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ABSTRACT
Background: As someone gets older, changes in saliva and tooth loss are a few of changes that occur in the oral cavity.
Dentures are designed to replace missing teeth and can improve mastication, pronunciation, and aesthetics, as well as
maintain tissue health and in the oral cavity. Changes in the composition of saliva occur in the elderly, causing saliva
production to malfunction and resulting in complaints of dry mouth or xerostomia.reaching the elderly age, the composition
of their saliva changes, causing saliva production to malfunction and resulting in complaints of dry mouth or xerostomia.
Xerostomia causes discomfort when wearing dentures and causes pain in edentulous patients who wear dentures, it can
interfere with chewing, swallowing, tasting, and speaking. Aim: To analyze and identify the description of removable partial
denture users with xerostomia in the elderly. Methods: This type of research is descriptive observational with a crosssectional approach, and the sample population is the elderly with the criteria of age 60 years and over in a nursing home in
the Tangerang area, with a purposive sample technique of up to 160 respondents. Data collection via video call using the
Summate Xerostomia Inventory and Geriatric Oral Health Assessment Index questionnaires with online Google Forms.
Results: A total of 63 respondents (41.7%) reported a good level of comfort, 65 respondents (43%) reported a moderate
level of comfort, and 23 respondents (15.2%) reported a poor level of comfort. Conclusion: The majority of elderly people
who have xerostomia and wear removable partial dentures fall into the moderate category, which means they are doing
well.
Keywords: Removable partial denture, elderly, xerostomia
LATAR BELAKANG
Kehilangan gigi merupakan salah satu masalah dalam
kesehatan rongga mulut dan dapat menyebabkan
ketidaknyamanan yang mengganggu aspek kehidupan
sehari-hari seperti berbicara, mengunyah, bersosialisasi
dan kepercayaan diri.1,2 Faktor penyebab kehilangan
gigi seperti karies, penyakit periodontal, patologi pulpa,
trauma, kanker mulut dan usia.3
Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2018, Kehilangan
gigi nasional pada usia 15-24 tahun sebesar 8,4% yang
semakin meningkat pada usia 65 tahun ke atas sebesar
30,6%. Kenaikan prevalensi sesuai dengan bertambahnya
usia ini, terjadi pada seseorang dengan keadaan
edentulous maupun partially edentulous. Menurut data
didapatkan bahwa pada individu dengan partially
edentulous memiliki prevalensi yang lebih tinggi
dibandingkan edentulous.4
Gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) merupakan suatu
pilihan perawatan yang efektif dan terjangkau untuk
kehilangan gigi sebagian.5 Gigi tiruan sebagian lepasan
(GTSL) merupakan suatu alat yang digunakan untuk
mengembalikan beberapa gigi asli yang hilang dengan
dukungan utama jaringan lunak di bawah plat dasar dan
dukungan tambahan dari gigi asli yang masih ada dan
ditetapkan sebagai gigi penyangga.6
Penting bagi lansia untuk meningkatkan dan
mempertahankan fungsi rongga mulut karena lansia
memiliki berbagai faktor resiko yang mengganggu fungsi
rongga mulut. Selain itu, lansia rentan terhadap berbagai
penyakit berdasarkan perubahan fungsi terkait proses
penuaan.7 Ada beberapa terjadinya perubahan struktur
jaringan rongga mulut pada lansia salah satunya yaitu
keluhan mulut kering (Xerostomia).8 Prevalensi
xerostomia pada wanita merupakan 8,1% serta pada pria

