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ABSTRAK 
Trauma adalah luka atau jejas baik fisik maupun psikis yang disebabkan oleh 
tindakan-tindakan fisik dengan terputusnya kontinuitas normal suatu struktur. 
Trauma gigi anterior sering terjadi pada anak-anak karena anak-anak lebih aktif 
daripada orang dewasa dan koordinasi serta penilaiannya tentang keadaan belum 
cukup baik sehingga sering terjatuh saat belajar berjalan, berlari, bermain, dan 
berolahraga. Kerusakan yang terjadi pada gigi anak dapat mengganggu fungsi 
bicara, pengunyahan, estetika, dan erupsi gigi tetap sehingga mengganggu 
pertumbuhan dan perkembangan gigi serta rahang. Secara psikologis kehilangan 
gigi secara dini terutama gigi anterior akan menyebabkan gangguan pada anak dan 
orang tua. Penatalaksanaan trauma gigi pada anak selain menerapkan teknik-
teknik serta pemakaian bahan-bahan yang tepat juga harus memperhatikan 
pendekatan psikologis agar anak tidak mengalami trauma lain disamping trauma 
gigi yang sedang dialaminya. Oleh karena itu pendekatan terhadap orang tua dan 
anak merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. 
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ABSTRACT 
 
Trauma was an injury or a lesion either physically or psychologically that caused 
by physical measures with discontinuity of a normal structure. Anterior dental 
trauma oftenly happened in children because they were more active than adult 
person and their coordination also the assessment about their surroundings were 
not good enough so that they oftenly fell off while they learned to walk, run, play, 
and exercise. Damage that occured in child dentition may bothered talking, 
chewing, aesthetic functions and permanent tooth eruption thus bothered the teeth 
growth and development also as the jaw. Psychologically, early loss of teeth 
especially anterior teeth would cause problems in children and parents. Dental 
traumatic management in children not only applying the appropriate techniques 
and materials but also had to concern about psychological approach so that they 
would not had any further trauma instead of their teeth. Therefore, parents and 
children approach would be major factors that had to be concerned. 
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PENDAHULUAN 

 Pengertian trauma secara umum adalah luka atau jejas baik fisik maupun 

psikis. Trauma dengan kata lain disebut injury atau wound, dapat diartikan 

sebagai kerusakan atau luka yang biasanya disebabkan oleh tindakan-tindakan 

fisik dengan terputusnya kontinuitas normal suatu struktur. 1 Trauma juga 

diartikan sebagai suatu kejadian tidak terduga atau suatu penyebab sakit, karena 

kontak yang keras dengan suatu benda. Definisi lain menyebutkan bahwa trauma 

gigi adalah kerusakan yang mengenai jaringan keras gigi dan atau periodontal 

karena sebab mekanis. 2 Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka trauma gigi 

anterior merupakan kerusakan jaringan keras gigi dan atau periodontal karena 

kontak yang keras dengan suatu benda yang tidak terduga sebelumnya pada gigi 

anterior baik pada rahang atas maupun rahang bawah atau kedua-duanya. 

 Penyebab trauma gigi pada anak-anak yang paling sering adalah karena 

jatuh saat bermain, baik di luar maupun di dalam rumah dan saat berolahraga. 

Trauma gigi anterior dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung, trauma gigi 

secara langsung terjadi ketika benda keras langsung mengenai gigi, sedangkan 

trauma gigi secara tidak langsung terjadi ketika benturan yang mengenai dagu 

menyebabkan gigi rahang bawah membentur gigi rahang atas dengan kekuatan 

atau tekanan besar dan tiba-tiba. 3 

Menurut suatu penelitian prevalensi tertinggi trauma gigi anterior pada 

anak-anak terjadi antara usia 1-3 tahun karena pada usia tersebut, anak 

mempunyai kebebasan serta ruang gerak yang cukup luas, sementara koordinasi 

dan penilaiannya tentang keadaan belum cukup baik sehingga sering terjatuh dari 

tempat tidur, kereta dorong, atau kursi yang tinggi. Frekuensi trauma cenderung 



meningkat saat anak mulai merangkak, berdiri, belajar berjalan, dan biasanya 

berkaitan dengan masih kurangnya koordinasi motorik. 4 Penelitian lain 

menyebutkan bahwa salah satu periode rawan fraktur adalah pada saat usia 2-5 

tahun, karena pada usia ini anak belajar berjalan dan berlari. Prevalensi trauma 

gigi yang terjadi pada anak usia di atas 5 tahun menunjukkan penurunan 

disebabkan karena koordinasi motorik anak yang semakin membaik, namun 

terjadi peningkatan kembali pada periode 8-12 tahun karena adanya peningkatan 

aktifitas fisik mereka. Beberapa penyebab trauma yang paling sering terjadi pada 

periode 8-12 tahun adalah kecelakaan di tempat bermain, bersepeda, skateboard, 

atau pada saat berolahraga seperti olahraga beladiri, sepak bola, bola basket, 

lomba lari, sepatu roda, dan berenang. 5,6 

 

