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KELAINAN GIGI AKIBAT GANGGUAN 

     PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

 

 

Pendahuluan   Struktur Gigi  

Kelainan Jumlah Gigi  Bentuk Gigi 

Ukuran Gigi   Diskolorasi 

Waktu Erupsi   

 

 

PENDAHULUAN 

 Bentuk gigi desidui sudah mulai berkembang pada usia 4 bulan dalam 

kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan gigi melalui beberapa tahap, yaitu tahap 

inisiasi, proliferasi, histodiferensiasi, morfodiferensiasi, aposisi, kalsifikasi dan erupsi. 

Pada masing-masing tahap dapat terjadi kelainan yang menyebabkan anomali dalam 

jumlah gigi, ukuran gigi, bentuk gigi, struktur gigi, warna gigi dan gangguan erupsi gigi. 

 Struktur gigi secara mikroskopis terdiri dari jaringan keras (hard tissue) dan 

jaringan lunak (soft tissue). Jaringan keras adalah jaringan yang mengandung kapur yang 

terdiri dari enamel, dentin dan sementum, sedangkan jaringan lunak yaitu jaringan yang 

terdapat dalam rongga pulpa sampai foramen apikal. 

 

KELAINAN JUMLAH GIGI                              

 Jumlah gigi manusia yang normal adalah 20 gigi sulung dan 32 gigi tetap, tetapi 

dapat dijumpai jumlah yang lebih atau kurang dari jumlah tersebut. Kelainan jumlah gigi 

adalah dijumpainya gigi yang berlebih karena benih berlebih atau penyebab lain dan 

kekurangan jumlah gigi disebabkan karena benih gigi yang tidak ada atau kurang. 

 

Etiologi 

 Banyak hipotesa yang berbeda telah dikemukakan tentang etiologi kelainan 

jumlah gigi, sehingga saat ini tidak ada yang dapat dikatakan dengan pasti sebagai 

etiologi, tetapi sifat herediter mempunyai peranan dengan melihat ras dan tendensi 

keluarga.   

 Faktor lingkungan dapat menyebabkan pecahnya benih gigi ketika bayi masih 

dalam kandungan, misalnya : 
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� radiasi / penyinaran 

� trauma 

� infeksi 

� gangguan nutrisi dan hormonal 

 

1.1. Benih tidak ada (anodonsia /hipodonsia)                                    

 Definisi : Anodonsia yaitu tidak dijumpainya seluruh gigi geligi dalam rongga 

mulut sedangkan hipodonsia atau disebut juga oligodonsia yaitu tidak adanya satu atau 

beberapa elemen gigi. Kedua keadaan ini dapat terjadi pada gigi sulung maupun gigi 

tetap. Gigi yang sering mengalami hipodonsia yaitu gigi insisivus lateralis atas, premolar 

dua bawah, premolar dua  atas, molar tiga dan insisivus sentralis bawah.  

 Anodonsia mempunyai dampak terhadap perkembangan psikologis karena 

adanya penyimpangan estetis  yang ditimbulkannya dan menyebabkan gangguan pada 

fungsi pengunyahan dan bicara. 

 Hipodonsia dapat menimbulkan masalah estetis dan diastema. 

 

Perawatan 

 Pada keadaan anodonsia, bisa dibuatkan full protesa bila anak sudah dapat diajak 

untuk bekerja sama. full protesa dapat dibuat semasa gigi sulung dan diganti/ 

disesuaikan setelah masa gigi tetap.  

 Pada hipodonsia gigi insisivus dua atas tetap dipasang removable protesa dan 

dapat diganti dengan bridge protesa bila apeks gigi insisivus satu atas sebelahnya  sudah 

tertutup sempurna (tertutup sempurna biasanya 3-6 tahun setelah erupsi). Sedangkan  

gigi premolar yang hipodonsia  dilakukan penutupan ruangan secara ortodonti atau 

dibuat removable protesa yang diganti dengan fixed protesa dikemudian hari. 

                               Penderita hipodonsia 
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    Hipodonsia       2    2  (10 thn). Dirawat dengan komposit resin (15 tahun) 

 

 

 

    
 
   Hipodonsia       2     2  (15 thn). Dirawat dengan bridge . 

 

 

1.2. Supernumerary Teeth (Jumlah gigi yang berlebih) 

 Definisi Hiperdonsia atau dens supernumerary atau supernumerary teeth yaitu 

adanya satu atau lebih elemen gigi melebihi jumlah gigi yang normal, dapat terjadi pada 

gigi sulung maupun gigi tetap. Gigi ini bisa erupsi dan bisa juga tidak erupsi. Beberapa 

penelitian melaporkan prevalensinya pada anak-anak 0,3 – 2,94 %. Menurut Bodin dan 

Kaler, kasus ini lebih banyak dijumpai pada laki-laki.  

