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ABSTRACT
Radiographic examination is one of the examinations required in determining the treatment plan and evaluating the
success of dental implant placement.Cone beam computed tomography 3D (CBCT 3D) is a tool that produce radiographic
imaging in three dimensions that can meet the information needed by dentists/specialists in dental implant placement.
This report discusses the role of interpretating the CBCT 3D bone area, indication of dental implant with give a sight
3D, measure the distance and position of the implant and to assess the quality of the bone at dental implant placement.
Interpretation of CBCT 3D case is the size of the dental implant alveolar bone morphometric teeth region 46 and 37
qualified radiographically for dental implants. The conclusion of this paper is a CBCT 3D can be a determinant of the
success of dental implant placement as capable of being able to analyze a complete, clear and more accurate measurement
through a 3D picture, the analysis of the size/3D morphometric, density analysis, and histogram/ trabecular analysis.
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ABSTRAK
Pemeriksaan radiografi merupakan salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan dalam menentukan rencana perawatan dan
evaluasi keberhasilan pemasangan implan dental. Cone beam computed tomography 3-dimention (CBCT 3D) merupakan
alat radiografi yang menghasilkan pencitraan secara 3-dimensi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam
pemasangan implan dental. Makalah ini melaporkan hasil interpretasi secara tiga dimensi untuk pemasangan implan
dental melalui CBCT 3D. Salah satu indikasi pemasangan implan dental adalah pasien memiliki kualitas tulang yang
cukup untuk penempatan implan. Hasil interpretasi dari CBCT 3D dapat menilai kualitas tulang rahang yang merupakan
indikasi utama pemasangan implan dental. Selain itu dapat menentukan posisi penempatan implan dental, jarak implan
dengan anatomi rahang, mengukur kepadatan tulang rahang, mengukur tebal tulang rahang dengan lebih akurat jika
dibandingkan dengan gambaran radiografi dua dimensi. Dari interpretasi kasus yang akan dipasangkan implan,
disimpulkan bahwa CBCT 3D dapat menginterpretasi implan dental karena mampu menganalisis secara lengkap, jelas,
dan pengukurannya lebih akurat melalui gambaran secara 3-dimensi, analisis ukuran/morfometrik 3D, analisis densitas,
dan analisis histogram/pola trabekular sehingga rencana perawatan dapat dilakukan dengan tepat dan keberhasilan
perawatan tercapai.
Kata kunci: interpretasi, CBCT 3D, Implan dental, Rumah Sakit Gigi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
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PENDAHULUAN
Pemeriksaan radiologis merupakan salah satu
pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menentukan
rencana perawatan bahkan keberhasilan pemasangan
implan dental. Cone beam computed tomography
3- dimension (CBCT 3D) merupakan alat radiografi
yang beresolusi tinggi untuk memenuhi kebutuhan
informasi dalam pemasangan implan dental.
Alat tersebut menghasilkan pencitraan secara
tiga dimensi yang meliputi bidang aksial,koronal dan
sagital serta dapat mengukur densitas tulang. Hasil
yang diperoleh berupa grafik densitas dengan nilai
maksimal dan minimal, serta perbedaan pemetaan

warna untuk memberi nilai kepadatan tulang rahang
dari setiap voxel serta dapat divisualisasikan sehingga
dapat mengukur kualitas tulang.1
Aplikasi alat CBCT 3D dalambidang kedokteran
gigi dapat digunakan pada saat pemasangan implan,
pemeriksaan kelainan oromaksilofasial dan sendi
temporomandibula, bedah ortognatik, kasus gigi
impaksi, kelainan tulang, trauma pada rahang atas
dan bawah, dan evaluasi penyakit sinus.2,3
Salah satu faktor yang berperan penting dalam
pemasangan implan dental adalah keakuratan dari
perhitungan kualitas dankuantitas tulangrahang agar
menentukan apakah pasien merupakan indikasi atau
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kelancaran perawatan dan keselamatan, serta
kepuasan pasien.

