
Pertanyaan seputar Tahap Pertumbuhan Gigi Campuran 
(L085_01) 

Datangnya tahap pertumbuhan gigi campuran menunjukkan bahwa anak 
Anda telah meningkat ke tahap perkembangan selanjutnya. Sebagai orang tua, 
Anda harus merasa gembira melihat kondisi tersebut. Namun, apakah Anda atau 
anak Anda memiliki kekhawatiran terkait tahap pertumbuhan gigi campuran? 

Apa itu tahap pertumbuhan gigi campuran? 

Selama tahap pertumbuhan gigi campuran, gigi susu akan mulai goyah. 
Dan pada akhirnya gigi akan tanggal satu per satu dan kemudian gigi permanen 
di bawahnya akan menggantikan posisinya. Inilah masa ketika gigi susu dan gigi 
permanen berada dalam rongga mulut anak dalam waktu yang sama. Periode 
pertumbuhan gigi campuran ini biasanya berlangsung antara usia 6 tahun hingga 
kurang lebih 13 tahun. 

Urutan erupsi gigi permanen secara umum adalah sebagai berikut: 
Antara usia 6-8 tahun, gigi geraham permanen pertama akan tumbuh dan gigi 
seri susu akan secara bertahap digantikan oleh gigi seri permanen. 
Antara usia 8,5-14 tahun, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham 
kedua akan muncul untuk menggantikan gigi susu pendahulunya. 
Gigi geraham ketiga (gigi bungsu) akan muncul antara usia 17-25 tahun, tetapi 
berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang tumbuh, dan ada pula yang tidak. 

Manakah gigi permanen yang tumbuh diam-diam tanpa ada gigi susu yang 
mendahuluinya? 

Pada usia sekitar 6 tahun, gigi geraham permanen pertama akan tumbuh 
langsung di belakang gigi susu kedua di ke-4 sudut gigi. Gigi-gigi tersebut 
dikenal juga dengan nama "gigi geraham enam tahun". 

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% gigi permanen yang 
mengalami pembusukan merupakan "gigi geraham enam tahun". Sebagian 
besar dari gigi tersebut akan mengalami pembusukan tidak lama setelah erupsi. 
Alasan utamanya adalah karena anak-anak tidak mengetahui kehadirannya 
sehingga lalai untuk merawatnya. Karenanya, orang tua harus memastikan 
bahwa anaknya menyikat semua gigi ini di keempat sudut mulut dengan benar 
menggunakan pasta gigi berfluorida. Orang tua juga harus rajin membawa 
anaknya berkunjung ke dokter gigi satu tahun sekali untuk pemeriksaan demi 
menjaga kesehatan gigi mereka. 



 
Mengapa gigi seri baru memiliki tepi yang bergerigi? 
 

 
        Tepi bergerigi atau 
"mamelon" pada gigi seri baru 
adalah hal yang normal. 
Biasanya gerigi lambat laun 
akan menghilang dan menjadi 
rata seiring waktu. 
 
 
Jika terdapat celah antara dua gigi seri permanen di 

bagian depan saat erupsi dan tampak begitu mencolok, apakah anak saya 
perlu memakai kawat gigi? 
 

Kondisi ini disebut sebagai "tahap itik buruk 
rupa". Ini hanya merupakan tahap transisi. Dalam 
situasi normal, seiring pertumbuhan dan 
kematangan rahang, gigi taring akan mengalami 
erupsi, gigi seri akan tumbuh tegak, dan celah akan 
menutup.  
 
 
Jika gigi seri permanen mengalami erupsi sebelum gigi seri susu tanggal, 
apakah gigi seri susu harus dicabut? 
 

Pada umumnya, gigi susu akan tanggal 
dengan sendirinya dan digantikan oleh gigi 
permanen. Lidah secara bertahap akan mendorong 
gigi permanen ke arah depan menuju posisi normal 
dalam lengkung gigi. Pada saat yang sama, gigi seri 
susu akan goyah dan pada akhirnya tanggal, 
karenanya tidak perlu mencabut gigi seri susu. 
Pertumbuhan Gigi Seri Permanen 
 
Jika gigi seri permanen tonggos, apakah perlu mencabut gigi susu di 
dekatnya agar gigi seri dapat tumbuh lurus? 
 

Karena gigi permanen lebih besar 
dibandingkan gigi susu, dan jika pertumbuhan 
rahang tidak mengimbangi erupsi gigi permanen, 
maka ruang untuk pertumbuhan yang lurus ke atas 
tidak akan mencukupi sehingga gigi permanen akan 
tumbuh berjejal untuk sementara waktu. Kita dapat 
menentukan apakah gigi berjejal akan terus ada 
baru setelah semua gigi susu digantikan oleh gigi 
permanen dan pertumbuhan tulang rahang sudah stabil. Sementara itu jika Anda 
memiliki pertanyaan, Anda dapat mendiskusikannya dengan dokter gigi Anda. 



 
Kapan waktu yang paling tepat untuk mengenakan kawat gigi (perawatan 
ortodontik)? 
 

Normalnya, perawatan ortodontik diperlukan jika dipastikan terjadi 
pertumbuhan yang tidak sejajar setelah semua gigi permanen mengalami erupsi 
dan tulang rahang telah berkembang sepenuhnya. 

 
Apakah tertundanya gigi susu tanggal akan mengganggu keselarasan 
pertumbuhan gigi permanen? 
 

Karena gigi susu berukuran kecil, maka akarnya akan terserap kembali dan 
gigi akan goyah, sehingga tidak akan mengganggu keselarasan gigi permanen. 

 
Bisa jadi terdapat situasi yang tidak dapat diprediksi selama masa transisi 

gigi. Beruntung sebagian besar dari situasi tersebut hanya bersifat sementara. 
Jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikan dengan dokter gigi Anda. Ia akan 
mengamati dan menindaklanjuti pertumbuhan gigi anak Anda dan memberikan 
saran yang tepat bagi Anda. 