PENYEBAB TRAUMA 

 Berbagai macam kondisi yang mengakibatkan terjadinya trauma pada gigi 

anterior adalah kecelakaan lalu lintas yang dewasa ini banyak terjadi di jalan raya, 

kecelakaan saat berolahraga, saat bermain, tindakan kriminalitas, child abuse, 

dalam lingkungan rumah tangga (terkena pompa air, jatuh dari tangga, dan lain-

lain), dalam lingkungan pekerjaan, perkelahian, dan bencana alam. 7 

 Selain faktor-faktor di atas ada beberapa faktor predisposisi terjadinya 

trauma gigi anterior yaitu posisi dan keadaan gigi tertentu misalnya kelainan 

dentofasial seperti maloklusi kelas I tipe 2, kelas II divisi 1 atau yang mengalami 

overjet lebih dari 3 mm, keadaan yang memperlemah gigi seperti hipoplasia 

email, kelompok anak penderita cerebral palsy, dan anak dengan kebiasaan 

mengisap ibu jari yang menyebabkan gigi anterior protrusif. 8-10 



KLASIFIKASI TRAUMA GIGI 

 Para ahli mengklasifikasikan berbagai macam kelainan akibat trauma gigi 

anterior. Klasifikasi trauma gigi yang telah diterima secara luas adalah klasifikasi 

menurut Ellis dan Davey (1970) dan klasifikasi yang direkomendasikan dari 

World Health Organization (WHO) dalam Application of International 

Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology.  

 Ellis dan Davey menyusun klasifikai trauma pada gigi anterior menurut 

banyaknya struktur gigi yang terlibat, yaitu : 11 

Kelas 1 : Fraktur mahkota sederhana yang hanya melibatkan jaringan email. 

Kelas 2 : Fraktur mahkota yang lebih luas yang telah melibatkan jaringan dentin 

tetapi belum melibatkan pulpa. 

Kelas 3 : Fraktur mahkota gigi yang melibatkan jaringan dentin dan menyebabkan 

terbukanya pulpa. 

Kelas 4 : Trauma pada gigi yang menyebabkan gigi menjadi non vital dengan atau 

tanpa kehilangan struktur mahkota. 

Kelas 5 : Trauma pada gigi yang menyebabkan kehilangan gigi atau avulsi. 

Kelas 6 : Fraktur akar dengan atau tanpa kehilangan struktur mahkota. 

Kelas 7 : Perubahan posisi atau displacement gigi. 

Kelas 8 : Kerusakan gigi akibat trauma atau benturan pada gigi sulung. 

 Klasifikasi yang direkomendasikan dari World Health Organization 

(WHO) dalam Application of International Classification of Diseases to Dentistry 

and Stomatology diterapkan baik gigi sulung dan gigi tetap, yang meliputi 

jaringan keras gigi, jaringan pendukung gigi dan jaringan lunak rongga mulut 

yaitu sebagai berikut : 5,11 



I. Kerusakan pada jaringan keras gigi dan pulpa 

1. Retak mahkota (enamel infraction), yaitu suatu fraktur yang tidak sempurna 

pada email tanpa kehilangan struktur gigi dalam arah horizontal atau vertikal. 

2. Fraktur email yang tidak kompleks (uncomplicated crown fracture), yaitu 

fraktur email yang tidak kompleks (uncomplicated crown fracture) yaitu suatu 

fraktur yang hanya mengenai lapisan email saja. 

3. Fraktur email-dentin (uncomplicated crown fracture), yaitu fraktur pada 

mahkota gigi yang hanya mengenai email dan dentin saja tanpa melibatkan 

pulpa. 

4. Fraktur mahkota yang kompleks (complicated crown fracture), yaitu fraktur 

yang mengenai email, dentin, dan pulpa. 

 

II. Kerusakan pada jaringan keras gigi, pulpa, dan tulang alveolar 

1. Fraktur mahkota-akar, yaitu suatu fraktur yang mengenai email, dentin, dan 

sementum. Fraktur mahkota akar yang melibatkan jaringan pulpa disebut 

fraktur mahkota-akar yang kompleks (complicated crown-root fracture) dan 

fraktur mahkota-akar yang tidak melibatkan jaringan pulpa disebut fraktur 

mahkota-akar yang tidak kompleks (uncomplicated crown-root fracture). 

2. Fraktur akar, yaitu fraktur yang mengenai dentin, sementum, dan pulpa tanpa 

melibatkan lapisan email. 

3. Fraktur dinding soket gigi, yaitu fraktur tulang alveolar yang melibatkan 

dinding soket labial atau lingual, dibatasi oleh bagian fasial atau lingual dari 

dinding soket. 



4. Fraktur prosesus alveolaris, yaitu fraktur yang mengenai prosesus alveolaris 

dengan atau tanpa melibatkan soket alveolar gigi. 

5. Fraktur korpus mandibula atau maksila, yaitu fraktur pada korpus mandibula 

atau maksila yang melibatkan prosesus alveolaris, dengan atau tanpa 

melibatkan soket gigi. 

 

III. Kerusakan pada jaringan periodontal 

1. Concusion, yaitu trauma yang mengenai jaringan pendukung gigi yang 

menyebabkan gigi lebih sensitif terhadap tekanan dan perkusi tanpa adanya 

kegoyangan atau perubahan posisi gigi. 