3,1%.9 Prevalensi berkisar 1% hingga lebih dari 30%
penderita berumur 65 tahun ke atas yang mengidap
kendala ini.10,11
Gejala pada pasien xerostomia mengeluhkan kekeringan
pada semua permukaan mukosa mulut, termasuk bibir,
tenggorokan, dan kesulitan mengunyah, menelan dan
berbicara.12 Xerostomia memiliki kemungkinan
penyebab, seperti usia tua, kecemasan, depresi, penyakit
kelenjar liur, sindrom sjorgen, obat-obatan, radiasi dan
penyakit sistemik.13
Perubahan rongga mulut yang terjadi pada saliva dibagi
menjadi dua yaitu objektif (hiposalivasi) yang ditandai
dengan penurunan laju aliran saliva dan subjektif
(xerostomia) ditandai dengan keluhan kekeringan mulut.
Perubahan pada rongga mulut ini dapat ditentukan dalam
pendekatan yang valid secara ilmiah, dikarenakan pasien
yang menderita xerostomia tidak selalu mengalami
hiposalivasi. Untuk penentuan xerostomia sebagai
persepsi subjektif sebagai mulut kering menggunakan
kuesioner berlabel Xerostomia Inventory yang telah
diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir, yang
sebenarnya merupakan alat pertama yang divalidasi
secara
ilmiah
untuk
menyelidiki
prevalensi
xerostomia.14,15
Xerostomia berdampak pada ketidaknyamanan
dalam memakai gigi tiruan dan menjadi efek buruk pada
pasien edentulous yang memakai gigi tiruan, dapat
mempengaruhi mengunyah, menelan, mengecap dan
berbicara.16 Penelitian sebelumnya membahas mengenai
masalah sehari-hari yang paling sering dikeluhkan terkait
dengan xerostomia yaitu masalah dengan berbicara,
mengunyah dan menggigit dengan menggunakan gigi
tiruan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian ini, maka dari itu peneliti
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ingin mengetahui dan mengidentifikasi gambaran tingkat
kenyamanan pengguna gigi tiruan sebagian lepasan pada
lansia penderita xerostomia terutama pada saat
mengunyah, menelan, mengecap dan berbicara.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan jenis observasional
deskriptif dengan pendekatan cross-sectional dan
populasi sampel adalah lansia dengan kriteria usia 60
tahun keatas di panti werdha di daerah Tangerang
sebanyak 160 responden dengan Teknik purposive
sample.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner Summate
Xerostomia Inventory untuk menentukan status
xerostomia pada lansia dan Geriatric Oral Health
Assessment Index untuk mengukur tingkat kenyamanan
lansia pengguna gigi tiruan sebagian lepasan. Responden
yang mengikuti penelitian ini dilakukan anamnesis
terlebih dahulu untuk mendiagnosa gejala xerostomia
sebelum dilaksanakannya penelitian ini, dengan
mengajukan pertanyaan “apakah pernah mulut anda
terasa kering?”. Penelitian ini dilakukan secara jarak jauh
melalui video call dengan lansia yang didampingi oleh
pihak panti untuk mengisi kuesioner dalam bentuk
google form. Penelitian ini telah mendapatkan
persetujuan etik dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas Trisakti.
HASIL
Penelitian ini dilaksanakan dari November-Desember
2021 dengan menggunakan alat ukur kuesioner mengenai
kenyamanan pengguna gigi tiruan sebagian lepasan yang
mengalami xerostomia pada lansia di 6 panti werdha di
daerah Tangerang dengan kriteria usia 60 tahun keatas.
Didapatkan sebanyak 160 responden yang memiliki
gejala xerostomia dan sebesar 151 responden penelitian
yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan
oleh peneliti.
160 kuesioner yang disebar ke responden awal yang
memiliki gejala xerostomia. Diantara total 160 responden
diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin perempuan,
yakni sebanyak 122 responden (76,3%), lalu pada jenis
kelamin laki-laki yaitu sebanyak 38 responden (23,8%).
Data dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Distribusi berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin

n

%

Perempuan

122

76,3%

Laki-laki

138

23,8%

Total

160

100%

Diketahui bahwa dari 160 responden yang diduga
mengalami xerostomia, usia responden didominasi oleh
responden yang memiliki kelompok usia 75-90 tahun
yaitu sebanyak 86 responden (53,8%). Diikuti responden
yang berusia 60-74 tahun sebanyak 69 responden
(43,1%), dan yang terakhir merupakan 6 responden
(3,1%) lainnya yang berusia >90 tahun. Data dapat
terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi berdasarkan kelompok usia

Usia

n

%

60-74 tahun

69

43,1%

75-90 tahun

86

53,8%

>90 tahun

6

3,1%

Total

160

100%

Distribusi berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
ditunjukkan pada tabel 3. Pada jenis kelamin perempuan
dan memiliki kelompok usia 75-90 tahun mempunyai
responden terbanyak yang menggunakan gigi tiruan
sebagian lepasan sebesar 66 responden (76,7%).
Tabel 3. Distribusi berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia

Jenis kelamin
Perempuan

Lakilaki

51
73,9%
66
76,7%
5
100%
122
76,3%

18
26,1%
20
23,3%
0
0%
38
23,85

60-74
75-90
>90
Total

Total

69
100%
86
100%
5
100%
160
100%

Tabel 4. Distribusi berdasarkan status xerostomia

Status Xerostomia

n

%

Xerostomia

151

94,4%

Tidak Xerostomia

9

5,6%

Total

160

100%

Distribusi berdasarkan status xerostomia ditunjukkan
pada tabel 4. status xerostomia dari 160 responden,
sebanyak 151 responden (94,4%) mengalami xerostomia
dan didapatkan responden yang tidak mengalami
xerostomia yaitu 9 responden (5,6%).
Tabel 5. Distribusi berdasarkan jenis
xerostomia

Jenis

kelamin dan status

Status Xerostomia

Kelamin

Xerosto
mia

Tidak
Xerosto
mia

Perempu
an
Laki-laki

115
94,3%
3
94,76%
151
94,4%

7
26,1%
2
23,3%
9
5,6%

Total

Total

122
100%
38
100%
160
100%
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160 kuesioner yang disebar kepada responden yang
diduga mengalami xerostomia, terdapat 151 lansia yang
mengalami xerostomia. 151 lansia yang mengalami
xerostomia tersebut adalah responden yang terpilih
menjadi sampel pada penelitian ini. Diantara total 151
responden yang mengalami xerostomia, diketahui bahwa
94,7% atau sebanyak 115 responden merupakan berjenis
perempuan dan 94,3% atau sebanyak 36 responden
merupakan berjenis kelamin laki-laki. Data dapat terlihat
pada tabel 5.
Selanjutnya berdasarkan tabel 6, didapatkan total 151
responden yang mengalami xerostomia, diketahui bahwa
mayoritas penderita xerostomia berasal dari kelompok
usia 75-90 tahun yakni sebesar 97,7% atau sebanyak 84
responden.
Tabel 6. Distribusi berdasarkan usia dan status xerostomia

Usia

60-74
75-90
>90
Total

63
91,3%
84
97,7%
4
80%
151
100%

Tidak
Xerostomi
a
6
8,7%
3
2,3%
1
20%
9
100%

Tabel 8. Gambaran tingkat kenyamanan responden berdasarkan
jenis kelamin

Jenis

Total

69
(100%)
86
(100%)
5
(100%)
160
100%

Tingkat Kenyamanan

Kelamin
Perempuan

Baik
46
40%

Sedang
55
47,8%

Buruk
14
12,2%

Laki-laki

17
47,2%
63
41,7%

10
27,8%
65
43%

9
25%
23
15,2%

Total

Status Xerostomia
Xerostom
ia

memiliki tingkat kenyamanan dengan kategori buruk
sebesar 9 responden (25%).

Berdasarkan tabel 9, jika berdasarkan usia, dapat dilihat
bahwa sebanyak 32 responden memiliki tingkat
kenyamanan dalam menggunakan gigi tiruan yang buruk,
diantaranya pada kelompok usia 75-90 tahun yang
mendominasi, yakni sebanyak 16 responden (19%),
dilanjutkan pada kelompok usia 60-74 tahun yaitu
sebanyak 5 responden (7,9%) dan 2 responden (50%)
dari kelompok usia >90 tahun. Dengan demikian
mayoritas kelompok usia 75-90 tahun memiliki tingkat
kenyamanan dalam kategori sedang sebanyak 42
responden
Tabel 9. Gambaran tingkat kenyamanan berdasarkan Usia.

Pada tabel 7 diketahui bahwa mayoritas responden yang
menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan yang
mengalami xerostomia memiliki tingkat kenyamanan
yang sedang yaitu sebanyak 65 responden (43%) dengan
skor di antara 7 hingga 9. Meski mayoritas memiliki
tingkat kenyamanan sedang, akan tetapi tingkat
kenyamanan yang dirasakan lansia yang mengalami
xerostomia cenderung baik. Hal tersebut dapat dilihat
dari persentase tingkat kenyamanan dengan kategori baik
(41,7%) yang lebih besar dari tingkat kenyamanan yang
buruk (15,2%).
Tabel 7. Gambaran tingkat kenyamanan responden