Akibat yang ditimbulkan tergantung pada posisi yang berlebih, dapat berupa ; 

malposisi, krowded, tidak erupsinya gigi tetangga, persistensi gigi sulung, terlambatnya 
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erupsi gigi insisivus sentralis tetap, rotasi, diastema, impaksi, resobsi akar dan hilangnya 

vitalitas. Pembentukan kista dan masalah estetis juga dapat dijumpai. 

Diagnosa awal dari anomali ini sangat perlu untuk menghindari kerusakan yang 

lebih parah, gigi berlebih ini dapat didiagnosa dengan pemeriksaan radiografi, juga 

dengan tanda-tanda klinis yang dapat menimbulkan keadaan patologis. 

Tanda-tanda klinis gigi berlebih ini antara lain terhambatnya erupsi gigi sulung, 

terhambatnya erupsi gigi pengganti, perubahan hubungan aksial dengan gigi tetangga 

dan rotasi gigi insisivus tetap.   

 

Berdasarkan lokasinya gigi berlebih dapat dibagi yaitu : 

 a. Mesiodens                             

     Lokasinya di dekat garis median   diantara kedua gigi insisivus sentralis 

terutama pada gigi tetap rahang atas. Jika gigi ini erupsi biasanya ditemukan di palatal 

atau diantara  gigi-gigi insisivus sentralis dan paling sering menyebabkan susunan yang 

tidak teratur dari gigi-gigi insisivus sentralis. Gigi ini dapat juga tidak erupsi sehingga 

menyebabkan erupsi gigi insisivus satu tetap terlambat, malposisi atau resobsi akar gigi-

gigi insisivus didekatnya        

 b. Laterodens      

     Laterodens berada di daerah interproksimal atau bukal dari gigi-gigi selain 

insisivus sentralis.    

 c. Distomolar    

    Lokasinya di sebelah distal gigi molar tiga. 

Perawatan 

 Perawatan pilihan untuk masing-masing kasus harus dianalisa secara individual,  

tergantung kepada jenis dan posisi gigi yang berlebih. Secara garis besar perawatannya 

dilakukan dengan pencabutan, pengambilan secara bedah (bila gigi tersebut tidak dapat 

erupsi) atau pada kasus tertentu gigi dibiarkan berada dalam mulut dengan observasi 

(misal distomolar di belakang molar tiga dan tidak mengganggu). 

Pada kasus diastema yang disebabkan mesiodens, perawatan dilakukan dengan 

pencabutan, kemudian dilanjutkan dengan perawatan ortodonti. 
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Waktu yang ideal untuk pengambilan gigi berlebih pada regio depan adalah usia 

6-7 tahun, karena akar insisivus sentralis sedang berkembang, namun belum 

sepenuhnya terbentuk. Penting untuk memonitor ruangan yang ada serta oklusinya 

selama periode ini.    

                                                                                                                                                        

             

        
     Gigi mesio dens rahang atas                          Gigi  para molar rahang atas 

 

2. UKURAN GIGI 

2.1.  Makrodonsia  

Definisi : Makrodonsia yaitu suatu keadaan yang menunjukkan ukuran gigi lebih 

besar dari normal, hampir 80 % lebih besar (bisa mencapai 7,7-9,2 mm). Keadaan ini 

jarang dijumpai, sering di DD (Diferensial Diagnosa/Diagnosa Banding) dengan Fusion 

Teeth. Gigi yang sering mengalaminya adalah gigi insisivus satu atas 

 

                         

                               Gigi    1   makrodonsia 

 

Perawatan :  

 Hampir tidak ada, kecuali dicabut bila dianggap mengganggu estetis. 

 



 6 

2.2.  Mikrodonsia 

 Definisi : Yaitu suatu keadaan yang menunjukkan ukuran gigi lebih kecil dari 

normal. Bentuk koronanya (mahkota) seperti conical atau peg shaped. Sering diduga 

sebagai gigi berlebih dan sering dijumpai pada gigi insisivus dua atas atau molar tiga. 

Ukuran gigi yang kecil ini dapat menimbulkan diastema. 