2. Subluxation, yaitu kegoyangan gigi tanpa disertai perubahan posisi gigi akibat 

trauma pada jaringan pendukung gigi. 

3. Luksasi ekstrusi (partial displacement), yaitu pelepasan sebagian gigi ke luar 

dari soketnya. Ekstrusi menyebabkan mahkota gigi terlihat lebih panjang. 

4. Luksasi, merupakan perubahan letak gigi yang terjadi karena pergerakan gigi ke 

arah labial, palatal maupun lateral, hal ini menyebabkan kerusakan atau fraktur 

pada soket alveolar gigi tersebut. Trauma gigi yang menyebabkan luksasi 

lateral menyebabkan mahkota bergerak ke arah palatal 

5. Luksasi intrusi, yaitu pergerakan gigi ke dalam tulang alveolar, dimana dapat 

menyebabkan kerusakan atau fraktur soket alveolar. Luksasi intrusi 

menyebabkan mahkota gigi terlihat lebih pendek. 

6. Laserasi (hilang atau ekstrartikulasi) yaitu pergerakan seluruh gigi ke luar dari 

soket. 



 

 

Gambar 1. Persentase Kejadian Fraktur 4 

 

IV. Kerusakan pada gusi atau jaringan lunak rongga mulut 

1. Laserasi merupakan suatu luka terbuka pada jaringan lunak yang disebabkan 

oleh benda tajam seperti pisau atau pecahan luka. Luka terbuka tersebut berupa 

robeknya jaringan epitel dan subepitel. 



2. Kontusio yaitu luka memar yang biasanya disebabkan oleh pukulan benda 

tumpul dan menyebabkan terjadinya perdarahan pada daerah submukosa tanpa 

disertai sobeknya daerah mukosa. 

3. Luka abrasi, yaitu luka pada daerah superfisial yang disebabkan karena gesekan 

atau goresan suatu benda, sehingga terdapat permukaan yang berdarah atau 

lecet. 

 

 Trauma pada gigi sulung dapat menyebabkan beberapa kelainan pada gigi 

tetap, antara lain hipoplasia email, hipokalsifikasi, dan dilaserasi. Beberapa reaksi 

yang terjadi pada jaringan pulpa setelah gigi mengalami trauma adalah hiperemi 

pulpa, diskolorisasi, resorpsi internal, resorpsi eksternal, metamorfosis kalsifikasi 

pulpa gigi, dan nekrosis pulpa. 

 

PEMBAHASAN 

 Trauma gigi dapat mengenai satu atau lebih dari dua gigi sulung maupun 

gigi tetap. Perawatan yang dilakukan harus berdasarkan pada diagnosa yang tepat. 

Penanganan dini trauma gigi sangat berpengaruh pada vitalitas dan proses 

penyembuhan gigi serta jaringan sekitarnya. Langkah-langkah penanganan yang 

sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut: 

I. Penangan Umum, ditujukan untuk menegakkan diagnosis yang tepat meliputi: 

1. Pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Salah satu cara untuk 

memeriksa bayi dan anak-anak yang terkena trauma yaitu menidurkan anak pada 

pangkuan ibu/ayah/atau pengasuh dengan pandangan ke atas. Tangan anak 

diletakkan di bawah tangan ibu dan dokter gigi duduk di depan ibu dengan kepala 



anak terletak pada pangkuannya. Posisi demikian dapat memungkinkan dokter 

gigi untuk dapat melihat kedua rahang anak. Dokter gigi dapat menggunakan molt 

mouth-prop atau mengikat jari tangannya dengan menggunakan bantalan dan 

adhesive tape. 4 

 

 

Gambar 2. Posisi Pemeriksaan 7 

 

Anamnesis secara lengkap dengan menanyakan hal-hal yang berhubungan 

dengan riwayat terjadinya trauma dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

kapan terjadinya trauma, bagaimana trauma bisa terjadi, apakah ada luka di bagian 

tubuh lainnya, perawatan apa yang telah dilakukan, apakah pernah terjadi trauma 

gigi pada masa lalu, dan imunisasi apa saja yang telah diberikan pada anak. 7 

 Pemeriksaan luka ekstra oral dilakukan dengan cara palpasi pada bagian-

bagian wajah sekitar. Palpasi dilakukan pada alveolus dan gigi, tes mobilitas, 

reaksi terhadap perkusi, transiluminasi, tes vitalitas baik konvensional maupun 

menggunakan vitalitester, gigi-gigi yang bergeser diperiksa dan dicatat, apakah 

terjadi maloklusi akibat trauma, apakah terdapat pulpa yang terbuka, perubahan 

warna, maupun kegoyangan. Gigi yang mengalami trauma akan memberikan 



reaksi yang sangat sensitif terhadap tes vitalitas, oleh karena itu tes vitalitas 

hendaknya dilakukan beberapa kali dengan waktu yang berbeda-beda. Pembuatan 

foto periapikal dengan beberapa sudut pemotretan ataupun panoramik sangat 

diperlukan untuk menegakkan diagnosa. 4,7 

  

2. Perawatan darurat merupakan awal dari perawatan. Pertolongan pertama 

dilakukan untuk semua luka pada wajah dan mulut. Jaringan lunak harus dirawat 

dengan baik. Pembersihan luka dengan baik merupakan tolak ukur pertolongan 

pertama. Pembersihan dan irigasi yang perlahan dengan saline akan membantu 

mengurangi jumlah jaringan yang mati dan resiko adanya keadaan anaerobik. 

