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ABSTRAK 

Kehilangan gigi tetap pada penderita dewasa tanpa penggantian gigi yang hilang dapat 
mengakibatkan gangguan fungsi pengunyahan, estetik dan fonetik.  Selain itu dapat terjadi 
gangguan keseimbangan organ mastikasi dalam mulut, seperti migrasi gigi tetangga, ekstrusi gigi 
antagonis, kehilangan kontak, karies, resesi gingival dan poket periodontal yang mengakibatkan 
masalah kesehatan gigi dan mulut yang lebih kompleks. 

Penderita dengan kehilangan gigi menuntut penggantian gigi yang hilang dengan elemen 
yang lebih sempurna selain gigi tiruan lepas dan gigi tiruan cekat.  Implan gigi merupakan 
alternatif terbaik saat ini untuk mengembalikan fungsi mastikasi, estetik dan fonetik secara lebih 
sempurna.  Implan gigi merupakan penempatan secara tetap bahan biokompatibel berupa screw-
like titanium yang ditempatkan secara bedah ke dalam tulang rahang sehingga memungkinkan 
penggantian gigi asli menyerupai gigi asli penderita sebelumnya baik dari segi estetik maupun 
kenyamanan.  Implan gigi masa kini berdasarkan atas konsep osseointegration yaitu penyatuan 
antara bahan implan dengan tulang. 

Pengetahuan dasar mengenai implan gigi harus dipahami terlebih dahulu sebelum 
penanaman implan gigi untuk memperoleh hasil yang maksimal, termasuk pengetahuan 
mengenai indikasi dan kontra indikasi, diagnosis dan rencana perawatan, serta prosedur 
pembedahan. 
 
Kata kunci: kehilangan gigi, kehilangan fungsi, implan gigi 
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ABSTRACT 
 

Missing of permanent teeth in adult patient without replacing them may lead to the 
disturbance of such functions of mastication, aesthetics and phonetics. Besides, mastication 
organs imbalance may happen, such as migration of other neighboring teeth, extrusion of teeth 
on antagonist contact , loss of occlusion contact, caries, gingival recession, and periodontal 
pocket, such things that may contribute to the more complex oral health problem. 

Missing of permanent teeth causing the more demand for replacing them that provides 
more perfect elements which can not be achieved by removable or fixed denture.  Dental implant 
is the best alternative choice in recently, to restore loss of mastication, aesthetics and phonetics 
functions perfectly.  A dental implant is a biocompatible screw-like titanium fixture that is 
surgically placed into the jawbone, enabling the replacement of missing teeth that seems to be 
more originally in both aesthetics or comfortable aspects like the previously of conditions.  The 
recent dental implant is according to the concept of osseointegration that means the implant 
material could naturally and predictably bond with bone. 

The basic knowledge concerning of the dental implant should be understood  in 
comprehension before doing the placement to reach the maximal result, including such 
knowledges of indications and contraindications, diagnosis and treatment planning, and surgical 
procedure. 
 
Keywords: missing teeth, loss of function, dental implant 
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KATA  PENGANTAR 
 
 

 Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia-Nya , sehingga  penulis dapat menyelesaikan makalah “ 

Implan Gigi untuk Dokter Gigi Umum “ yang  merupakan makalah  dalam kajian 

bidang  dental implan. Makalah ini disusun dengan konsep yang berbeda dari 

makalah makalah sebelumnya, sehingga akan memberikan lebih jelas kepada para 

pemula yang berminat dalam bidang implan gigi. 

Penulis berharap makalah ini akan menjadi bahan bacaan tambahan , 

melengkapi makalah sebelumnya dibidang kajian yang sama  terutama bagi 

mahasiswa, dokter gigi yang berminat dibidang implan gigi,  sehingga akan 

mempermudah pelaksanaan implantasi gigi yang sederhana. Selain itu diharapkan 

pula akan menjadi langkah awal untuk penyusunan bahan ajar maupun bahan 

bacaan yang lebih lengkap bagi peminat dibidang implan gigi. Senatiasa penulis 

harapkan adanya kritik yang membangun untuk lebih baiknya makalah ini. 
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IMPLAN GIGI UNTUK DOKTER GIGI UMUM 
(Diagnosis dan Implantasi) 

 
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

           Kehilangan gigi tetap pada penderita dewasa tanpa penggantian gigi yang 

hilang dapat mengakibatkan gangguan fungsi pengunyahan, estetik dan fonetik. 

Selain itu dapat terjadi gangguan keseimbangan organ mastikasi dalam mulut, seperti 

migrasi gigi tetangga, ekstrusi gigi antagonis, keghilangan kontak, karies, resesi 

gingival dan poket periodontal yang mengakibatkan masalah kesehatan gigi dan 

mulut yang labih kompleks. 

 Penggantia gigi yang hilang dapat dilakukan dengan aplikasi gigi tiruan 

lepasan bagik sebagian maupun lengkap, gigi tiruan cekat (crown and bradge) dan 

implan gigi. Penderita dengan kehilangan gigi menuntut panggantian gigi yang hilang 

dengan elemen yang lebih sempurna selain gigi tiruan lepas dan gigi tiruan cekat. 

SSeiring dengan kebutuhan dan keinginan penderita serta perkembangan teknologi 

dalam bisang kedokteran gigi, implan gigi meruopakan alternative terbaik saat ini 

untuk mengambalikan fungsi mastikasi, esetetik dan fonetik secara lebih sempurna. 

Implan gigi memungkinkan penggantian gigi asli menyerupai gigi asli penderita 

sebelumnya baik sdari segi estetik maupun kenyamanan. 

 Implan gigi masa kini berdasarkan Konfrensi The North American Dental 

Proffesion di Toronto tahun 1982 adalah berdasarkan konsep osseointegration yaitu 

penyatuan antara bahan impan dengan tulang. Konsep ini berdasarkan peletakan 
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implan atraumatik dan ditundanya loading implan. Hal ini memungkinkan tingkat 

kesuksesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasangan implan gigi 

terdahulu. 