 

Perawatan :   

 Pada gigi insisivus dua dapat ditambal dengan komposit resin (dapat digunakan 

selluloid crown sebagai alat bantu) sehingga kembali seperti ukuran normal atau 

dibuatkan jaket krown bila akarnya sudah tertutup sempurna. Sedangkan pada molar 

tiga umumnya tidak dilakukan perawatan. 

 

                          

                                 Gigi    2    2  mikrodonsia  

 

3. WAKTU ERUPSI  

3.1. Natal Teeth 

 Banyak istilah yang digunakan untuk menerangkan gangguan waktu erupsi gigi 

sulung yang erupsi sebelum waktunya, seperti istilah gigi kongenital, gigi fetal, gigi 

predesidui atau gigi precoks. Massler dan Savara (1950) menggunakan istilah gigi natal 

dan neonatal. 

 Definisi Gigi Natal adalah gigi yang telah erupsi/telah ada dalam mulut pada 

waktu bayi dilahirkan. 

 Definisi Gigi Neonatal adalah gigi yang erupsi selama masa neonatal yaitu dari 

lahir sampai bayi berusia 30 hari.  
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 Erupsi normal gigi insisivus sulung bawah dimulai pada usia 6 bulan, jika gigi 

sulung erupsi semasa 3-6 bulan kehidupan disebut gigi predesidui. Gigi ini merupakan 

gigi sulung yang erupsinya prematur, jadi tidak termasuk gigi supernumerary atau 

gangguan pertumbuhan lainnya. 

 

Etiologi 

 a.  Posisi benih yang superfisial (dekat ke permukaan) 

 b. Bertambahnya proses erupsi gigi selama atau setelah anak mengalami demam.  

 c. Keturunan 

 d. Akibat sifilis kongenital 

 e. Gangguan kelenjar endokrin 

 f. Defisiensi makanan         

 

Gambaran klinis 

 Gambaran klinis menunjukkan perkembangan yang kurang, ukuran kecil, bentuk 

konikal, warna kuning (bahkan ada yang coklat) disertai hipoplasia email dan dentin 

serta kurangnya atau tidak ada perkembangan akar. Akibat tidak mempunyai akar atau 

kurangnya perkembangan akar, maka gigi tersebut hanya melekat pada leher gingiva, 

tidak kuat sehingga memungkinkan gigi tersebut dapat bergerak ke segala arah. Lokasi 

paling sering adalah pada gigi insisivus bawah (85 %), pada rahang atas jarang dijumpai.      

                                                                                 

           

          Gigi natal (♀ ; 2 hari)                       

 

Perawatan    

� Gigi yang tidak menimbulkan kesulitan dan keluhan pada bayi maupun  ibunya, 

dapat dipertahankan.    
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� Bila gigi tersebut fraktur, sangat mobiliti (dikhawatirkan dapat tertelan),    

mengganggu sewaktu menyusui (ASI) maka sebaiknya gigi tersebut dicabut saja. 

Pencabutan dianjurkan setelah bayi berusia 10 hari, hal ini dihubungkan dengan 

produksi vitamin K dalam tubuhnya dan sebaiknya  dilakukan di rumah sakit.   

� Bila  menimbulkan ulkus pada lidah bayi (disebut penyakit Riga Fede)  akibat  posisi  

lidah  sewaktu  menyusui  atau  ulkus  pada  puting susu ibu, gigi dapat diasah 

dengan menggunakan stone bur. 

 

3.2. Teething 

 Menurut Burket, definisi teething  yaitu suatu proses fisiologis dari waktu erupsi 

gigi yang terjadi pada masa bayi, anak dan remaja (sewaktu gigi molar tiga akan erupsi)  

yang diikuti dengan gejala lokal maupun sistemik .     

 Teething lebih sering timbul pada erupsi gigi sulung, terutama erupsi gigi molar 

yang relatif besar, sedangkan gigi insisivus sulung yang ukurannya relatif lebih kecil 

dapat erupsi tanpa mengalami gangguan kesulitan, walaupun gejala lokal dan sistemik 

dapat juga menyertainya.  

 Erupsi gigi pada anak secara umum diketahui dapat menimbulkan gejala. 

Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara erupsi gigi dengan demam, iritabilitas, 

menangis pada malam hari bahkan dapat timbul kejang kejang. 

 Dokter anak, orang tua dan dokter gigi anak mempunyai kesamaan bahwa tanda 

dan gejala yang diakibatkan oleh erupsi mempunyai hubungan yang erat. Kebanyakan 

orang tua (56,7 %) dan dokter gigi anak (52 %) menyatakan bahwa diare berhubungan 

dengan erupsi gigi, tetapi hanya 9 % dokter anak yang memiliki pendapat yang sama. 