Tingkat Kenyamanan
Baik
Sedang
Buruk
Total

n
63
65
23
151

%
41,7%
43%
15,2%
100%

Skoring 5-6 : Baik
Skoring 7-9 : Sedang
Skoring >10 : Buruk
Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa sebanyak 55 (47,8%)
responden berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat
kenyamanan dalam kategori sedang, sementara untuk
tingkat kenyamanan dalam kategori baik dengan jenis
kelamin perempuan sebesar 46 (40%) responden, sisanya
sebanyak 14 (12,2%) memiliki tingkat kenyamanan
dalam kategori yang buruk. Kemudian untuk responden
berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat kenyamanan
dalam kategori baik sebanyak 17 responden (47,2%),
kemudian untuk tingkat kenyamanan dengan kategori
sedang sebanyak 10 responden (27,8%) dan sisanya yang

Usia

60-74

75-90
>90
Total

Tingkat Kenyamanan
Baik
37
58,7%

Sedang
21
33,3%

Buruk
5
7,9%

26
31%
0
0%

42
50%
2
50%

16
19%
2
50%

63
41,7%

65
43%

23
15,2%

DISKUSI
Berdasarkan data penelitian, didapatkan bahwa pengguna
gigi tiruan sebagian lepasan lebih banyak ditemukan
pada lansia berjenis kelamin perempuan dibandingkan
dengan lansia yang berjenis kelamin laki-laki. Hal
tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Luan dan O’Mullane menunjukkan bahwa pengguna
gigi tiruan sebagian besar berjenis kelamin perempuan.
Luan menjelaskan hal tersebut disebabkan karena
perempuan memiliki kemungkinan lebih besar terjadinya
resiko karies yang dapat menyebabkan kehilangan gigi,
sedangkan perempuan juga memiliki perhatian yang
besar terhadap penampilannya sehingga minat untuk
menggunakan gigi tiruan, dengan tujuan mengembalikan
estetis.17
Berdasarkan usia, mayoritas responden menggunakan
gigi tiruan sebagian lepasan pada kelompok usia 75-90
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tahun. Usia 75-90 tahun merupakan kelompok lanjut usia
tua. WHO (World Health Organization) menetapkan
bahwa golongan usia 75-90 tahun dikategorikan sebagai
usia tua (old). Organ tubuh termasuk gigi geligi sangat
penting bagi manusia dan juga sangat rentan terhadap
kerusakan dikarenakan sering digunakan atau
difungsikan. Semakin bertambahnya usia, maka kondisi
jaringan pasti mengalami penurunan, termasuk jaringan
di dalam rongga mulut.18 Sesuai dengan teori bahwa,
seiring bertambahnya usia, risiko kehilangan gigi sangat
tinggi yang salah satunya dikarenakan oleh kondisi
sistemik pada lansia, sehingga penggunaan gigi tiruan
diperlukan.19
Xerostomia merupakan masalah mulut yang umum pada
populasi orang dewasa yang lebih tua dengan prevalensi
33%.20 Xerostomia merupakan gejala atau tanda yang
dirasakan oleh seseorang berupa mulut kering yang pada
umumnya berhubungan dengan berkurangnya aliran
saliva.21 Xerostomia dapat dievaluasi menggunakan
kuesioner, beberapa penulis telah menyarankan
menggunakan instrumen untuk memperluas analisis
xerostomia, dalam menilai aspek yang berhubungan
dengan mengunyah, menelan, berbicara, tidur dan
kualitas hidup.22
Untuk mengidentifikasi xerostomia pada lansia
digunakan alat ukur kuesioner yaitu
Summate
Xerostomia Inventory dimana responden menjawab 5
pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan subjektif dari
xerostomia. Didapatkan sebanyak 115 responden yang
berjenis kelamin perempuan dan berjenis kelamin lakilaki sebanyak 36 orang yang mengisi kuesioner.
Berdasarkan data didapatkan mayoritas lansia penderita
xerostomia berasal dari kelompok usia 75-90 tahun yaitu
sebanyak 84 orang, pada penelitian ini berada pada usia ≥
60 tahun. Hal ini sesuai dengan teori yakni seiring
dengan meningkatnya usia, terjadi proses aging yang
akan mengakibatkan perubahan dan kemunduran fungsi
kelenjar saliva, kelenjar parenkim akan hilang,
mengakibatkan berkurangnya jumlah aliran saliva.21
Memasuki usia lanjut, seorang perempuan akan
mengalami proses alamiah sebagai salah satu bentuk dari
proses penuaan. 23,24 Proses alamiah ini disebut sebagai
menopause, dan apabila seorang perempuan sudah
memasuki proses tersebut, maka produksi estrogen akan
terhenti. Akibatnya dapat terjadi perubahan pengecapan
dan lebih sensitif terhadap makanan atau minuman yang
panas atau dingin, serta menurunnya aliran saliva yang
menyebabkan xerostomia.23
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Osta et
al dengan menggunakan alat ukur GOHAI telah
melaporkan bahwa lansia di Libanon dengan gangguan
kesehatan mulut lebih mudah diidentifikasi dengan
kuesioner GOHAI.25 Sejalan dengan penelitian ini
menggunakan kuesioner GOHAI untuk mengidentifikasi
kesehatan mulut pada lansia yang menggunakan gigi
tiruan sebagian lepasan. Pada penelitian ini yang
menggunakan kuesioner GOHAI terdapat responden
yang merasa nyaman ketika menelan sebanyak 90.7%
serta sebanyak 95.4% responden tidak mengalami
kesulitan ketika berbicara. Hal ini menunjukan bahwa
faktor estetik dan fonetik menjadi salah satu faktor
pertimbangan untuk perawatan pembuatan gigi tiruan.24
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar
responden tidak pernah membatasi jumlah makanan dan
tidak merasa ada gangguan saat makan dan berbicara,
tetapi sebagian kecil mengalami masalah saat
mengunyah. Sependapat denga teori yakni, Seiring