Antiseptik permukaan juga digunakan untuk mengurangi jumlah bakteri, 

khususnya stafilokokus dan streptokokus patogen pada kulit atau mukosa daerah 

luka. 4 

3. Imunisasi Tetanus. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada 

anak yang mengalami trauma yaitu melakukan imunisasi tetanus. Pencegahan 

tetanus dilakukan dengan membersihkan luka sebaik-baiknya, menghilangkan 

benda asing, dan eksisi jaringan nekrotik. Dokter gigi bertanggungjawab untuk 

memutuskan apakah pencegahan tetanus dipelrukan bagi pasien anak-anak yang 

mengalami avulsi gigi, kerusakan jaringan lunak yang parah, luka karena objek 

yang terkontaminasi tanah atau luka berlubang. Riwayat imunisasi sebaiknya 

didapatkan dari orang tua penderita. Pada umumnya anak-anak telah mendapatkan 

proteksi yang memadai dari imunisasi aktif berupa serangkaian injeksi tetanus 

toksoid. Apabila imunisasi aktif belum didapatkan, maka dokter gigi sebaiknya 

segera menghubungi dokter keluarga untuk perlindungan ini. Imunisasi dengan 



antitoksin tetanus dapat diberikan, tetapi imunisasi pasif ini bukan tanpa bahaya 

karena dapat menimbulkan anafilaktik syok. 4,7 

 Pemberian antibiotik diperlukan hanya sebagai profilaksis bila terdapat 

luka pada jaringan lunak sekitar. Apabila luka telah dibersihkan dengan benar 

maka pemberian antibiotik harus dipertimbangkan kembali. 

 

II. Penangan Gigi dan Jaringan Sekitar 

 Penanganan untuk gigi dan jaringan sekitar dilakukan bila keadaan umum 

pasien telah baik dan seluruh langkah-langkah penanganan umum telah dilakukan. 

Penentuan rencana perawatan yang tepat didasarkan pada diagnosa serta 

anamnesa yang lengkap. 

1. Perawatan segera pada trauma gigi sulung 4,7,12-14 

 Pada awal perkembangan gigi tetap, gigi insisif terletak pada palatal dan 

sangat dekat dengan apeks gigi insisif sulung. Oleh karena itu bila terjadi trauma 

pada gigi sulung maka dokter gigi harus benar-benar mempertimbangkan 

kemungkinan terjadi kerusakan pada gigi tetap di bawahnya. 

 

Gambar 3. Ilustrasi gangguan perkembangan benih gigi permanen pada anak Usia 
2 tahun. Mahkota gigi insisif sulung bergeser ke bukal sehingga 
tekanan akar akan mengganggu perkembangan mahkota gigi insisif 
tetap4 



1.1 Fraktur Email dan Email-Dentin 

Perawatan fraktur yang terjadi pada email dan email-dentin pada anak yang 

tidak kooperatif cukup dengan menghilangkan bagian-bagian yang tajam, 

namun bila anak kooperatif dapat dilakukan penambalan dengan 

menggunakan semen glass ionomer atau kompomer. 

1.2 Fraktur Mahkota Lengkap 

Pencabutan gigi merupakan perawatan yang terbaik namun bila pasien 

kooperatif maka dapat dilakukan perawatan saluran akar dan dilanjutkan 

dengan penambalan. 

1.3 Fraktur Mahkota-Akar 

Perawatan terbaik adalah ekstraksi, karena umumnya kamar pulpa akan 

terbuka dan keberhasilan perawatan kurang memuaskan. 

1.4 Fraktur Akar 

Apabila pergeseran mahkota terlihat menjauh dari posisi seharusnya maka 

pencabutan adalah perawatan terbaik. Bagian akar yang tertinggal hendaknya 

tidak dicabut agar tidak mengganggu gigi tetap di bawahnya. Pada beberapa 

kasus terlihat bila bagian mahkota menjadi nekrosis namun pada bagian akar 

tetap vital, oleh karena itu resorpsi akar oleh gigi tetap dapat terjadi dan 

pertumbuhannya tidak terganggu. 

1.5 Concussion 

Concussion umumnya tidak terlihat pada saat setelah terjadinya trauma. 

Keluhan akan muncul bila telah timbul perubahan warna pada gigi. Daerah 

sekitar umumnya akan terjadi luka (bibir, lidah), pembersihan daerah luka 



dengan mengoleskan kapas yang dicelupkan pada cairan klorheksidin 0,1% 

sehari 2 kali selama 1-2 minggu.  

1.6 Subluksasi 

Orang tua dianjurkan untuk membersihkan daerah luka dan memberikan 

makanan lunak beberapa hari. Kegoyangan akan berkurang dalam 1-2 

minggu. 