 Pengetahuan dasar mengenai implant gigi harus dipahamu terlebih dahulyu 

sebelum melakukan penanaman implant gigi. Hal ini untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. 

    
 1.2. Topik Bahasan 

 Dalam makalah ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai implan 

gigi, diahnosa dan rencana perawatan dan prosedur pembedahan yang sering penulis 

lakukan di poli klinik Bagian Bedah Mulut dan Maksilofasoial RSUP dr. Hasan 

Sadikin / Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjran. Selanjutnya akan 

disampaikan pula komplikasi yang mungkin terjadi baik selama implantasi masupun 

setelahnya. 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan pembuatan makalah ini ingin memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang apa itu implan gigi dan permasalahnnya. Isi makalah ini terutama ditujukan 

kepada para pemula teman sejawat yang baru lulus untuk mendapatkan informasi 

awal mengenai implan gigi. Selain itu diharapkan akan menjadi langkah awal untuk 

menyenangi pelayanan implan gigi.  Sehingga dengan memahami prinsip dasar 

tentang implan gigi maka akan lebih mudah memahami hal-hal yang lebih kompleks 

dalam melaksanakan pelayanan imlan gigi. Selanjutnya dari daftar pustakan yang 
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tersedia pada bagian akhir, para pembaca akan lebih mudah mencari sumber bacaan 

yang pakai dalam penyusunan makalah ini. 

 

II. TINJAUAN UMUM IMPLAN GIGI 

             Implan gigi menjadi salah satu pilihan  menarik yang berkembang sangat 

pesat pada praktek kedokteran gigi. Pada dekade terakhir ini implan merupakan terapi 

alternatif yang cocok untuk menggantikan gigi tiruan konvensional. Bagian implan 

yang tertanam dalam tulang rahang dan bagian implan yang menonjol pada jaringan 

mukosa digunakan untuk menghasilkan penjangkaran yang dapat meningkatkan 

retensi dan stabilitas pada gigi tiruan diatasnya (McKinney, 1991). 

 Menurut Branemark (1987), implan dengan metoda oseointegrasinya dapat 

digunakan untuk mengatasi pasien tidak bergigi pada semua tingkatan resorbsi, 

bahkan pada keadaan resorpsi yang ekstrim dan diskontinuitas rahang atas dan rahang 

bawah dengan bantuan grafting pada tempat implan dipasang. 

        Sebaiknya bagi para pemula sebelum melangkah kepada proses implanasi 

sebaiknya mengenanl bagian-bagian dari implan, macam implan yang sering 

dipergunakan, indikasi dan kontra indikasi serta proses osseointegrasi yang terjadi. 

2.1. Bagian-bagian Implan 

Implan gigi terdiri dari beberapa komponen a.l. : 

2.1.1. Badan Implan 

Merupakan bagian implan yang ditempatkan dalam tulang (gambar 1)  Komponen ini 

dapat berupa silinder berulir atau tidak berulir, dapat menyerupai akar atau  pipih. 
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Bahan yang digunakan bias terbuat dari titanium saja atau titanium alloy dengan atau 

tanpa dilapisi hidroksi apatit (HA) (Mc Glumphy. EA  dan Larsen, PE., 2003).   

 

                                                                

              Gambar 1. Contoh Badan Implan 

 

Permukaan implan yang paling banyak digunakan ada tiga tipe yaitu plasma spray 

titanium dengan permukaan yang berbentuk granul sehingga memperluas permukaan 

kontaknya, machine  finished titanium yang merupakan implan bentuk screw yang 

paling banyak digunanakan dan tipe implan dengan lapisan permukaan hidroksi  

apatit  untuk meningkatkan osseointegrasi. 

 

 2.1.2. Healing Cup 

 Merupakan komponen berbentuk kubah yang ditempatkan pada permukaan implan 

dan sebelum penempatan abutment. Komponen ini meiliki panjang  yang bervariasi 

antara 2 mm sampai 10 mm (Mc Glumphy. EA dan Larsen, PE., 2003). 
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                           Gambar 2. Contoh healing cup 

              

2.1.3. Abutment  

Adalah bagian komponen implan yang disekrupkan dimasukan secara langsung ke 

dalam badan implan. Dipasangkan menggantikan  healling cup dan merupakan 

tempat melekatnya mahkota porselin. Memili  permukaan yang halus, terbuat dari 

titanium atau titanium alloy, panjang  dari 1 mm sampai 10 mm (Mc Glumphy. EA 

dan Larsen, PE., 2003). 

                                                            

               Gambar 3. Contoh abutment 

                                                         

2.1.4. Mahkota 

Merupakan protesa gigi yang diletakkan pada permukaan abutmen dengan 

sementasi ( tipe cemented) atau dengan sekrup (tipe screwing) sebagai pengganti 

mahkota gigi dan terbuat dari porselin  
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2.2. Macam-macam Implan Gigi 

        Sebenarnya sangat sulit mengklasifikasikan macam dental implan mengingat 

berbagai macam implan dental yang beredar saat ini sangat spesifik dalam hal bahan 

yang dipergunakan, bentuk implan, teknik pembuatan dan cara penanamannya. 

Hanya untuk memudahkan pemahaman dalam mengikuti perkembangan dental 

implan, maka dental implan akan dibedakan pertama berdasarkan lokasi jaringan 

tempat implan diinsersikan  dan yang kedua berdasarkan bahan dasar dari implan (Tis 

Karasutisna, 2002) 

2.2.1.  Berdasarkan Lokasi Jaringan Tempat  Implan 

    Berdasarkan letak implan ditanamkan, maka jenis implan dapat dibagi dalam: 

          1). Implan Subperiosteal 

         Implan jenis ini diletakkan diatas linggir tulang dan berada dibawah    

                perioteum. Sering dipergunakan pada rahang yang sudah tak bergigi baik  

                untuk rahang atas maupun rahang bawah. 