bertambahnya usia, status kesehatan gigi dan mulut juga
semakin menurun dan semakin rentan terhadap
kerusakan karena semakin sering digunakan. Begitu juga
dengan gigi yang digunakan untuk mengunyah akan
lebih mudah rusak karena faktor usia. Gangguan pada
sistem pengunyahan akibat kehilangan gigi akan pulih
dengan penggunaan gigi tiruan, termasuk penggunaan
gigi tiruan sebagian lepasan.26
Skor GOHAI dihitung dengan menjumlahkan skor untuk
setiap pernyataan, dan berkisar antara 12 hingga 60. Skor
tersebut dibagi menjadi tiga kategori: baik (57–60),
sedang (51–56), dan buruk (kurang dari 50). Pada
penelitian ini hanya menggunakan 5 pertanyaan dari
kuesioner GOHAI dikarenakan penelitian ini hanya ini
mengidentifikasi tingkat kenyamanan lansia pengguna
gigi tiruan sebagian lepasan yang mengalami xerostomia
terutama pada saat mengunyah, menelan dan berbicara
maka, skor GOHAI dihitung dengan menjumlahkan skor
untuk setiap pertanyaan, antara 5-25. Skor tersebut juga
dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik (5-6), sedang (7-9),
buruk (lebih dari 10).
Pada penelitian sebelumnya menunjukan bahwa
kelompok lansia xerostomia yang memakai gigi tiruan
lebih banyak mengalami ketidaknyamanan, seperti
ketidakpuasan dalam mengunyah, berbicara, makan dan
tentang ketidakstabilan gigi tiruan mereka.27 Namun
tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan
bahwa lansia yang menggunakan gigi tiruan sebagian
lepasan dan mengalami xerostomia dengan penilaian
kualitas hidup dimensi nyeri dan ketidaknyamanan
mendapatkan, sebagian besar responden merasa nyaman,
dan tidak pernah mengalami nyeri saat makan atau rasa
sensitif dalam mulut, yang tergolong dalam kategori
cukup baik. Hal tersebut menunjukan bahwa mayoritas
pada lansia yang menggunakan gigi tiruan sebagian
lepasan tidak mengalami hal-hal yang membuat tidak
nyaman pada penggunaannya meski mengalami
xerostomia. Hal tersebut dikarenakan penggunaan gigi
tiruan penting untuk mendapatkan kualitas hidup yang
lebih baik dan memiliki dampak positif terhadap
mengunyah, menelan, dan berbicara meskipun
mengalami xerostomia.
KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
gambaran tingkat kenyamanan lansia yang menggunakan
gigi tiruan sebagian lepasan yang mengalami xerostomia
berada pada kategori sedang yang berarti cukup baik atau
cukup nyaman, terutama pada saat mengunyah, menelan,
mengecap dan berbicara.
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