1.7 Extrusive luxation 

Perawatan terbaik adalah dengan mencabut gigi yang mengalami trauma. 

1.8 Lateral luxation 

Luksasi mahkota ke arah palatal akan menyebabkan akar bergeser ke arah 

bukal, sehingga tidak terjadi gangguan pada benih gigi tetap di bawahnya. 

Perawatan terbaik adalah dengan mengevaluasi gigi tersebut. Gigi akan 

kembali pada posisi semula dalam waktu 1-2 bulan oleh karena tekanan lidah.  

 

                    Gambar 4. (a). Luksasi mahkota ke arah palatal 
                                      (b). Posisi gigi kembali normal setelah 2 bulan4 



Pada gigi yang mengalami luksasi mahkota ke arah bukal perawatan terbaik 

adalah melakukan pencabutan, oleh karena akar akan mengarah ke palatal 

sehingga mengganggu benih gigi tetap di bawahnya.   

 

Gambar 5. Luksasi ke arah bukal4 

 

1.9 Intrusive luxation 

Pada gigi yang mengalami intrusi ke arah palatal perawatan terbaik adalah 

ekstraksi. Alat yang digunakan untuk ekstraksi hendaknya hanya tang 

ekstraksi dan daerah pencabutan dilakukan sedikit penekanan untuk 

mengembalikan tulang yang bergeser. 

Apabila intrusi ke arah bukal cukup dilakukan evaluasi karena gigi akan 

erupsi kembali ke arah semula. Orang tua dianjurkan untuk membersihkan 

daerah trauma dengan menggunakan cairan klorheksidin 0,1%. Daerah trauma 

rawan terjadi infeksi terutama pada 2-3 minggu pertama selama proses 

reerupsi. Apabila tanda-tanda inflamasi terlihat pada periode ini maka 

perawatan terbaik adalah ekstraksi. Waktu yang diperlukan untuk reerupsi 

umumnya antara 2-6 bulan. Bila reerupsi gagal terjadi akan timbul ankilosis 

dan pada kasus ini ekstraksi adalah pilihan yang terbaik. 



 

                        Gambar 6 (a). Intrusive luxation ke arah bukal 
                                         (b). Setelah 6 bulan gigi erupsi kembali4 
 
 

1.10 Avulsi 

Pada gigi sulung yang mengalami avulsi replantasi merupakan kontraindikasi 

oleh karena koagulum yang terbentuk akan mengganggu benih gigi tetap.  

 

2. Perawatan segera pada trauma gigi tetap 

 Trauma pada gigi tetap umumnya terjadi pada anak antara usia 8-11 tahun. 

Pada usia ini apeks gigi tetap belum tertutup sempurna, sehingga perawatan yang 

dilakukan diharapkan dapat tetap mempertahankan proses penutupan apeks dan 

vitalitas gigi dapat dipertahankan. 

2.1 Fraktur mahkota 

 Fraktur mahkota yang terjadi dapat berupa infraksi email, fraktur email, 

dan fraktur email-dentin. 

2.1.1 Infraksi email 

 Infraksi adalah fraktu inkomplit tanpa hilangnya substansi gigi dan garis 

fraktur berujung pada enamel dentinal junction. Garis infraksi akan terlihat jelas 

dengan menggunakan cahaya langsung dengan arah paralel terhadap sumbu 

panjang gigi. Tidak diperlukan perawatan khusus pada kasus ini dan pasien hanya 

disarankan untuk kontrol rutin untuk pemeriksaan gigi. 



2.1.2 Fraktur email 

 Pada fraktur ini akan tampak sedikit bagian email hilang. Tidak semua 

fraktur email dilakukan penambalan oleh karena pada beberapa kasus batas sudut 

fraktur memberikan gambaran yang baik sehingga hanya dilakukan penyesuaian 

pada gigi kontralateral agar tampak simetris. 

2.1.3 Fraktur email-dentin 

 Fraktur email-dentin akan mengakibatkan terbukanya tubuli dentin 

sehingga memungkinkan masuknya toksin bakteri yang berakibat inflamasi pulpa. 

Oleha karena itu perlu dilakukan beberapa tindakan agar nekrosis pulpa tidak 

terjadi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: 

1). Pembuatan restorasi mahkota sementara 

 Pemberian kalsium hidroksida pada dasar kavitas gigi dan penutupan 

email dengan menggunakan resin komposit merupakan langkah sederhana dan 

mudah dilakukan. Penutupan ditujukan untuk melindungi pulpa. 

 

Gambar 7 Mahkota sementara4 

 

2). Melekatkan kembali fragmen mahkota 

 Perlu disosialisasikan bagi masyarakat untuk menyimpan dengan benar 

fragmen mahkota gigi yang mengalami fraktur. Cara terbaik untuk menyimpan 

fragmen tersebut adalah dengan merendam di dalam air atau ke dalam NaCl 



fisiologis bila tidak dapat dilakukan tindakan secara langsung. Preparasi 

permukaan fraktur dan dilakukan etsa serta pemberian bonding agent dan resin 

komposit guna melekatkan kembali fragmen tersebut. 