kontraindikasi, rencana perawatan, serta evaluasi
keberhasilan pemasangan implan dental.4-6
Sayangnya penggunaan alat ronsen termasuk
CBCT 3D oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis
masih rendah. Kegagalandankomplikasipemasangan
implan juga masih banyak terjadi. Di negara maju
tingkat kegagalan yang terjadi dilaporkan mencapai
20%.7 Kegagalandankomplikasi implan salahsatunya
dapat disebabkan oleh kurang tepatnya penempatan
implan dan faktor biologis. Faktor biologis, yaitu
kualitas tulang yang buruk, tidak cukupnya volume
tulang, kesalahan perencanaan dalam penempatan
implan,dan kesalahan dalam menilai anatomi tulang,
yang mengakibatkan terhambatnya oseointegrasi.
Komplikasi yang fatal, yaitu terjadinya perdarahan
yang disebabkan oleh perforasi tulang padat yang
biasanya terjadi di daerah lingual mandibula.8
Gagalnya pemasangan implandentaltidakhanya
menyebabkan kerugian finansial, melainkan juga
mempengaruhi kondisi tulang rahang pasien yang
bahkan secara psikologis dapat berdampak buruk
pada pasien.7 Penempatan implan ke dalam rahang
mempunyai risiko tinggi; jika perencanaannya tidak
tepat dan tidak akurat akan menyebabkan kerusakan
struktur anatomis seperti kanalis mandibularis dan
sinus maksilaris.4-6 Risiko yang dapat menyebabkan
kegagalan perawatan implan dental tersebut harus
diantisipasi dengan melakukan rencana perawatan
yang tepat dan akurat.7,9 Untuk mendukung rencana
perawatan yang tepat diperlukan informasi dari hasil
interpretasi yangberasaldariteknologi digital dengan
resolusi tinggi seperti CBCT 3D.4-6 Praktisi implan
dapat memeriksa dari berbagai aspek secara akurat
dan lebih jelas dalam satu kali pengambilan gambar
saja, melalui CBCT 3D.10
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada
artikel akan dibahas secara lengkap mengenai hasil
interpretasi radiografi 3 dimensi dalam pemasangan
implan dental melalui CBCT pada Rumah Sakit Gigi
dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas
Padjadjaran, sehingga diharapkan dokter gigi atau
dokter gigi spesialis dapat memanfaatkan CBCT 3D
untuk

KASUS
Seorang perempuan berusia 52 tahun datang
ke Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi di RSGM
Unpad membawa surat konsul dengan diagnosis
klinis edentulus gigi 46 dan37. Pasien rencanadirawat
dengan pemasangan implan dental 46 dan 37, dan
permintaan untuk dilakukan radiografi CBCT 3D.
PENATALAKSANAAN
Alat CBCT 3D yang digunakan di RSGM FKG
Unpad(Picasso Trio)memiliki kombinasi conebeam
serta focal spot sehingga menghasilkan radiografi
dengan resolusi tinggi.Selain itu,pada alat radiografi
ini dapat diaplikasikan tiga teknik, yaitu radiografi
panoramik digital, sefalometri, dan radiografi tiga
dimensi.11
Tahap-tahap interpretasi implan dental melalui
CBCT 3D adalah 1) pasien diberi paparan radiasi,
2) hasil foto langsung bisa dilihat pada komputer, 3)
membuka programEZ-plant atau EZ-dent, 4) terlihat
4 gambaran yaitu dimensi aksial, sagital dan koronal,
serta gambaran secara 3 dimensi, dan 5) melakukan
pengeditan pada gambar yang ada pada komputer
dengan program EZ-plant atau EZ-dent.
Pengukuran yang dilakukan pada dimensi aksial
adalah lebar ruangan, densitas, dan kelengkungan
rahang (gambar 1).
Pengukuran kualitas tulang yang dilakukanpada
dimensi koronal (gambar 2) adalah lebar ruangan
tersisa untuk pertumbuhan tulang alveolaris di aspek
palatal dan bukal, beserta densitas tulangnya, jarak
dari ujung implan ke dinding dasar sinus maksilaris,
kemiringan implan terhadap tulang alveolaris dan
daya kunyahnya, perbandingan panjang serta lebar
implan dengan panjang dan lebar tulang alveolaris
tempat implan,danpengukuran panjang implan yang
berada di dalam dan di luar tulang alveolaris, serta
tebal ruangan yang tersedia untuk bakal restorasi
mahkotanya.