          2). Implan Transosseus 

          Implan jenis ini diletakkan menembus tulang rahang bawah dan  

                penggunaanya terbatas untuk rahang bawah saja 

          3). Implan  Intramukosal atau Submukosal 

         Implan ini ditanam pada mukosa palatum dan bentuknya menyerupai  

               kancing, oleh karena itu disebut button insert . Penggunaanya hanya terbatas  

               pada rahang atas yang sudah tidak bergigi. 

         4). Implan Endodontik Endosteal 
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        Merupakan suatu implan yang diletakkan kedalam tulang melalui saluran    

               akar gigi yang sebelumnya telah dipesiapkan untuk pengisian saluran akar  

               gigi. Tujuannya untuk menambah stabilitas gigi yang memiliki akar pendek,  

               misalnya setelah dilakukan apikoektomi atau dapat juga dipakai pada gigi  

              yang goyang. 

 

          5). Implan Endosseus atau Endosteal 

         Implan jenis ini ditanam kedalam tulang melalui gusi dan periosteum. Jenis    

               ini merupakan jenis yang paling banyak dipakai dan ditolerir oleh para  

               praktisi, pabrik maupun pakar yang mendalami secara “Scientific & Clinical  

               Forndation”, yang pada dasarnya menanam implan pada alveolar dan basal  

               bone . Bentuk bisa berupa root form atau blade form.   

 Keuntungan yang didapat dari penggunaan implan endosseus ialah bahwa jenis 

ini dapat dilaksanakan pada pasien tidak bergigi dengan semua tingkatan abrosbsi, 

bahkan pada keadaan resorbsi yang ekstrim dengan bantuan grafting. Juga dapat 

digunakan pada pasien tidak bergigi sebagian, dari kehilangan satu gigi sampai 

keseluruhan. 

2.2.2.  Bahan Implan  

2.2.2.1.  Bahan Implan Yang Terbuat Dari Logam 

        Jenis-jenis bahan implan logam : 

              1). Co-Base Alloys ( Co-Cr-Mo, Co-Cr-W-Ni ). 

              2). Co-Ni-Base Alloys ( MP35N / Co-Ni-Cr-Mo ). 



 8

              3). 316L Stainless Steel. 

              4). Ti dan Ti 6Al4V Alloys. 

              5).  Sistem kombinasi plasma spray coating. 

              6) Logam dan logam paduan yang sering dipergunakan untuk implan dental : 

                         (1). Titanium, Tantalum. 

                         (2). Titanium, Vanadium, Alumunium alloy. 

                         (3). Ferum, Chromium, Nickel. 

                         (4). Cobalt, Chromium, Molybdenum. 

      Dari segi material logam  Titanium dengan  segala variasi lapisan 

permukaannya ( Surface coating ) menempati urutan pertama. Sukses Titanium di 

bidang ortopedik sudah tidak dibantah lagi. Maka rasional apabila titanium juga 

bersifat biologicaly innert  pada maksila dan mandibula. 

 Kebanyakan sistem implan menggunakan logam sebagai bahan dasarnya dan 

bahan logam yang sering dipergunakan adalah Titanium. Titanium dan logam 

paduannya ( Ti-Al-V ) memiliki lapisan oksida pada permukaannya. Lapisan tersebut 

akan berikatan dengan reseptor yang terdapat pada tulang dan pada area tersebut 

terjadi proses peletakan matriks tulang secara in vivo. Mekanisme inilah yang 

menjadi salah satu faktor penting dalam penggunaan titanium pada implan dental.  

 

2.2.2.2.  Bahan Implan  Bukan Logam 

        Bahan untuk pembuatan implan selain dari logam dan variasinya, juga 

terbuat dari bahan bukan logam antara lain  : 
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              1). Implan yang terbuat dari plastik : Polymeric Material, Porous Polymethyl  

                   Methacrilate (PMMA), PMMA yang dikombinasi dengan Vitrous Carbon  

                   (PMMA-VC), PMMA yang dikombinasi dengan Silica 

            2).  Implan yang terbuat dari Carbon : Vitrous Carbon, Pyrolic Carbon atau  

                  Low Tempetarure Isotropic (LTI), Vapor Deposited Carbon atau Ultra  

                  Low Temperature Isotropic (ULTI) 

             3). Implan yang terbuat dari Ceramic : Porous Ceramic, Non Porous Ceramic,  

                  Biodegradable  (misalnya  Tricalcium  Phiosphat ),  Non-Biodegradable  

                 (misalnya A 1203) 

Sampai saat ini para ahli masih  terus mengembangkan bahan implan dan berbaga 

macam variasinya. 

 

2.3. Indikasi Dan Kontra Indikasi Pemasangan Implan Gigi 

Seperti halnya tiap prosedur bedah lain, pasien harus dievaluasi keadaan umum dan 

lokalnya sebelum dilakukan pemasangan implan. Kontra indikasi absolute 

pemasangan implan seperti tersebut diatas adalah berdasarkan resiko pembedahan 

segera.dan anestesi. Tetapi setelah keadaan dapat dikendalikan maka pasien dapat 

dipertimbangkan untuk dilakukan pemasangan implan. 

2.3.1. Indikasi 

          Setelah kita melakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang maka 

kita akan dapat menetapkan apakah pasien yang datang itu bisa dipasang  implan atau 
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tidak. Indikasi pemasangan implan dental dibagi menjadi indikasi umum dan indikasi 

lokal. 

2.3.1.1 Indikasi Umum: 

Pemasangan implan harus dilakukan pada pasien yang mempunyai motivasi, 

kooperatif dan oral hygiene yang baik. Tidak ada batasan usia untuk pemasangan 

implan, akan tetapi lebih baik diatas usia 16 tahun. Pemasangan implan pada usia tua 

lebih baik dari pasien dengan usia muda. 

2.3.1.2. Indikasi lokal 

Faktor-faktor yang merupakan indikasi dalam pemasangan implan antara lain: 

1). Kehilangan gigi 

2.) Agenesis suatu gigi 

3).Sebagai penyangga distal pada kehilangan gigi berujung bebas  

4). Atrofi tulang alveolar, baik pada maksila maupun mandibula. 