3). Composite crown build up 

 Dilakukan bila fragmen mahkota tidak ditemukan. Prosedur yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

(1). Preparasi kira-kira 2 mm pada email sekitar permukaan daerah fraktur. 

(2). Letakkan mahkota seluloid dan beri 2 lubang sebagai jalan keluar udara saat 

dilakukan insersi. 

(3). Pilih warna resin komposit yang sesuai. 

(4). Agar daerah kerja tetap kering hendaknya menggunakan rubber dam. 

(5). Lakukan etsa kira-kira 2-3 mm pada email permukaan fraktur lalu bilas dan 

keringkan. 

(5). Ulaskan bonding agent. 

(6). Masukkan resin komposit ke dalam mahkota seluloid dan letakkan mahkota 

seluloid pada posisi yang benar. 

(7). Lakukan penyinaran dari arah bukal dan palatal. 

(8). Lepas rubber dam dan mahkota seluloid dengan menggunakan scalpel lalu 

poles dengan menggunakan bur diamond dan disk. 

 

2.1.4 Complicated crown fracture 

 Fraktur ini melibatkan email dan dentin dengan disertai terlibatnya sedikit 

kamar pulpa. Tujuan perawatan adalah untuk mempertahankan vitalitas. Jenis 



perawatan yang dapat dilakukan adalah direct pulp capping dan pulpotomi 

parsial. 

1). Direct pulp capping 

 Indikasi perawatan ini adalah keadaan pulpa baik, tidak terjadi lukasi yang 

disertai kerusakan pada suplai darah di daerah apeks, bagian pulpa terbuka kurang 

dari 1 mm, jarak waktu antara terbukanya pulpa dan perawatan kurang dari 24 

jam, dan restorasi yang akan dibuat dapat mencegah masuknya bakteri. 

Langkah-langkah direct pulp capping adalah: 

(1). Isolasi gigi dengan menggunakan rubber dam atau cotton roll. 

(2). Bersihkan permukaan fraktur menggunakan cotton pellets lembab yang telah 

dicelupkan pada NaCl fisiologis atau klorheksidin. 

(3). Keringkan bagian pulpa yang terbuka dengan menggunakan cotton pellets 

steril. 

(4). Daerah perforasi tutup dengan pasta kalsium hidroksida. 

(5). Tutup dengan restorasi pelindung seperti restorasi sementara, melekatkan 

kembali fragmen mahkota atau composite build-up. 

 

2). Pulpotomi parsial 

 Perawatan ini ditujukan untuk menghilangkan jaringan pulpa yang 

mengalami inflamasi. Umumnya amputasi dilakukan kira-kira 2 mm di bawah 

daerah tereksponasi. Indikasi perawatan ini adalah untuk gigi yang akarnya sudah 

terbentuk lengkap ataupun belum dengan gambaran adanya warna pulpa merah 

terang. 

 Langkah-langkah pulpotomi parsial: 



(1). Lakukan anesthesi lokal. 

(2). Isolasi menggunakan rubber dam atau cotton roll dan bersihkan permukaan 

fraktur dengan cotton pellets basah dan lembab yang telah dicelupkan pada NaCl 

fisiologis atau klorheksidin. 

(3). Preparasi seperti bentuk box pada daerah eksponasi. 

(4). Gunakan contra angle dengan bur diamond silindris dan semprotan air. 

(5). Buang jaringan pulpa sedalam kurang lebih 2 mm. 

(6). Pertahankan hemostasis menggunakan irigasi NaCl fisiologis tekanan ringan . 

(7). Tutup daerah tersebut dengan menggunakan pasta kalsium hidroksida dan 

semen. 

(8). Berikan restorasi pelindung seperti restorasi sementara, pelekatan kembali 

fragmen mahkota atau composite build up. 

 

2.2 Fraktur Mahkota Akar 

 Perawatan fraktur mahkota akar dilakukan pada gigi yang masih bisa 

dilakukan restorasi. Apabila bagian akar masih cukup panjang maka dapat 

dilakukan prosedur seperti di bawah ini: 

1). Menghilangkan fragmen dan melekatkan gusi kembali 

 Fragmen mahkota dibuang dan gusi dibiarkan untuk melekat pada dentin 

yang terbuka. Setelah beberapa minggu gigi dapat direstorasi sampai batas gusi. 

2). Menghilangkan fragmen dan melakukan bedah exposure pada fraktur 

subgingiva. 



 Setelah fragmen mahkota dibuang maka fraktur subgingiva hendaknya 

dilebarkan melalui tindakan gingivektomi dan atau alveolektomi. Bila gusi telah 

terlihat menutup maka gigi direstorasi dengan post retained crown. 

3). Menghilangkan fragmen dan orthodontic extrusion 

 Pada mulanya dilakukan stabilisasi fragmen mahkota pada gigi 

sebelahnya. Kunjungan berikutnya dilakukan ekstirpasi pulpa dan pengisian 

saluran akar. Bila telah selesai maka fragmen mahkota dibuah dan dilakukan 

ekstrusi kira-kira 0,5 mm agar tidak terjadi relaps. Setelah itu dilakukan 

gingivektomi pada permukaan bukal dan gigi siap untuk direstorasi. 