A
B
Gambar 1 Dimensi aksial gambaran radiograf CBCT 3D; A jarak mesiodistal dan bukolingual pada
daerah edentulus gigi 36, B densitas pada area edentulus gigi 36
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A
B
Gambar 2 Dimensi koronal
oronal gambaran radiograf CBCT 3D; A mengukur
engukur jarak buk
bukolingual pada
daerah edentulus gigi 36 dan mengukur jarak puncak tulang alveolar ke kanalis
analis mandibular
mandibularis pada
daerah gigi 36, dan B mengukur
engukur densitas secara bukolingual
buk
pada daerah gigi 46

A
B
Gambar 3 Dimensi sagital gambaran radiograf CBCT 3D;
3D A mengukur
engukur jarak mesiodistal dan
ketinggian dari puncak tulang alveolar ke kanalis mandibula pada edentulus gigi 46, B mengukur
densitas mesiodistal pada daerah gigi 46

Pengukuran yang dilakukan pada dimensi sagital
(gambar 3) adalah lebar ruangan yang tersisa untuk
pertumbuhantulangalveolar di sisi mesial dan distal
besertadensitasnya, perbandingan kemiringan implan
dengan gigi-gigi
gigi tetangganya, serta lebar dan tinggi
ruangan yang tersedia untuk mahkota pengganti.

Gambar 4 Gambaran tiga dimensi daerah
edentulus gigi 46

Gambar 4 menampilkan interpretasi
interpret radiografi
CBCT 3D dengan analisis ukuran/
kuran/morfometrik gigi
46 adalah 1) dimensi koronall adalah jarak
j
bukal ke
lingual minimal 6,90 mm dan maksimal
ma
12,90 mm;
2) dimensi sagital ialahjarak mesial ke distal minimal
10,25 mm dan maksimal 11,99 mm,
mm jarak puncak
lingir alveolaris ke apikal 10,01 mm, danjarak puncak
lingir alveolaris ke kanalis
analis mandibularis
mandibular 16,32 mm;
3) dimensi aksial ialah jarak bukal ke lingual minimal
10,00 mm dan maksimal 12,7 mm,
mm jarak mesial ke
distal 6,74 mm.