2.3.2. Kontra Indikasi 

2.3.2.1.   Kontra Indikasi Umum Yang Absolut (mutlak) 

Faktor-faktor yang merupakan kontra indikasi absolut ialah: 

1).  Usia di bawah 16 tahun 

             2). Gangguan hematopoiesis, pembekuan darah dan sistem endokrin 

 3). Terapi penyakit kardiovaskuler yang resisten 

 4). Malignant tumor dengan prognosa yang buruk 

5) Gangguan permanen pada sistem imun (HIV) 

6). Gangguan mental/ kepribadian yang psychopathy 
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2.3.2.2  Kontra Indikasi Umum Relatif 

Beberapa keadaan yang dikelompokkan ke dalam kontra indikasi umum 

relatif diantaranya: 

1).  Alergi 

2). Rheumatoid ringan 

3). Fokal infeksi yang menyeluruh 

4). Penyakit-penyakit akut 

5). Kehamilan 

6). Adiksi terhadap obat, alcohol, dll 

7). Adanya stress fisik 

2.3.2.3  Kontra Indikasi Lokal Absolut 

1). Adanya penyakit di daerah rahang 

2). Myoarthropathy 

3). Pasien-pasien dengan kebiasaan buruk 

4). Osteomyelitis kronis atau akut 

5). Bone deficits 

6).  Kondisi anatomi dan topografi yang unfavorable dan unatferable 

7). Kurangnya motivasi untuk menjaga kebersihan mulut yang baik 

2.3.24.  Kontra Indikasi Lokal Relatif 

1). Temporary bone deficits (misalnya setelah ekstraksi gigi atau ekstirpasi  

     kista) 

            2).  Maxillary deficits 



 12

            3). Secara topografi dan kondisinya tidak memungkinkan. 

2.4. Osseintegrasi 

              Kesuksesan implan gigi masa kini dihubungkan dengan ditemukannya 

metode untuk memaksimalkan kontak permukaan antara implan dan tulang sehat.  

              Definisi osseointegration adalah hubungan langsung antara tulang sehat dan 

tepi imlan endoseus pada tingkat mikroskop cahaya ( McGlumphy dan Larsen,  

2003). Empat factor utama yang dibutuhkan untuk mencapai suatu osseointrgration 

antar dua permukaan tulang dan implan adalah : 

 2.4.1. Bahan yang biokompatibel 

 2.4.2. Implan yang baeradaptasi dengan tepat pada tulang yang dipreparasi 

 2.4.3. Pembedahan yang atraumatik untum meminimalis kerusakan jaringan 

 2.4.4. Fase penyembuhan yang tidak terganggu dan adanya imobilitas. 

               Bahan implan yang biokompatibel diperlukan untuk merangsang 

penyembuhan tanpa adanya reaksi tubuh untuk menolak benda asing. Jika bahan yang 

digunakan tidak biokompatibel maka tubuh akan berusaha untuk mengisolasi bahan 

implan impaln yang asing dengan mengelilinginya denga jaringan granulasi dan 

jaringan ikat. Bahan implan yang kompatibel yang sering digunakan adlah titanium 

dan calcium-phosphate ceramic tertentu. 

 Ukuran celah antara implan dan tulang setelah penempatan implan sangat 

berpengaruh terjadinhya osseointegrasi. Ukuran celah  dapat dikendalikan dengan 

preparasi yang tepat pada tulang tempat implan akan diletakkan sesuai dengan 

implan. Pembedahan atraumatik dibutuhkan untuk untuk meminimalisasi injuri 
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termal dan mekanis yang mungkin muncul. Maka untuk memperoleh pembedahan 

atraumatik digunakan bur yang baru dan tajam dengan kecepatan rendah bertenaga 

putar tinggi. Selain itu juga dibutuhkan irigasi baik internal maupun eksternal untuk 

mempertahankan suhu tulang dibawah 56 derajat Celsius, karena jika melebihi maka 

akan terjadi kerusakan tulang permanent. Sedangkan ketika suhu mencapai 47 derajat 

selama 1 menit tulang mengalami kerusakan. Dengan minimalnya injuri  pada tulang 

maka memungkinkan lebih cepat sembuh dan mempercepat perlekatan tulang ke 

implan. 

 Imobilitas implan tergantung tulang tempat implan tertanam. Komposisi 

tulang kortikal dan spongiosa sangat mempengaruhi mobilitas implan. Keberhasilan 

osseountegrasi dapat diukur pertama kali pada pembedahan kedua. Setelah abutmen 

diletakkan ke badan implan, operatyor harus memeriksa secara hati-hati akan 

kemungkinan adanya mobilitas yang terdeteksi secara klinis. Jika mobilitas terdeteksi 

maka implan harus segera diangkat dan soket dibiarkan sembuh. 

Menurut Block dan Achong (2004) periode penyembuhan tulang setelah pemasangan 

implan tanpa protesa maupun abutmen adalah 4 – 6 bulan untuk mandibula dan lebih 

6 bulan untuk maksila. Waktu 4 – 6 bulan adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

mencegah berkembangnya kapsulasi fibrosa implan yang sering muncul pada 

pemasangan protesa terlalu awal. Tetapi berdasarkan penelitian Cooper dkk (2001) 

cit. Block dan Achong (2004), menyatakan bahwa 96,2 % implan dinyatakan berhasil 

tanpa resiko kegagalan osseoinrtgrasi pada 3 minggu setelah penempatan implan satu 
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gigi dengan satu tahap di maksila anterior. Tulang tempat implan adalah tulang tipe 3 

dan dengan panjang minimal 11 mm.  

 

III. DIAGNOSIS DAN RENCANA PEMASANGAN IMPLAN 

 3.1. Seleksi Pasien 

           Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi pasien adalah (Straumann, 

1995 : Karasutisna, 2002): 

3.1.1. Kapasitas Penyembuhan Luka Normal 

Pasien implan yang berusia lanjut dan dengan kondisi penyakit sistemik kronis, 

misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol, pasien dengan penyakit akut dan 

kelainan sistemik tertentu akan melemahkan daya tahan tubuh pasien dan merupakan 

penghalang keberhasilan implan. 