4). Menghilangkan fragmen dan surgical extrusion 

 Fragmen mahkota dilepaskan kemudian dengan menggunakan bein dan 

tang ekstraksi kembalikan gigi ke posis sejajar dengan garis insisal. Lakukan 

stabilisasi fragmen akar dengan melakukan penjahitan atau splint non rigid. 

Kemudian lakukan ekstirpasi pulpa tanpa diisi dengan gutta perca setelah itu tutup 

dengan tambalan sementara. Setelah 4 minggu perawatan endodontik diselesaikan 

dan kira-kira 4-5 minggu kemudian lakukan restorasi tetap. 

 

2.3 Fraktur Akar 

 Gigi yang mengalami fraktur akar umumnya akan terjadi ekstrusi fragmen 

mahkota atau bergesernya mahkota ke arah palatal, oleh karena itu maka 

perawatan yang dilakukan harus meliputi reposisi fragmen mahkota segera dan 

stabilisasi. 

 Langkah-langkah perawatan fraktur akar: 

(1). Berikan anesthesi lokal pada daerah sekitar fraktur. 



(2). Lakukan reposisi fragmen mahkota secara perlahan-lahan dan tekanan ringan. 

(3). Apabila dinding soket bukal juga mengalami fraktur maka tulang yang 

bergeser perlu dilakukan reposisi sebelum reposisi fragmen mahkota. Tindakan ini 

dilakukan dengan menggunakan instrumen kecil dan rata yang diletakkan antara 

permukaan akar dan dinding soket. 

(4). Pembuatan foto rontgen perlu dilakukan untuk memastikan reposisi telah 

optimal. 

(5). Gigi distabilisasi dengan menggunakan splint. 

(6). Pertahankan splint selama 2-3 bulan. 

 Teknik memasang splint: 

(1). Gunakan kawat ortodontik dengan panjang kira-kira 0,032 inci dan letakkan 

kira-kira pada sepertiga tengah permukaan bukal gigi yang mengalami trauma dan 

beberapa gigi sebelah kanan dan kirinya. 

(2). Aplikasikan asam fosfat selama 15-20 detik pada permukaan bukal gigi yang 

akan dilakukan splinting. 

(3). Bilas dengan menggunakan air hangat. 

(4). Aplikasikan selapis tipis resin komposit light curing. 

(5). Tempelkan kawat pada gigi yang tidak mengalami trauma selanjutnya pada 

gigi yang mengalami trauma dan pastikan bahwa posisinya sudah dalam keadaan 

baik. 

(6). Pasien diminta untuk berkumur sehari 2 kali dengan menggunakan larutan 

klorheksidin 0,1%.  

 

2.4 Concusion 



 Gigi yang mengalami concusion sering memberikan respon positif bila 

dilakukan pekusi. Tidak diperlukan perawatan yang segera namun pemeriksaan 

lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi jejas pada pulpa. 

 

2.5 Subluksasi 

 Lakukan splinting dan pasien diminta untuk memakan makanan lunak 

selama selama 1-2 minggu. Agar plak tidak meningkat maka pasien diinstruksikan 

untuk berkumur menggunakan klorheksidin. 

 

             Gambar 8. (a). Subluksasi pada gigi insisif sentral kiri dan kanan atas 
                               (b). Pemasangan spling pada keempat gigi anterior rahang  
                                      atas 
 

2.6. Extrusive luxation 

 Prinsip perawatan yang diberikan adalah reposisi segera dan fiksasi. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

(1). Lakukan anestesi lokal. 

(2). Reposisi gigi dengan menggunakan jari perlahan-lahan dan tekanan ringan 

sampai batas insisal sama dengan gigi kontralateral. 

(3). Periksa posisi dengan membuat foto rontgen. 

(4). Lakukan stabilisasi dengan menggunakan splint. 

(5). Pertahanakan splint selama 2-3 minggu. 



 

2.7 Lateral luxation 

 Lateral luxation umumnya terjadi pada arah palatal, bukal, mesial atau 

distal. Arah bukal merupakan keadaan yang paling sering terjadi. Pada beberapa 

kasus sering terjadi bony lock sehingga reposisi sulit dilakukan. 

 

Gambar 9. Mahkota yang mengalami palatal luxation4 

 

 Langkah-langkah reposisi luksasi palatal: 

(1). Lakukan anestesi lokal. 

(2). Palpasi daerah lekukan sulkus dan pastikan letak apeks. Lakukan penekanan 

dengan perlahan dan tekan daerah insisal agar gigi dapat bergerak ke arah asal 

melalui fenestrasi di dalam soket. 

(3). Reposisi gigi kembali ke posisi asal melalui arah tekan yang berlawanan. 

(4). Lakukan reposisi tulang yang fraktur menggunakan tekanan jari. 

(5). Lakukan foto rontgen untuk memastikan posisi yang benar. 

(6). Stabilisasi gigi dengan menggunakan splint. 

(7). Pertahankan splint minimal 3-4 minggu. 



(8). Pembuatan foto rontgen setelah kira-kira 3 minggu bila tidak menunjukkan 

keretakan pada tulang marginal maka splint dipertahankan sampai 3-4 minggu 

berikutnya. 