Perbedaan pendapat ini terjadi karena pengetahuan yang berbeda antar tenaga 

kesehatan selama masa pendidikannya mengenai gejala yang menyertai erupsi gigi. 

Sebagai contoh, jika demam yang berhubungan dengan erupsi gigi mereka dapat 

mengabaikan gejala tersebut, tetapi mengidentifikasikan masalah tersebut sebagai 

infeksi pernafasan atas. Diagnosis banding untuk diare akut bagi ruang lingkup dokter 

anak adalah infeksi, keracunan, sedangkan erupsi gigi tidak termasuk. 

 Macknin dkk melaporkan bahwa beberapa gejala ringan (suka menggigit, berliur, 

menggosok-gosok gusi, iritabilitas dan menghisap-isap) berhubungan dengan erupsi gigi. 
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Carpenter dkk dalam laporan penelitiannya melaporkan adanya hubungan yang pasti 

dengan terjadinya gangguan sistemik seperti diare, rhinorea dan iritabilitas. 

   

Gejala Lokal : 

Pada rongga mulut : 

• Terlihat warna kemerahan atau pembengkakan gingiva pada regio yang akan 

erupsi, konsistensinya keras, berkilat dan kontornya sangat cembung.  

• Terjadi hipersalivasi dan konsistensinya kental.  

• Di sekeliling gigi yang akan erupsi terlihat daerah keputih-putihan. 

Pada wajah : 

• Terdapat eritema yaitu bercak-bercak merah pada pipi (ruam), tepi mulut dari 

regio yang akan erupsi, hal ini disebabkan aliran saliva yang terus menerus.  

• Terlihat asimetris wajah atau pembengkakan. 

            

              eritema pada wajah 

 

Gejala Sistemik : 

• Bayi akan gelisah, menangis, tidak dapat tidur 

• Kehilangan nafsu makan,  

• Rasa haus yang meningkat,  

• Bahkan disertai diare yang berat. 

 

Tanda dan gejala teething berdasarkan frekwensi terjadinya  

1. diare 

2. demam 
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3. inflamasi atau gusi sensitif 

4. gangguan/gejala pernafasan 

5. gangguan tidur atau menangis di malam hari 

6. iritabilitas 

7. pengeluaran air liur yang berlebihan 

8. kehilangan nafsu makan 

9. ruam (bercak) 

10. banyak minum 

11. gelisah, mual, muntah 

12. menggosok atau menarik telinga 

13. pingsan 

14. pembengkakan pada gusi 

 

Perawatan Lokal : 

1. Teething Toys 

 Yaitu mainan untuk masa-masa gigi sulung tumbuh. Mainan ini terbuat dari karet 

yang elastis, dapat dihisap atau digigit oleh bayi. Gunanya untuk memuaskan 

kecendrungan alamiah anak-anak menggigit dan mengedot. Bayi dapat sembuh dari 

keluhannya melalui tekanan pada waktu menggigit dan mainan ini dapat membantu 

mengatasi hal tersebut. 

2. Teething Foods 

 Yaitu makanan berupa biskuit yang keras atau biskuit biasa yang digunakan 

semasa pertumbuhan gigi bayi. Makanan/biskuit ini terdiri dari gandum dan lemak 

tetapi tidak mengandung gula atau pemanis lainnya. Tidak mengandung gula karena 

kebiasaan memberikan rasa manis kepada bayi /anak dapat menyebabkan terjadinya 

Sweet tooth yaitu cenderung menyukai makanan/minuman yang manis. Pemakaiannya 

yaitu digigit atau dihisap.  

3. Obat topikal/topikal aplikasi 

 Tersedia berbagai tipe salep dan jeli yang mempunyai khasiat melawan iritasi 

lokal dan anti inflamasi dengan efek analgetik dan anti septik. Contoh : Bonjela, gentian 

violet, kenalog, borax gliserin.  
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Perawatan Sistemik 

 Yaitu dengan pemberian obat-obatan berupa analgetik, anti piretik dan sedatif 

/hipnotik. Bila disertai gejala diare sebaiknya bayi dibawa ke rumah sakit atau dirujuk ke 

dokter anak, karena diare yang terus menerus dapat menyebabkan bayi kekurangan 

cairan sehingga membahayakan jiwanya. 