Sedangkan analisis ukuran/morfometrik region
37 adalah 1) dimensi koronal
oronal adalah jarak bukal ke
lingual minimal 6,36 mm dan ma
maksimal 11,56 mm;
2) dimensi sagital adalah jarak
arak dari mesial ke distal
minimal 10,64 mm dan ma
maksimal 12,66 mm, jarak
dari puncak lingir tulang alv
alveolaris ke apikalis 10,07
mm, dan jarak
arak puncak ling
lingir alveolaris ke kanalis
mandibularis 13,77 mm; 3) ddimensi aksial ialah jarak
dari bukalkelingual minimal
al 11,36mmdanmaksimal
12,30 mm, dan jarak dari mesial ke distal 8,30 mm.
Hasil interpretasi radiograf CBCT 3D dengan
analisis densitas region 46 adalah 1) ddimensi koronal
adalah nilai minimal 121 HU dan ma
maksimal 811 HU,
rerata 466 HU; 2) dimensi aks
aksial adalah nilai minimal
172 HU dan maksimal 840 HU, rata
rata-rata 551 HU.
Sementara analisis densitas region gigi 37 adalah 1)
dimensi koronal adalah nilai minim
minimal 436 HU dan
maksimal 849 HU, rata-rata
rata 642,5 HU; dan2) dimensi
aksial adalah nilai minimal
al 249 HU dan maksimal
827 HU, rata-rata 538 HU.
Suspect radiodiagnosis
adiodiagnosis darikasus adalah ukuran
morfometrik tulang alveolar
alveolaris region gigi 46 dan 37
memenuhi syarat radiografis untuk implan dental
dental,
dan ukuran
kuran kualitas tulang alveolar
alveolaris region 46 dan
37 memenuhi syarat radiografis untuk implan dental.
PEMBAHASAN
Radiograf yang dihasilkan alat CBCT 3D ini
dapat menginterpretasi berbagai hal yang diperlukan,
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danpremolar adalah 4,5-4,8 mmdanuntuk gigi molar
adalah 6 mm.13 Di instalasi radiologi FKG Unpad,
jarak minimal mesiodistal, bukolingual adalah 8 mm
dan jarak minimal dari puncak lingir alveolaris ke
batas superior dari kanalis mandibularis atau dasar
inferior sinus adalah 10 mm. Nilai densitas tulang
yang aman untuk pemasangan implan dental berada
pada kisaran 400-800 HU.
Dulu pengukuran jarak ini dilakukan secara
manual, yaitu pada gambaran radiografi dua dimensi
dan pada model gigi. Saat ini dengan adanya CBCT
3D pengukuran dilakukan secara langsung secara
tiga dimensi melalui 3 bidang, yaitu aksial, sagital
dan koronal pada area yang diinginkan.Hal ini akan
mengurangi kesalahan paralaks yangdilakukan oleh
pengukur, serta kesalahan alat jika menggunakan
penggaris bila diukur secara manual sehingga hasil
diperoleh lebih akurat. Dari gambaran radiografi dua
dimensi hanya terlihat tinggi atau lebar tetapi tidak
dapat terdeteksi densitas dan kualitas sebenarnya
tulang tersebut. Selanjutnya, salah satu kekurangan
foto panoramik ialah mengalami pembesaran gambar
sehingga pengukuran menjadi tidak tepat sehingga
dapat terjadi kegagalan dan komplikasi.
Sebagai contoh ketika menentukan jenis implan
dental yang akan dipasang ke dalam tulang, karena
pemilihan implan dapat berdasarkan lingir alveolar,
yaitu berdasarkan lebar lingir dan kondisi tulang
yaitu tinggi vertikal tulang.14 Berdasarkan hal di atas,
terlihat begitu diperlukannya keakuratan pengukuran
lebar lingir dantinggi tulang, karena jika salah dalam
pemilihan implan maka perawatan akan gagal atau
terjadi komplikasi. Selain itu dapat menentukan posisi
penempatan implan dental, jarak implan dengan
anatomi rahang, mengukur kepadatan tulang rahang,
mengukur tebal tulang rahang dengan lebih akurat
jika dibandingkan dengan gambaran radiografi dua
dimensi sehingga rencana perawatan dapat dilakukan
dengan tepat dan keberhasilan perawatan tercapai.
Pada tahap evaluasi, CBCT 3D dapat melihat
keberhasilan atau kegagalan perawatan; berhasil,
yaitu jika terjadi osteointegrasi,15,16 terlihat dengan
adanya gambaran radio-opak dari tulang trabekula
dan kortikal yang terbentuk pada sekeliling implan.
Kriteria secara radiografis untuk menentukan
keberhasilan suatu perawatan implan adalah derajat
kemiringan pasak yang ditanam pada tulang hampir
sebanding atau mendekati derajat kemiringan gigi
tetangganya, biasanya ± 80° untuk gigi molar dan
hampir tegak lurus untuk gigi premolar; masih ada
jaringan tersisa setelah penanaman; ketebalan ruang
tersisa antara pasak dengan gigi tetangga pada bagian
1/3 servikal, medial dan apikal serta antara implan
dengan daerah palatum, lingual, dan bukal yaitu 1-3

antara lain memperlihatkan histogram, radiografi di
bagian spesifik yang diinginkan dokter atau pasien,
pengukuran jarakdanluas area, densitas, pengukuran
jarak dari suatu ruangan ke irisan, suatu gambaran
permukaan, intensitas modulasi, dan osteointegrasi
(gambar 5).10
CBCT 3D termasuk teknologi baru sehingga
memiliki beberapa kelebihan, yaitu dosis paparan
lebih rendah, waktu paparan radiasi cepat, peralatan
lebih kecil dan ringan, radiograf tiga dimensi depan
memanipulasi, tersedia fasilitas mengukur panjang,
derajat kemiringan, panjanglengkungrahang, derajat
densitas tulang, dan sebagainya.10
Kelebihan dari CBCT, antara lain tampak lebih
detil dalam mengganti struktur jaringan tulang sebab
solusi kontras tinggi, tidak menimbulkan rasa nyeri,
akurat dannon invasif, pemeriksaan cepatdanmudah,
lebih komplit menghalangi terjadinya superimposed
dari kesan struktur superfisial atau ke dalam area
fokus pada pasien, merencanakan operasi pre-implan
secara efektif, danmengurangi waktu operasi sebagai
hasil diagnostik yang akurat.12