 

2.8. Intrusive luxation 

 Intrusive luxation merupakan kasus luksasi yang sulit dan keberhasilan 

perawatan masih diperdebatkan. Beberapa petunjuk dalam merawat intrusive 

luxation adalah sebagai berikut: 

(1). Reposisi segera melalui tindakan pembedahan merupakan tindakan beresiko 

olah karena dapat menyebabkan resorpsi akar eksternal dan hilangnya jaringan 

pendukung marginal. Reposisi secara bedah hendaknya dihindari apabila gigi 

masuk ke dalam dasar hidung atau keluar dari jaringan lunak vestibulum. 

(2). Beberapa kasus gigi intrusi dapat dikembalikan ke posisi semula melalui 

perawatan ortodontik dan reerupsi spontan. Pemilihan teknik perawatan 

bergantung pada tingkat keparahan intrusi dan kemungkinan terjadinya resorpsi 

eksternal. Perawatan endodontik dapat mulai dilakukan setelah 2-3 minggu 

kemudian. Apabila reerupsi spontan dirasakan cukup memakan waktu lama maka 

dipertimbangkan untuk dilakukan dengan menggunakan alat-alat ortodontik. 

 

                  Gambar 10. (a) Intrusive luxation gigi insisif sentral kanan atas 
                                      (b). Setelah 4 minggu gigi kembali erupsi dengan  
                                             pemasangan alat ortodontik 



2.9 Avulsi 

 Cara-cara replantasi gigi avulsi yang dilakukan di tempat terjadinya 

trauma: 

(1). Tekan gigi yang mengalami avulsi dalam posisi yang benar pada soketnya 

sesegera mungkin. 

(2). Cara lain adalah menempatkan gigi diantara bibir bawah dan gigi atau bila 

tidak memungkinkan letakkan gigi pada segelas air susu. 

(3). Periksakan ke dokter gigi sesegera mungkin. 

 

 Cara-cara replantasi gigi di ruang praktek: 

(1). Lakukan anestesi lokal. 

(2). Bilas gigi perlahan-lahan dengan NaCl fisiologis menggunakan syringe. 

(3). Soket diirigasi menggunakan cairan NaCl fisiologis. 

(4). Letakkan gigi perlahan-lahan dengan tekanan jari. 

(5). Apabila fragmen tulang alveolar menghalangi replantasi maka lepaskan 

kembali gigi dan tempatkan pada NaCl fisiologis. Kembalikan tulang pada 

posisinya dan ulangi kembali replantasi. 

(6). Pembuatan foto rontgen dilakukan untuk memeriksa apakah posisi sudah 

benar. 

(7). Stabilisasi gigi dengan menggunakan splint. 

(8). Berikan antibiotika selama 4-5 hari. 

(9). Berikan profilaksis tetanus bila gigi yang avulsi telah berkontak dengan 

sesuatu. 



(10). Pasien diinstruksikan untuk berkumur menggunakan klorheksidin 0,1% 

sehari 2 kali selama 1 minggu. 

(11). Lepaskan splint setelah 1-2 minggu. 

(12). Perawatan saluran akar dipertimbangkan bila tampak adanya kelainan pada 

pulpa. 

 

Gambar 11. (a). Gigi insisif sentral kiri atas mengalami avulsi 
                                (b). Cara mengembalikan gigi ke dalam soket 
                                (c). Pemasangan splint pada gigi yang sudah direplantasi 
 
 
 Pertimbangan perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami avulsi: 

(1). Perawatan saluran akar dapat dilakukan setelah 7-10 hari kemudian atau 

setelah splint dilepas. 

(2). Saluran akar diisi pasta kalsium hidroksida untuk sementara. 

(3). Pada gigi dengan foramen apikal yang masih terbuka kemungkinan akan 

terjadi revaskularisasi pada pulpa sehingga perawatan saluran akar hendaknya 

ditangguhkan. 



(4). Apabila pada foto rontgen terlihat tanda-tanda nekrosis pulpa dan adanya 

gambaran radiolusen di daerah apikal dengan atau tanpa disertai resorpsi akar 

eksternal maka perawatan saluran akar harus segera dilakukan. 

(5). Pada gigi dengan apeks belum tertutup dianjurkan untuk dilakukan 

pembuatan foto rontgen setiap 2 minggu sekali sampai terlihat pulpa tidak 

nekrosis dan penutupan apeks terjadi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Perawatan trauma gigi pada anak merupakan suatu tindakan yang segera 

harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa  kendala yang muncul. 

Penanganan tingkah laku anak meliputi teknik saat pemeriksaan, perawatan, dan 

evaluasi hendaknya juga menjadi perhatian bagi para orang tua dan dokter gigi. 

Oleh karena keberhasilan perawatan sangat ditentukan oleh cara-cara tersebut. 

Para dokter gigi hendaknya tetap bersikap tenang dalam menghadapi anak yang 

mengalami trauma gigi serta tetap menambah pengetahuan mengenai teknik 

perawatan dan obat-obatan yang digunakan agar keberhasilan perawatan yang 

optimal bisa dicapai. 
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