 

Petunjuk pemilihan perawatan teething 

Keluhan Perawatan 

iritasi pada tempat erupsi gigi 

gelisah dan rasa sakit 

tidur terganggu 

Topikal aplikasi 

Topikal aplikasi dan analgetik 

Topikal aplikasi, analgetik dan sedatif 

 

3.3. Kista Erupsi 

 Definisi : Kista erupsi atau eruption cyst adalah suatu kista yang terjadi akibat 

rongga folikuler di sekitar mahkota gigi sulung/tetap yang akan erupsi mengembang 

karena penumpukan cairan dari jaringan atau darah. 

 

Gambaran Klinis:  

• diawali dengan terlihatnya daerah kebiru-biruan pada gigi yang akan erupsi,  

• kemudian terjadi pembengkakan mukosa yang disertai warna kemerahan.  

• akibat pembengkakan ini dapat menyebabkan tergigit oleh gigi antagonisnya 

sehingga menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit . 

                      

                           kista erupsi  

 

 



 12

Perawatan 

• Beberapa kista yang ringan (pembengkakan kecil) dapat hilang dengan robeknya 

kista dan erupsinya gigi.  

• Pada keadaan yang parah disertai gangguan pada anak yaitu cengeng atau 

gelisah, kista dapat diinsisi, kemudian diberi antibiotik dan analgetik untuk 

mencegah infeksi dan rasa sakit. 

 

3.4. Gigi molar sulung yang terpendam 

 Definisi : Disebut juga dengan Submerged teeth yaitu suatu gangguan erupsi yang 

menunjukkan gagalnya gigi molar sulung mempertahankan posisinya  akibat  

perkembangan gigi  disebelahnya  sehingga gigi molar sulung tersebut berubah posisi 

menjadi di bawah permukaan oklusal. 

 Gigi molar dua sulung rahang bawah lebih sering terkena, bahkan ada penelitian 

yang menemukan bahwa gigi tersebut terbenam seluruhnya sampai di bawah gingiva. 

Mekanisme terbenamnya belum diketahui dengan pasti, diduga berhubungan dengan 

ankilosis, yang disebabkan pengendapan tulang yang berlebihan selama fase resorpsi 

dan reposisi (perbaikan) yang merupakan ciri normal resorpsi akar pada gigi sulung.  

 Pergerakan ke arah oklusal dari gigi molar dua sulung terhambat atau terhenti 

sehingga gigi tersebut terletak di bawah permukaan oklusal gigi molar satu sulung dan 

molar satu tetap 

 

                    

                                          Molar dua susu terpendam 

Perawatan 

• Beberapa kasus, gigi yang terbenam tersebut dapat lepas sendiri.  
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• Bila ada tanda terganggunya benih premolar dua di bawahnya ( melalui ronsen 

foto) atau kemungkinan gigi didekatnya terungkit (gigi molar satu tetap), 

sebaiknya gigi yang terbenam tersebut dicabut saja. 

 

3.5.  Erupsi ektopik gigi molar pertama tetap 

 Definisi : Yaitu erupsinya gigi molar pertama tetap yang keluar dari posisinya di 

lengkung rahang, mendorong molar dua sulung sehingga terjadi resorpsi sebagian atau 

seluruhnya dari molar dua sulung. Resorpsi terjadi di sebelah distal molar sulung. 

 

                                  Erupsi ektopik molar dua sulung                                   

 

Etiologi 

Faktor lokal  

• Ukuran gigi sulung dan gigi tetap lebih  besar dari normal .                    

• Ukuran gigi molar dua sulung dan gigi molar satu tetap lebih besar dari normal   

• Ukuran rahang lebih kecil dari normal        

• Angulasi/jalan erupsi molat satu tetap tidak normal 

• Erupsi dini molar satu tetap 

• Kurangnya pertumbuhan tulang pada regio tuberositas 

 

Faktor Herediter 

      Erupsi ini ternyata sering dijumpai diantara saudara kandung dibanding populasi 

umum. 
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Akibat yang ditimbulkan 

 Pada awalnya pasien tidak mempunyai keluhan, namun bila proses ini terus 

berlanjut sehingga resobsi akar gigi tetangganya semakin parah, dapat menyebabkan 

infeksi pulpa. Akibatnya pasien akan merasa sakit dan tidak enak. 

 

 Perawatan 

 Tujuan perawatan adalah menjauhkan gigi yang erupsi ektopik dari gigi yang 

diresorpsinya. Perawatan difokuskan dengan mengubah jalan erupsi gigi molar pertama 

permanen untuk menghindari terjadinya resorpsi yang lebih parah.  

 Erupsi ektopik ada dua tipe, yaitu reversibel dan irreversibel. Yang reversibel 

artinya gigi tersebut (molar dua sulung) dapat secara spontan membebaskan dirinya dan 

mengadakan erupsi, sedangkan yang irreversibel harus dirawat.  