Gambar 5A Skema kerja alat computed tomography,
dan B alat CBCT 3D

CBCT 3D dapat mengatasi masalah radiografi
yang telah ada sebelumnya, seperti kurang akuratnya
pengukuran tebal tulang yang tersisa, kelengkapan
detail jaringan keras, dosis radiasi yang cukup besar
untuk pasien, dantampilan struktur anatomi dari satu
aspek saja dalam satu kali pengambilan gambar.10,12
Kegunaan CBCT 3D dalam pemasangan implan
dental mulai dari tahapawalhingga akhir. Tahap awal
ketika pasien akan ditentukan apakah masukindikasi
atau tidak untuk pemasangan implan memerlukan
pemeriksaan CBCT 3D yaitu dalam menilai kualitas
tulang. Kualitastulangrahang akan lebih akurat dinilai
karena melibatkan kepadatan tulang dan ketebalan
tulang yang sangat dibutuhkan pengukurannya dari
segala bidang, yaitu aksial, sagital dan koronal dan
posisi implan tersebut akan ditempatkan. Begitupula
dengan pengukuran densitas, nilainya akan terlihat
nilai maksimal, minimalnya tempat ruang kosong
untuk pemasangan implan dental.
Pada tahap perencanaan, CBCT 3D berguna
dalam pengukuran jarak ataupun tinggi, tebal, lebar
suatu area. Ukuran implan bagi gigi insisivus, kaninus
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mm; jarak implan ke dinding dasar rongga sinus,
biasanya ± 4-6 mm untuk gigi molar dan 12-15 mm
untuk gigi premolar;implan ke kanalis mandibularis,
biasanya ± 5-10 mm; dan terjadinya osteointergrasi,
biasanya setelah 4-16 minggu.17,18
Komplikasi akibat pemasangan implan juga
dapatdicegahkarena salah satunya dapat ditimbulkan
oleh faktor biologis yaitu kualitas tulang yang buruk,
tidak cukupnya volume tulang dan penggunaan
radiasi atau obat-obatan imunosupresif.19 Komplikasi
juga dapat disebabkan oleh kesalahan penempatan
implan, angulasi tidak tepat, penempatan implan
terlalu dekat satu sama lain yang dapat menghambat
terjadi osteointegrasi. Komplikasi yang fatal adalah
perdarahan yang disebabkan oleh perforasi tulang
padat biasanya di daerah lingual mandibula,14 yang
dapat diantisipasi dengan pengukuran kualitas tulang
pada CBCT 3D.
Kegunaan lainnya adalah dosis yang diterima lebih
rendah karena pasien hanya memerlukan foto CBCT
3D saja, berbeda dengan dahulupasien dilakukan foto
periapikal, panoramik dan oklusal.
Kekurangan radiografi CBCT 3D adalahjaringan
lunak, struktur otot, ligamen, posisi dari diskus dan
perlekatannya, serta meniskus tidak tergambarkan
secara detail.12 Kontraindikasi penggunaan CBCT
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3D adalah pengambilan gambar pada pasien yang
tidak mampu berdiri atau duduk, karena bentuk
alatnya yang tidak memungkinkan pasien berbaring.
Pada kasus pemasangan implan, CBCT 3D memiliki
keterbatasan dalam mengukur densitas, karena nilai
densitas yang muncul bukan nilai densitas pada area
tertentu tetapi hanya pada garis yang dibuat pada saat
interpretasi.Keterbatasan lainnya adalah tidak sesuai
untuk kasus yang mengalami resorbsi anterior cukup
besar.
Padakasus inidiperolehnilai morfometriktulang
alveolaris region gigi 46 dan 37 memenuhi syarat
radiografis untuk implan dental karena keseluruhan
jarak pada setiap dimensi nilai maksimalnya berada
diatas8mmdanukuran kualitastulangalveolar region
gigi 46 dan 37 memenuhi syarat radiografis untuk
implan dental karena rata-rata nilai densitas di atas
400 HU.
Berdasarkan analisis interpretasi radiografi dan
pembahasannya, disimpulkan bahwa CBCT 3Ddapat
menginterpretasi secara lengkap serta jelas karena
pengukuran lebih akurat melalui gambaran secara
tiga dimensi, analisis morfometrik tiga dimensi, dan
analisis densitas dan histogram/pola dari trabekula
sehingga rencana perawatan dapat dilakukan dengan
tepat dan keberhasilan perawatan akan tercapai.
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