3.1.2.Memiliki Kesehatan Gigi Dan Mulut Yang Baik 

Umumnya pasien dengan kehilangan giginya dan akan dilakukan pemasangan 

implan, pada umumnya disertai dengan oral hygiene yang buruk. Pasien dengan oral 

hygiene yang buruk merupakan kontraindikasi relatif terhadap pemasangan implan. 

Adanya kelainan patologis pada tulang rahang dan ginggiva daerah pemasangan 

implan akan mempengaruhi keberhasilan osseointegrasi. 

3.1.3.Memiliki Tulang Yang Sehat Dalam Volume Yang Memadai 

Kuantitas dan kualitas tulang rahang harus cukup baik untuk menopang implan, 

sehingga implan yang dipasang akan mempunyai kestabilan yang cukup (Karasutisna, 

2002). 
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Gambar 13.  Kategorisasi kualitas dan kuantitas tulang 

(tipe 1: terdiri dari tulang kompak yang homogen;    tipe 2: tulang  kompak tebal 
mengelilingi tulang trabekular padat; tipe 3: tulang kompak tipis mengelilingi tulang 

trabekular padat; tipe 4: tulang kompak tipis mengelilingi tulang trabekular yang 
kepadatannya rendah) (Misch, 2005) 

 

 

3.2. Pemeriksaan Penunjang 

3.2.1. Studi Model  

 Studi model penting untuk mempelajari sisa geligi tulang rahang dan 

hubungan rahang atas dan bawah. Model rahang atas dan rahang bawah yang 

dipasang dan model malam dengan penyusunan percobaan dari gigi akan membantu 

untu mendapatkan gambaran letak implan yang tepat. Hal ini penting, jangan sampai 

terjadi implan berada di luar lengkung gigi sehingga mengganggu estetik  

 

3.2.2. Pemeriksaan radiograf 

 Prosedur pemeriksaan radiografik yang tepat merupakan bagian terpenting 

dari rencana perawatan implan gigi. Dari pemeriksaan radiografik pra perawatan 



 16

implan diperoleh informasi diagnostik mengenai kemungkinan penyakit tulang yang 

ada, kualitas dan kuantitas tulang rahang, hubungan dengan struktur kritis di rahang 

atas maupun di rahang bawah yang berada di lokasi implan, serta posisi dan orientasi 

implan yang tepat dan akurat. 

 Untuk keperluan perawatan implan gigi, berbagai imaging modalities dapat 

digunakan, yaitu radiografi periapikal panoramik, oklusal, lateral sefalometri, 

tomografi, Dental CT dan MRI. 

        
 
 
 
 

                 
 

Gambar 14.  Oblique image dari mandibular Dentascan. Image ini dapat digunakan   
untuk menentukan panjang implan optimal dan inklinasi relatif gigi di 

maksila. 
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3.3. Pembuatan Surgical Stant 

           Untuk mendapatkan restorasi estetik yang baik sangat dibutuhkan kecermatan 

seperti penggantian gigi anterior maksila karena lokasinya berada pada daerah estetis. 

Oleh karena itu dibutuhkan surgical template atau surgical stent yang dibuat dengan 

menggunakan model diagnostic yaitu model cetakan rahang lengkap yang sudah 

dipasang gigi tiruan an dibuat model malam lalu dicetak menggunakan bahan cetak 

hidrokoloid dan dibuat model cetakannya sesuai gigi geligi yang ada. Penepatan 

surgical guide dapat menuntun angulai letak implan pada tulang alveolar lebih akurat 

(Block, MS,2001 )5 

 

IV. PROSEDUR PEMBEDAHAN 

 Prosedur pembedahan penanaman implan gigi lazim sehari-hari disebut 

implantasi. Setiap produk implan, dari pabriknya menyarankan untuk mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan oleh produsen. Namun demikian pada dasarnya teknik 

pembedahan hampir sama, hanya terdapat beberapa perbedaan sehubungan set alat 

pembedah yang dipakai (surgery set) nya satu sama lain agak berbeda, sehingga set 

bedah yang satu tidak dapat dipergunakan untuk produk yang lainnya.  Adanya 

perbedaan set pembedah ini yang sedikit menjadi hambatan bagi para dokter gigi, 

terutama bagi pemula untuk dapat mencoba produk implant yang lainnya. 

Berikut ini adalah tata cara pembedahan yang kami sering lakukan di Bagian 

Bedah Mulut Maksilofasial RSUP dr. Hasan Sadikin / Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Padjadjaran Bandung. 
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4.1. Prosedur Pembedahan Untuk Implan Satu Gigi 

   Dilaksanakan setelah seleksi pasien dan telah dilakukan analisa secara seksama. 

Pengamatan klinis dan analisa data akan memberikan gambaran keberhasilan suatu 

implan. 

 Teknik prosedur pembedahan dilaksanakan sesuai dengan jenis implan yang 

akan dipasang. Tiap jenis implan oleh pabriknya telah ditetapkan prosedur 

penanamannya termasuk alat yang dipergunakan pada prosedur pembedahannya 

Berikut adalah tahap pembedahan implan SS II (Choi, 2007 ; Karasutisna, 2007 ; Nur 

Fahmi Fauziah, 2008) 

1. Tahap pertama, setelah dilakukan anestesi dilanjutkan insisi pada daerah tempat 

implan ditanam. Mukoperiosteum dibuka dengan menggunakan scalpel tajam 

dan flap mukoperiosteal harus dipisahkan dengan hati-hati menggunakan 

elevator periosteal (Karasutisna, 2002). 

2. Setelah itu gunakan lance drill untuk menembus tulang kortikal sebagai tempat 

insersi implan. Kecepatan yang digunakan antara 800-1200rpm. 

 

                 

Gambar 15. Penggunaan Lance drill 
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3. Kemudian gunakan twist drill. Panjang drill disesuaikan berdasarkan kode 

ukuran implan.  