 Perawatannya yaitu dengan cara : 

• Tanpa pencabutan gigi molar dua sulung. Untuk membebaskannya digunakan 

Brass ligature wire, helical spring, penggrindingan permukaan distal gigi molar 

dua sulung atau menggunakan pesawat Humprey.              

• Dengan pencabutan gigi molar dua sulung.                                         

Bila resorpsi telah parah, sehingga gigi tersebut (gigi molar dua sulung) goyang, 

maka sebaiknya gigi molar dua sulung dicabut saja. 

 

          

         

Perawatan erupsi ektopik dengan Brass Ligature Wire 
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3.6.  Erupsi gigi tetap yang tertunda    

 Meskipun keterlambatan erupsi gigi dapat dihubungkan dengan keadaan 

tertentu misalnya sindrome down, keterlambatan erupsi gigi yang terlokalisir lebih 

sering pada gigi tetap dibandingkan gigi sulung. 

                                         

Beberapa penyebabnya :   

�  Gigi Insisivus      

Disebabkan resorpsi yang terlambat dari gigi insisivus sulung akibat trauma atau 

kematian pulpa, dilaserasi mahkota gigi yang akan erupsi, dens supernumerari yang 

berada dijalan gigi yang akan erupsi atau disebabkan kehilangan gigi sulung yang dini 

sehingga terjadi penebalan jaringan dan gigi sukar erupsi. 

�  Gigi Kaninus 

Disebabkan jalur erupsi gigi kaninus tidak sebagaimana mestinya, mengalami 

penyimpangan. Sering terjadi pada rahang atas.    

�  Gigi premolar 

Adanya impaksi (tekanan) kearah gigi-gigi lain disebabkan angulasi abnormal 

(sehingga gigi yang akan erupsi mengalami penyimpangan). Dapat juga disebabkan 

gigi berjejal, resobsi yang terlambat dari gigi molar sulung atau terpendamnya molar 

sulung sehingga premolar tidak dapat erupsi.  

�  Gigi Molar 

 Adanya impaksi kearah lain.  

 

                             penyimpangan benih insisivus satu  

                                                                                  atas karena dens supernumerary. 
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4. SRUKTUR GIGI  

4.1.  Enamel 

Dibanding jaringan-jaringan gigi yang lain, enamel adalah jaringan yang paling 

kuat, keras dan merupakan pelindung gigi yang paling tahan terhadap rangsangan-

rangsangan pada waktu pengunyahan.  

Secara normal enamel berkembang dalam 3 fase yaitu : 

1. Fase pembentukan yaitu terjadinya pembentukan matriks organik  

2. Fase kalsifikasi yaitu terjadinya mineralisasi matriks organik           

3. Fase maturasi yaitu terjadinya pematangan mineralisasi                     

Komposisi enamel dalam persentase berat terdiri dari :  

• Mineral (anorganis) 93 % : (PO4 55,5 % ; Ca 37 % ; CO3 3,5 % ; Na 0,5 % dll)  

• Organis 4 % : keratin, kolagen, pepton, glikoprotein, polisakarida, lemak, asam-asam 

amino dan sebagainya. 

• Air 3 %  

 

Kelainan enamel : 

 Kelainan pada struktur jaringan keras gigi dapat terjadi pada tahap 

histodiferensiasi, aposisi dan kalsifikasi selama tahap pertumbuhan dan perkembangan 

gigi, yang dapat mengenai gigi sulung maupun gigi tetap. Kelainan-kelainan tersebut 

adalah : 

 

4.1.1. Amelogenesis Imperfekta  

Ada 3 bentuk dasar amelogenesis imperfekta yaitu : 

1. Hipoplastik  

 Terjadi akibat kerusakan pada pembentukan matriks enamel.      

2. Hipokalsifikasi  

 Terjadi akibat kerusakan pada mineralisasi deposit matriks enamel. 

3. Hipomaturasi  

Terjadi akibat adanya gangguan pada perkembangan atau pematangan   enamel. 
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4.1.2.  Hipoplasia Enamel 

Hipoplasia enamel atau sering juga disebut enamel hipoplasia adalah suatu 

gangguan pada enamel yang ditandai dengan tidak lengkap atau tidak sempurnanya 

pembentukan enamel. Dapat terjadi pada gigi sulung maupun tetap. 

