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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Gigi  

1. Pengertian gigi  

Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. 

Strukturnya berlapis-lapis mulai dari email yang keras, dentin (tulang gigi) di 

dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang 

memperkokoh gigi. Namun demikian, gigi merupakan jaringan tubuh yang mudah 

sekali mengalami kerusakan. Menurut (Irma, dan Intan,2013) Gigimerupakan 

bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. 

Manusia mempunyai 2 macam gigi  yaitugigi susu dan gigi dewasa. Gigi 

susu  merupakan gigi yang tumbuh pada anak usia 6 bulan hingga 8 tahun. Jumlah 

gigi ini pada anak yakni 20 buah dengan rincian 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 

dan 8 buah gigi geraham. Sejak usia 6 tahun hingga usia 14 tahun, gigi susu 

akan tanggal satu persatu dan digantikan dengan gigi dewasa.Gigi dewasa atau gigi 

tetap merupakan gigi orang dewasa yang berjumlah 32 buah. Rinciannya 8 

buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi 

geraham belakang (Isro’in dan Andarmoyo, 2012). 

2. Bagian-bagian gigi permanen  

Menurut (Ramadhan,2010), gigi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
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a. Mahkota gigi adalah bagian gigi yang terlihat di dalam mulut dan berwarna 

putih.  

b. Leher gigi adalah bagian gigi yang terletak diantara mahkota gigi dan akar 

gigi.  

c. Akar gigi adalah bagian gigi yang tertanam di tulang rahang.  

3. Ciri-ciri gigi permanen  

Menurut Wangidjaja(2015),  gigi geraham pertama baik rahang atas maupun 

rahang bawah memiliki ciri-ciri tersendiri, adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Gigi molar pertama rahang atas, ciri-cirinya: 

1) Mempunyai lima cusp, termasuk tuberculum carabelli 

2) Mempunyai tiga akar, akar palatal terpanjang dan terbesar  

3) Pada pandangan oklusal tampak fissure berbentuk huruf “H” 

4) Memiliki lima bidang pada mahkota, yaitu: bidang bukal, palatal, mesial, 

distal dan oklusal.  

b. Gigi molar pertama rahang bawah, ciri-cirinya:  

1) Mempunyai lima cusp 

2) Mempunyai dua akar, yaitu akar mesial dan distal  

3) Pada pandangan oklusal tempatpitdan fissure, serta mempunyai empat 

groove.  

Menurut Kumar, Dutta, dan Namdev(2014),menunjukkan molar pertama permanen 

pada rahang bawah memiliki persentase karies sebesar 65,77% dan pada rahang 

atas sebesar 34,74%. Tingginya presentase karies pada molar pertama 
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permanen pada rahang bawah dapat diakibatkan oleh jumlah pit dan grooveyang 

lebih banyak. 

4. Struktur gigi permanen  

MenurutRamadhan (2010),gigi terdiri dari dua jaringan yaitu jaringan keras 

di luar mencakup email dan dentin serta jaringan lunak didalamnya yaitu pulpa. 

a. Struktur jaringan keras  

Bagian ini terletak di rongga mulut yang dikenal dengan mahkota gigi.Pada 

mahkota gigi terdapat bagian yang menonjol yang disebut puncak gigi. Mahkota 

dan puncak gigi dilapisi oleh suatu lapisan yang disebut email gigi, di bagian 

bawahnya terdapat lapisan berwarna putih yang disebut dentin gigi.  

b. Struktur jaringan lunak  

Struktur jaringan lunak berfungsi untuk menyokong gigi.Jaringan lunak yang 

menyokong gigi disebut gusi, bagian bawahnya terdapat rongga tempat melekatnya 

gigi yang disebut tulang gigi.Bagian dalam gigi terdapat rongga yaitu pulpa gigi 

dan didalam pulpa terdapat serabut saraf serta pembuluh darah.Struktur jaringan 

lunak berfungsi untuk menyokong gigi sehingga disebut struktur jaringan 

penyokong. 

5. Fungsi gigi permanen  

MenurutRamadhan (2010), fungsi gigi permanen sebagai berikut : 

a. Pengunyah  

Pertama kali makanan dipotong dan diremuk dengan gigi.Kemudian 

dikunyah lalu ditelan. 
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b. Penyangga  

Gigi memberikan sandaran yang kuat dengan bantuan tulang rahang pada 

struktur wajah. 

c. Perlindungan dan pengendalian  

Gigi melindungi dari debu, kuman, dan benda-benda luar yang masuk dalam 

mulut dengan bantuan bibir. 

d. Pemegang  

Gigi berguna untuk memegang benda seperti sedotan dan lain-lain  

6. Waktu erupsi gigi permanen  

MenurutHarshanur dan Juwono(2012), waktu erupsi gigi permanen 

dijelaskan di dalam tabel I 

 

Tabel 1 
Waktu Erupsi Gigi Permanen 

Sumber: Harshanur,I.W, dan Juwono, L. (2012). Anatomi Gigi. Jakarta : EGC 
 
 

Rahang Jenis Gigi Waktu Pertumbuhan (Th) 
Rahang atas Incisivus 1 7 - 8 

8 - 9 
    11 - 12 
    10 - 11 
    10 - 12 

 6 - 7 
    12 - 13 
    17 - 21 

 Incisivus 2 
Caninus 
Premolar 1 
Premolar 2 
Molar 1 
Molar 2 
Molar 3 

 
 
 
 
 
 

 
Rahang bawah Incisivus 1 

Incisivus 2 
Caninus 
Premolar 1 
Premolar 2 
Molar 1 
Molar 2 
Molar 3 

6 -7 
7 - 8 

  9 - 10 
    10 - 12 
    11 - 12 

6 - 7 
    11 - 13 
    17 - 21 
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7. Gigi molar pertama permanen 

Gigi geraham pertama permanen merupakan gigi tetap yang pertama muncul 

dalamrongga mulut/ erupsi, yang letaknyadistal dari gigi geraham  kedua 

sulung.Gigi tersebutmulai terkalsifikasi pada saat bayi dilahirkan.Gigi ini adalah 

gigi yang terbesar diantaragigi geligi susu dan gigi ini baru erupsi setelah 

pertumbuhan dan perkembangan rahangsudah cukup memberi tempat untuknya. 