 

    
Gambar 16. Penggunaan Twist drill 

 

4. Dengan menggunakan depth gauge,  kedalaman lubang dan kondisi dasar lubang 

diperiksa 

 

     
Gambar 17. Penggunaan Depth gauge 

 
 

5. Gunakan parallel pin untuk memeriksa posisi dan arah lubang. Selain itu 

gunakan juga untuk menetapkan hubungan oklusal dengan gigi antagonis. 
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Gambar 18.  Penggunaan Parallel Pin 

6. Kemudian gunakan pilot drill untuk memudahkan jalan masuk drill dan 

mencegah terjadinya perubahan pada alur preparasi.  

 

          
Gambar 19. Penggunaan Pilot Drill 

 
 

7. Setelah menggunakan pilot drill, kemudian perlebar dengan menggunakan twist 

drill Ø3,0 dan Ø3,6 secara berurutan. 

 

       
  A          B 

Gambar 20 A. twist drill Ø3,0; B. twist drill Ø3,6 
 



 21

8. Pembedahan pada tulang dengan kepadatan D1 memerlukan tapping, sedangkan 

pada tulang dengan  kepadatan  D2 tergantung kebijaksanaan operator. Untuk 

tulang dengan kepadatan D3 dan D4 proses tapping tidak dilakukan. Pada proses 

taping digunakan torque wrench. Saat tap menyentuh tulang, proses tapping 

dilanjutkan dengan menggunakan hand tapping. 

 

 
Gambar 21.  Penggunaan Surgical Tap pada saat taping 

 
 

9. Kemudian sambungkan implan dengan mount driver. Pada tahap akhir gunakan 

torque wrench tanpa menggunakan tenaga putaran yang berlebih. 

 

        
Gambar 3.25 Pemasangan implan yang disambungkan pada mount driver 

 

10. Lepaskan mount fixture dan tutup implan dengan menggunakan cover screw 

yang sesuai. 
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                                             A                             B 

A. fixture mount masih terpasang 
B. mount dilepaskan dari implan 

                                    
    C          D 

Gambar 22.   C. cover screw 
                     D. cover screw terpasang 

 
 

11.  Terakhir, lakukan penjahitan pada ginggiva dengan menggunakan bahan jahitan 

non-absorbable. Sebuah jahitan ditempatkan pada setiap sisi implan untuk 

memastikan bahwa sudut luka akan beradaptasi terhadap implan tanpa mengalami 

tekanan. Gunakan jahitan interrupted dengan hati-hati dan tidak terlalu kencang 

sehingga papilla dan margin gusi tetap terjaga (Straumann, 1995). 
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Gambar 23.  Setelah dilakukan penjahitan 

 
 
 
 Kasus klinis menggunakan implan OSSTEM. Metoda perawatan: restorasi 

single implan menggunakan OSSTEM SS II (33/female, defect area: 21). 

 

    

Gambar 24 Gambaran depan keadaan mulut pada saat pemeriksaan awal. 
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Gambar 25.  Permukaan oklusal maksila setelah pemeriksaan pertama. 
Gambar memperlihatkan lesi yang muncul saat inflamasi 
periodontal. Pasien mengunjungi klinik setelah ekstraksi gigi. 
Bone grafting diperlukan ketika tulang alveolar tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. 

 
 

         

                Gambar 3.30 Gambar  panoramik saat pemeriksaan awal. 
 

         

             Gambar 26.  Gambar periapikal radiograf sebelum pemasangan implan. 
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          Gambar 27.  Flap diangkat. Terlihat defek tulang alveolar pada sisi labial. 

                                    
Gambar 28. Setelah pemasangan implan 

              

Gambar 29. Mengambil fragmen tulang autogen dari ramus ascenden kanan 
                             menggunakan trephine bor. 
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Gambar 30. Tulang autologous dicangkokkan pada area implan yang berdekatan. 

    

Gambar 31. Gambaran periapikal radiograf setelah pemasangan implan. 
 
 

    
              A 
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             B      

  
Gambar 32. A: Gambar permukaan oklusal. 

B: gambar depan rongga mulut (6 bulan setelah pemasangan implan). 
 

 

   

                                    Gambar 33. Solid abutment dipasangkan. 

   

Gambar 34. Gambaran depan rongga mulut setelah pemasangan protesa akhir. 
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Gambar 35. Gambar periapikal radiograf setelah pemasangan protesa akhir 
 
 

4.2. Keberhasilan Implan Gigi 

 Setelah kita melakukan implantasi, maka kita harus mengetahui apakah imlan 

yang telah ditanam telah  mengikuti kriteria keberhasilan atau belum. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu implan diantaranya (Pedlar dan Frame, 2001): 

1. Biokompatibilitas dari implan material 

2. Desain implan 

3. Karakteristik permukaan implan 

4. Kesehatan fisik dari pasien 

5. Kondisi anatomi yang baik 

6. Kooperasi pasien, status oral hygiene, kebiasaan merokok 

7. Pengalaman operator 

8. Beban implan setelah osseointegrasi. 

Secara lokal pemeriksaan visual dan palpasi akan dijumpai keadaan-keadaan 

yang dapat mengganggu pemasangan implan, misalnya jaringan lunak flabby yang 
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berlebihan, ridge yang sempit atau tajam, atau adanya undercut. Tetapi hal-hal 

tersebut akan tersamar bila jaringan lunak yang menutupi tulang sangat padat, 

immobile dan tibious. Untuk berhasilnya suatu implan sebaiknya kita perhatikan 

keadaan-keadaan dibawah ini (Karasutisna, 2002): 

1. Ketebalan tulang di lingual kurang lebih 1 mm dan 0,5 mm di sisi fasial dari 

implan 

2. Jarak antar implan minimal 3 mm 

3. Jarak antara implan dan nasal cavity minimal 1 mm 

4. Jarak antara implan dan dasar sinus maksilaris minimal 1 mm 

5. Ketinggian tulang yang adekuat umumnya dijumpai diantara nasal cavity dan 

sinus maksilaris 

6. Jarak antara implan dan canalis alveolaris inferior minimal 2 mm 

Menurut Schnitman dan Schulman (1979) kriteria keberhasilan suatu implan 

meliputi (Anusavice, 2003): 