Gambaran klinis :  

• Terdapatnya groove, pit dan fisur yang kecil pada permukaan enamel 

• Pada keadaan yang lebih parah dijumpai adanya guratan guratan pit yang dalam, 

tersusun secara horizontal pada permukaan gigi.  

                         .                                          

Etiologi 

Faktor Lokal  

• trauma (misal Turner Teeth) 

• infeksi 

• radiasi 

• idiopatik 

Faktor Umum 

• Lingkungan,        

Prenatal : Sifilis kongenital (Hutchinson’s Teeth/Mulberry Molar) 

Neonatal : Hipokalsemia  

 Postnatal  : Defisiensi vitamin atau fluor yang berlebihan (Mottlet enamel). 

• Herediter 

 

      (1)          (2) 

         

Enamel Hipoplasia karena kekurangan Vitamin D. (1) 

Enamel Hipoplasia karena gagal ginjal kronis (2)      
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4.2.  Dentin 

 Dentin merupakan bagian pertama yang dibentuk dari jaringan keras gigi. 

Komposisi dentin yaitu : 

• mineral 66 %,  

• organis 18 %  

• dan air16 %.  

 

Dentin terdiri dari beberapa bagian yaitu :  

• dentin interglobular,  

• serat Tome’s,  

• intertubulus dentin (tempat berkumpulnya serabut-serabut syaraf)  

• dan peritubular dentin. 

 

Kelainan-kelainan pada dentin : 

1. Dentinogenesis Imperfekta  

Gambaran klinis : 

• Pada anomali ini gigi berwarna biru keabu-abuan atau translusen.  

• Enamel cenderung terpisah dari dentin yang relatif lunak dibanding enamel.  

• Dentin tipis, enamel normal dan tanduk pulpa besar. 

 

2. Dentin Displasia 

          Yaitu kelainan pada dentin yang melibatkan sirkum pulpa dentin dan morfologi 

akar, sehingga akar terlihat pendek. 

 

Etiologi 

 Sebagai etiologi dentinogenesis imperfekta dan dentin displasia  ialah faktor 

herediter yang diturunkan secara autosomal dominan. 

 

4.3. Sementum 

        Yaitu terjadinya penumpukan sementum akibat pembentukan sementoblast yang 

berlebihan, menyebabkan sementum bersatu dengan ligamen periodontal. 
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Etiologi 

1. Faktor Lokal . Misalnya peradangan, rangsangan mekanis 

2. Faktor Umum. Misalnya penyakit akromegali, penyakit  paget  atau kleido-

kranial disostosis. 

 

Perawatan :  

Tujuan perawatan kelainan struktur gigi adalah : 

1. Memperbaiki penampilan (estetis) 

2. Menghilangkan rasa sakit atau rasa tidak enak 

3. Mencegah atrisi 

4. Mengembalikan fungsi gigi 

 

Perawatan :  

Gigi depan : Penambalan dengan komposit resin, akrilik siap pakai atau porselen. 

Gigi belakang : Penambalan dengan amalgam, komposit resin, GIC (Glass Ionomer  

Cement), SSC (mahkota stainless stell) untuk gigi sulung.  

 

5. BENTUK GIGI 

5.1. Gigi Ganda 

Definisi : Gigi ganda yaitu penyatuan (fusi) dua benih yang sedang berkembang 

atau terbelahnya (partial dichotomy atau geminasi) benih gigi, sehingga terdapat dua 

gigi yang bersatu. 

       Karena sulitnya menentukan apakah gigi yang besar akibat fusi atau geminasi, maka 

digunakan istilah gigi ganda saja. Dapat terjadi pada gigi sulung maupun gigi tetap.  

        

Gambaran Klinis :  

Bentuk gigi yang besar dan tidak normal ditunjukkan dengan adanya groove 

berbentuk longitudinal pada mahkota atau adanya lekukan pada tepi insisal. Akar dapat 

terpisah secara keseluruhan atau sebagian. 
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Perawatan 

 Tidak ada perawatan yang dilakukan untuk gigi sulung. Sedangkan gigi tetap 

dirawat untuk memperbaiki estetik. Jika kamar pulpa dan saluran akar terpisah, dapat 

dilakukan pemisahan mahkota dengan menggunakan bur. Jika terdapat satu kamar 

pulpa, maka pemisahan mahkota sulit dilakukan. Perbaikan penampilan dapat dilakukan 

dengan memperdalam groove longitudinal pada mahkota, sehingga terlihat sebagai dua 

gigi yang terpisah. 

 

                

                  Gambar gigi ganda  pada masa gigi susu dan tetap 

5.2. Malformasi Insisivus Dua Atas 

Insisivus dua atas sering mempunyai bentuk dan ukuran yang tidak normal yang 

disebut dengan Peg Shaped .  

