa puas terhadap GTSL yang digunakan.
Selain daripada itu, hanya sebanyak 5 orang atau sebesar
11,6% responden yang tidak puas terhadap gigi
tiruannya. Penemuan ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sharma et al (2018) dan Jajira et al (2016)
yang menyatakan hasil sebagian besar kasus kehilangan
gigi sebagian yang dirawat dengan GTSL memuaskan
bagi responden.6,17 Kuesioner PDA-ID GTSL yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 21 pertanyaan
yang terbagi menjadi 6 komponen. Komponen dalam
kuesioner ini adalah fungsi, gigi tiruan rahang bawah,
gigi tiruan rahang atas, ekspektasi, estetik dan
pengucapan, dan importance.
Beberapa item pertanyaan yang membuat responden
merasa tidak puas berhubungan dengan adanya rasa sakit
yang terkadang dirasakan, rasa tidak nyaman saat makan
karena kesulitan menelan makanan, dan tidak dapat
merasakan lezatnya makanan yang sejalan dengan
penelitian sebelumnya.18 Pada kuesioner PDA-ID GTSL
terdapat item pertanyaan mengenai fungsi gigi tiruan,
rasa sakit, estetika, kenyamanan saat makan pada gigi
tiruan rahang atas dan bawah. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kepuasan pasien terhadap gigi tiruan
sebagian lepasannya dipengaruhi oleh fungsi mastikasi,
fungsi bicara, kenyamanan, adanya rasa sakit atau tidak,
dan estetik yang mana faktor-faktor ini sesuai dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.4,19,20
Kepuasan pasien yang dipengaruhi oleh faktor estetik
terlihat dalam jawaban responden pada penelitian ini di
atas rata-rata, seperti orang lain tidak menyadari pasien
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menggunakan gigi tiruan, dan tidak kesulitan saat
berbicara dengan orang lain.
Responden yang merasa tidak puas dengan gigi
tiruannya pada penelitian ini terdapat pada kelompok
usia 56-65 tahun, dan >65 tahun yang dapat disebabkan
karena faktor yang biasa terjadi pada usia tua seperti
aliran saliva yang berkurang, osteoporosis, dan lain-lain
yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien.18,21 Selain
itu, semua responden yang merasa tidak puas dalam
penelitian ini adalah responden berjenis kelamin
perempuan yang disebabkan oleh jumlah responden yang
didapatkan lebih banyak perempuan. Penemuan ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Jammali
et al (2019) yang menemukan bahwa sebagian besar
pasien perempuan yang memakai gigi tiruan sebagian
lepasan merasa puas.22 Mayoritas responden yang
merasa tidak puas memiliki kehilangan gigi rahang atas
dan rahang bawah kelas I berdasarkan klasifikasi
Applegate-Kennedy, dan semua responden yang tidak
puas merupakan pasien yang pernah menggunakan gigi
tiruan sebagian lepasan sebelumnya.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebanyak 88,4%
responden merasa puas terhadap gigi tiruan sebagian
lepasan yang digunakan setelah diukur dengan kuesioner
PDA-ID GTSL. Kuesioner PDA-ID GTSL dalam
penelitian ini merupakan alat ukur yang valid dan reliabel
sehingga dapat digunakan untuk menilai kepuasan pasien
terhadap gigi tiruan sebagian lepasan.
SARAN
Penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut dengan
penyebaran kuesioner secara langsung bertatap muka
dengan responden agar mendapatkan hasil yang lebih
objektif. Penelitian serupa juga perlu dilakukan dengan
melibatkan jumlah responden yang lebih banyak
sehingga hasil yang didapatkan lebih pasti. Selanjutnya
dapat dilakukan penelitian lanjutan menggunakan
kuesioner PDA-ID GTSL dan color changeable chewing
gum untuk menganalisis hubungan antara kemampuan
mastikasi dan kepuasan pasien pengguna GTSL apabila
sudah tidak ada pandemi Covid-19 sehingga penelitian
ini memungkinkan untuk dilakukan.
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