1. Pada pemeriksaan klinis, mobilitas implan kurang dari 1 mm 

2. Tidak terdapat radiolusensi 

3. Bone loss harus kurang dari satu per tiga tinggi implan. 

4. Tidak terdapat infeksi dan kerusakan struktur. Bila terdapat inflamasi harus 

dilakukan perawatan 

5. Tingkat kesuksesan implan 75% atau lebih setelah 5 tahun fungsi. 

Sedangkan menurut Albrektsson, et. al., (1986) diantaranya: 

1. Pada pemeriksaan klinis unattached implan tidak mobile 
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2. Secara radiograf tidak menunjukkan adanya periapikal radiolusen 

3. Vertical bone loss kurang dari 0,2 mm pada tahun pertama pemakaian implan 

4. Tidak terdapat gejala seperti nyeri, infeksi, neuropathy, parestesi, dan kelainan 

pada canalis mandibularis 

5. Tingkat kesuksesan 85% atau lebih pada akhir 5 tahun periode observasi dan 80% 

pada akhir periode 10 tahun sebagai kriteria minimal kesuksesan implan 

 

 BAB V. KOMPLIKASI IMPLAN GIGI 

Kesulitan atau hambatan pada saat prosedur pembedahan dapat terjadi karena 

kurang matangnya rencana perawatan, kurangnya pertimbangan mengenai kondisi 

anatomis pasien, persiapan material atau perlengkapan yang tidak cukup, kurangnya 

pengalaman operator dan kesalahan indikasi, memungkinkan terjadinya komplikasi 

yang tidak diimginkan. Komplikasi perawatan implan dental dapat dibagi menjadi 

komplikasi  intraoperatif dan postoperatif (Schroeder, 1991 ; Karasutisna, 2007 ; Nur 

Fahmi Fauziah, 2008). 

 

5.1 Komplikasi Intraoperatif 

5.1.1. Hemoragi   

 Penyebab hemoragi diantaranya perforasi pada lingual cortical plate dan 

ruptur pembuluh darah. Morfologi mandibula pada aspek lingual harus diketahui 

sebelum dilakukan preparasi (Pedlar dan Frame, 2001). Pada regio maksila, hemoragi 

berasal dari pembuluh darah pada dinding sinus dan dapat dikontrol dengan 
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melakukan penekanan atau menunggu hingga hemostasis alami terjadi. Jika hemoragi 

berlanjut dapat dilakukan elektro-kauterisasi (Sethi dan Kaus, 2005). 

5.1.2.. Trauma Saraf 

 Trauma saraf terjadi pada mandibula. Saraf yang terkait diantaranya: n. 

alveolaris inferior, n. mentalis, n. lingualis. Untuk menghindari trauma saraf pada 

canalis mandibularis sebaiknya tidak menggunakan anestesi block tetapi anestesi 

infiltrasi lokal (Schroeder, 1991). 

5.1.3. Terbukanya Sinus Maksilaris 

 Pada saat merencanakan perawatan implan, hubungan antara implan dengan 

rongga hidung atau sinus maksilasis harus ditegakkan dengan foto radiograf. 

Perforasi sinus dapat ditegakkan dengan blow test. Jika implanasi telah dilakukan, 

adanya infeksi dan sinusitis maksilaris harus dipertimbangkan kemungkinannya. 

Setelah lubang preparasi sembuh, dapat dilakukan implanasi yang baru. 

5.1.4. Kerusakan pada Gigi Tetangga 

 Pada kasus implan untuk menutup gap gigi tunggal (single tooth gap) 

kerusakan pada gigi tetangga atau gigi sebelahnya dapat terjadi saat dilakukan 

preparasi pelebaran kavitas. Kerusakan seperti ini dapat dicegah dengan membuat 

foto radiograf perkiraan topografi yang tepat, memilih ukuran implan yang tepat dan 

juga memperhatikan arah aksis longitudinal dari gigi sebelahnya pada saat melakukan 

preparasi pelebaran kavitas. 

5.1.5 Fraktur Implan dan Instrumen 
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 Fraktur instrumen biasanya terjadi karena penggunaan instrumen yang salah, 

sterilisasi yang terlalu sering dilakukan dan terlalu panas, dan adanya kerusakan pada 

material instrumen atau cacat instrumen. Fraktur implan atau bagian instrumen yang 

telah tertanam dalam tulang harus diangkat . 

5.1.6.. Benda Asing 

 Adanya benda asing dapat membahayakan implan. Secara radiograf, benda 

asing yang terdeteksi dapat berupa fragmen akar, material pengisi saluran akar, 

fraktur instrumen endodontik, dan yang lainnya. Benda asing ini harus diangkat 

sebelum dilakukan implanasi. 

5.1.7. Emfisema di Bagian Wajah dan Leher 

 Jika terjadi emfisema, disarankan untuk dilakukan kompres dingin juga 

pemberian antibiotik. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya 

emfisema pada bagian wajah dan leher diantaranya dengan tidak menggunakan turbin 

(kontraindikasi), hindari pembersihan luka dengan menggunakan hidrogen peroksida, 

penutupan suture (jahitan luka) yang baik, juga menginstruksikan pada pasien agar 

menghindari bersin atau meniup dengan hidung (tekanan intraoral) pada awal 

postoperatif. 

 

5.2 Komplikasi Postoperatif 

5.2.1 Komplikasi Awal  

 Yang termasuk komplikasi awal diantaranya:  

1. Pembengkakan (wound edema) 
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Pembengkakan tergantung pada lamanya pembedahan dan banyaknya  trauma 

jaringan lunak  intraoperatif. Semakin pendek atau kecil trauma pada saat operasi 

semakin kecil terjadinya pembengkakan. 