 

Gambaran Klinis :  

Adanya lekukan yang dalam pada bagian palatal, mahkota bentuknya kecil, konus 

dan mirip gigi berlebih. Lekukan pada bagian palatal kadang-kadang terbentuk 

sedemikian dalam serta membentuk rongga. Rongga ini terbentuk akibat invaginasi 

benih gigi yang sedang berkembang, keadaan ini dikenal dengan dens in dens. Daerah ini 

merupakan daerah yang mudah terserang karies, perlu dilakukan ronsen foto untuk 

memastikannya. 

                Gigi insisivus dua kiri peg shaped 
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Perawatan 

� Dicabut, bila gigi tersebut terletak diantara gigi berjejal.  

� Ditambal (KR, Jacket Crown) untuk memperbaiki estetis  

 

5.3. Dilaserasi 

Definisi: Bentuk akar gigi atau mahkota yang mengalami pembengkokan yang 

tajam (membentuk sudut/kurve) yang terjadi semasa pembentukan dan perkembangan 

gigi tahap/fase kalsifikasi.  

Kurve/pembengkokan dapat terjadi sepanjang gigi tergantung seberapa jauh 

pembentukan gigi sewaktu terjadi gangguan. 

 

Etiologi : Diduga terjadi akibat trauma selama pembentukan gigi. 

 

Perawatan 

� Dicabut (secara bedah) bila gigi tidak erupsi. 

� Kombinasi bedah dan orto. Setelah dibuat jalan keluar untuk gigi  

    Kemudian gigi ditarik keluar memakai pesawat orto. 

                  dilaserasi mahkota insisivus satu atas kiri 

                             dilaserasi akar 
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6. Diskolorasi 

Definisi : Yaitu terjadinya penyimpangan warna gigi secara klinis. 

Sejauh ini tidak ada metode kuantitatif untuk menilai warna gigi yang abnormal. Pada 

masa gigi bercampur, warna gigi tidak sama dengan gigi tetap, perbedaan ini jelas 

terlihat. 

 

Etiologi 

� Perubahan warna formatif 

� Perubahan warna infiltratif 

� Perubahan warna semu 

 

Perubahan warna formatif 

 Dapat terjadi selama pra dan post natal dan ada yang bersifat turun menurun 

atau kongenital. Perubahan warna disebabkan : 

a.   eritroblastosis           

b.   fluorosis endemik   

c.   tetrasiklin                         

d.   amelogenesis imperfekta 

e.   dentin displasia                 

f.   dentinogenesis imperfekta 

 

Perubahan warna infiltratif 

 Agen/penyebab yang dapat merubah warna gigi masuk melalui tubuh ke dalam 

pulpa gigi. Gigi akan berubah warna  secara : 

   � Endogen . Misalnya disebabkan : 

a. pulpa non vital 

b. pendarahan kapiler akibat trauma 

c. obliterasi (penyumbatan pulpa) 

d. perubahan warna karena usia  

   � Eksogen  

a. Iatrogen  :    bahan pengisi saluran akar, semen atau amalgam 
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b. Lokal      :    hipoplasia enamel  

Perubahan warna semu 

 Merupakan perubahan warna  yang sementara, terjadi akibat endapan pada 

permukaan enamel gigi dan dapat hilang bila dilakukan pemolisan, penambalan atau 

skeling. Perubahan disebabkan faktor eksogen dan faktor kerusakan. 

� Eksogen, misalnya disebabkan : plak, karang gigi, endapan nikotin, kebiasaan 

mengunyah sirih, obat kumur yang berisi khlorheksidin, tennin yang berasal dari 

anggur dan teh 

� Perubahan warna akibat kerusakan, misalnya disebabkan : resopsi interna, 

amalgam atau bahan tumpatan lain, karies, terbukanya dentin, awal karies 

(white spot).  

 

 

 (1)    (2) 

 

Anak perempuan, 14 thn mengalami diskolorasi pada gigi karena terapi tetrasiklin untuk infeksi paru 

ketika bayi (1). Gambaran histologi (2) 

 

Perawatan  

 Perawatan ditujukan untuk mengembalikan estetis gigi dan tergantung penyebab 

serta parahnya perubahan warna. Perawatan dapat dilakukan dengan  

a. grinding dan pemolisan 

b. pembuangan stain dan karang gigi 

c. bleaching (pelayuran) 

d. penutupan dengan mahkota 

e. penambalan gigi. 
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