2. Hemoragi dan Hematoma Postoperatif 

Perdarahan postoperatif tidak dapat dihentikan dengan kompres konvensional, tetapi 

memerlukan perbaikan luka dengan menggunakan  hemostatik yang sesuai dengan 

prinsip konvensional. Hal ini dapat  dilakukan di bawah lokal anestetik. Semakin luas 

area luka dan besarnya operasi, semakin besar kemungkinan  terjadinya hematoma 

postoperatif. Bahaya infeksi juga dapat terjadi.   Hematoma diantara permukaan 

tulang dan flap mukoperiosteal harus  segera dibuka dan diaspirasi. Pengisian 

kembali (re-filling) kavitas akibat   hematoma dicegah dengan menekan balutan 

diatas jaringan lunak. Hemostasis yang tepat pada saat operasi dan aplikasi dingin 

lokal dapat   mencegah terbentuknya hematoma. 

3.  Infeksi Awal 

 Manifestasi infeksi jaringan lunak diantaranya nyeri lokal, bengkak, dan   adanya 

eksudat pada daerah luka yang dapat dilakukan perawatan dengan membuka satu atau 

dua jahitan (suture), dan dilakukan insisi serta drainase dengan menggunakan 

desinfektan. Pada status febris, indikasi antibiotik diperlukan. Jika implan 

menunjukkan peningkatan mobilitas yang mengarah pada inflamasi (bengkak, eritem, 

nyeri, hipertermia), sebaiknya implan dilepaskan. Jika infeksi sudah mulai membaik 

maka implanasi baru dapat dilakukan. 
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4. Kerusakan Saraf 

Pada regio n. mentalis, edema dan hematoma dapat menyebabkan kelainan 

sensitivitas. Sensitivitas terhadap penekanan pada implan merupakan indikasi adanya 

kontak langsung implan terhadap saraf yang ada di dekatnya. Jika dibiarkan dapat 

menyebabkan  osteomyelitis. Pada kasus ini, implan harus diangkat. 

 

5.2.2.Komplikasi Akhir  

Yang termasuk komplikasi akhir diantaranya: 

1. Implan longgar 

Faktor yang dapat menyebabkan implan menjadi longgar diantaranya ialah 

kurangnya stabilitas primer, adanya infeksi di sekitar implan, dan panas yang berlebih 

saat preparasi. Adanya peningkatan mobilitas implan mengindikasikan bahwa implan 

harus diangkat untuk menghindari resorbsi tulang yang berlebih (bone loss). 

 

2.. Infeksi akhir (late infection) 

Sejalan dengan poket periodontal, poket yang dalam di sekitar implan dapat 

menyebabkan infeksi yang mengarah pada terjadinya fistulasi dan poket abses. 

Perawatan yang dilakukan yaitu kuretase dan eliminasi dari poket. Jika terjadi 

rekuren abses maka pengangkatan implan harus dilakukan.  

Jika tidak segera dilakukan pengangkatan, dapat terjadi osteitis atau bahkan 

osteomyelitis. Daerah tetangga seperti sinus maksilaris, dasar hidung, dan isi dari 
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canalis mandibularis juga dapat terlibat, mengarah pada terjadinya sinusitis 

maksilaris, sinus emfisema, rhinitis, atau neuritis n. alveolaris inferior. 

3. Degradasi Tulang 

Setelah osteoplasty dan reaming dari dasar implan dengan countersinking, 

degradasi tulang ringan muncul pada batas tertentu di bawah kondisi normal. 

Kerusakan tulang karena panas yang berlebih (overheating) saat reaming dasar 

implan dapat mengarah terhadap nekrosis tulang dengan degradasi tulang, yang mana 

dapat menyebabkan implan menjadi longgar. 

Seperti periodontitis kronis, proses inflamasi kronis pada daerah dasar implan 

mengarah terhadap peningkatan kedalaman sulkus, pembentukan poket, resorbsi 

tulang, dan longgarnya implan. Pada foto radiograf, perubahan osteolisis pada 

awalnya ditemukan pada daerah abutment kemudian menyebar ke seluruh permukaan 

badan implan.  

4. Kerusakan Saraf Sekunder 

Hipestesi ataupun parestesi yang muncul pada daerah yang dilalui oleh n. 

mentalis setelah pemakaian implan dalam jangka waktu yang lama memerlukan 

klarifikasi radiologis untuk memastikan apakah implan terbenam atau proses osteitis 

telah menekan isi canalis mandibularis. Pengangkatan implan merupakan satu-

satunya terapi yang dapat dilakukan. 

5. Fraktur Implan 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan fraktur implan diantaranya kesalahan 

perencanaan, premature loading, overloading protesa, kurangnya kooperasi pasien 
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berkaitan dengan oral hygiene (Schroeder, 1991). Jika terjadi hal ini maka implan 

harus diangkat dengan menggunakan trephine drill khusus dan tempatkan implan 

yang lebih lebar (Renouard dan Rangert, 1999). 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1.  Saat ini implan gigi yang terdapat di pasaran terdiri dari berbagai produk yang 

satu sama lain mempunyai khasan masing masing. Set bedah (surgery set) yang 

berbeda menimbulkan kasulitan untuk mencoba produk implant gigi yang lain. 

2. Implan gigi merupakan alternatif  pembuatan geligi tiruan jenis yang lain, 

terutama dalam kenyamanan dan menyerupai gigi asli. 

3. Untuk keberhasilan implanasi dan menghindari komplikasi maka seluruh 

prosedur harus diikuti dengan cermat. Pada tahap bedah, seorang operator 

bekerja secara steril dan penguasaan teknik merupakan syarat mutlak. 

5.2 Saran-Saran 

1. Untuk para pemula yang berminat melakukan pelayanan dibidang  implan gigi, 

sebaiknya menambah pengetahuan melalui seminar, kursus-kursus baik 

didalam maupun diluar negeri. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi lebih jauh dan sering kepada masyarakat mengenai 

pilihan atau pertimbangan penggunaan implan gigi pada pasien yang 

mengalami ketidaknyamanan dan kesulitan dalam menggunakan protesa 

konvensional biasa. 
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