Gigi geraham pertama permanen merupakan gigi permanen yang erupsi pada 

usia enam sampai tujuh tahun. Gigi ini adalah gigi yang keenam dari garis median 

baik pada rahang atas maupun pada rahang bawah.Menurut                      

(Harshanur dan Juwono, 2012), gigi geraham pertama ini terdapat pada rahang atas 

dan rahang bawah yangberfungsi untuk mengunyah, menumbuk, dan menggiling 

makanan karena mempunyaipermukaan kunyah yang lebar dengan banyak 

tonjolan-tonjolan dan lekukan-lekukan. 

Gigi permanen yang pertama erupsi dalam rongga mulut pada usia enam 

sampai tujuh  tahun yaitu gigigeraham pertama permanen. Gigi ini disebut sebagai 

key of occlussion, karena gigi geraham pertama permanen stabil, jarang terjadi 

malposisi, gigi yang terbesar, dan merupakanerupsi pertama dan tidak mengganti 

gigi sulung.Namun, jika hilangnya gigi geraham pertama ini dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan posisi saat pertumbuhan gigitetangga, mempengaruhi oklusi, 

sendi rahang, dan proses mastikasi yang berdampak padapenyerapan nutrisi 

makanan (Liwe, Mintjelungan dan Gunawan,2015). 
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a. Molar pertama tetap atas 

Molar pertama tetap atas adalah gigi keenam dari garis median rahang atas 

danumumnya merupakan gigi terbesar.Gigi ini memiliki empat cusp yang tumbuh 

dengan baik dan satucusp tambahan yang disebut dengan cusp kelima atau cusp 

mesio palatal.Secara normal gigi ini memiliki tiga akar yang tumbuh dengan baik 

dan jelas terpisah dengan apeksnya. 

 

Gambar 1. Gigi Molar 1 Atas 
Sumber :https://nandadyta.blogspot.com/2015/09/anatomi-gigi.htm 

 
b. Molar pertama tetap bawah. 

 Molar pertama tetap bawah adalah gigi keenam dari garis median, pada 

umunyamerupakan gigi yang terbesar di rahang bawah.Gigi ini memiliki lima cusp 

yang tumbuh baik dan memiliki dua akar. 

Gigi molar pertama bawah merupakan gigi tetap yang pertama kali tumbuh 

(erupsi) pada umur enam sampai tujuh tahun sehingga jika dilihat dari jangka 

waktu penggunaan, gigi ini adalahgigi yang paling sering rusak karena karies dan 

paling sering direstorasi. Salah satudampak apalagi gigi ini hilang adalah gigi 

disebelahnya akan berpindah. 

https://nandadyta.blogspot.com/2015/09/anatomi-gigi.htm
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Gambar 2.Gigi Molar 1 Bawah. 
Sumber :http://dentias.blogspot.com/2014/12/morfologi-gigi-permanen.html 

 

Beberapa orang tua berpendapat bahwa gigi geraham ini masih 

mengalamipergantian, sehingga mereka tidak begitu memperhatikannya.Setelah 

gigi tersebut terkenakaries dan dibawa ke dokter gigi, kemudian 

mendapatpenjelasan tentang gigi tersebut barupara orang tua mengetahui bahwa 

gigi tersebut tidak ada penggantinya (Silaban, 2013). 

 

B. Karies Gigi  

1. Pengertian karies gigi 

Karies gigi merupakan penyakit pada jaringan gigi yang diawali dengan 

terjadinya kerusakan jaringan yang dimulai dari permukaan gigi (pit, fissure, dan 

daerah inter proksimal), kemudian meluas kearah pulpa. Karies gigi dapat dialami 

oleh setiap orang dan juga dapat timbul pada satu permukaan gigi atau lebih, serta 

dapat meluas ke bagian yang lebih dalam dari gigi, misalnya dari enamel ke dentin 

atau ke pulpa.Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya karies gigi, 

diantaranya adalah karbohidrat, mikroorganisme dan saliva, permukaan dan 

anatomi gigi (Tarigan, 2015). 

 

http://dentias.blogspot.com/2014/12/morfologi-gigi-permanen.html
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2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi karies gigi  

Karies terjadi bukan disebabkan karena satu faktor saja, melainkan 

disebabkan oleh banyak faktor (multifaktoral).Hal itu berarti banyak sekali faktor 

yang yang menjadi penyebab timbulnya kejadian karies gigi.Beberapa pengamatan 

terlihat jelas bahwa semakin dekat manusia tersebut hidup dengan alam semakin 

sedikit dijumpai karies pada giginya.Semakin canggihnya pabrik makanan 

mengakibatkan, semakin tinggi juga persentase karies pada masyarakat yang 

mengkonsumsi makanan hasil pabrik tersebut (Tarigan, 2013). 

Selain faktor-faktor yang ada didalam mulut yang langsung berhubungan 

dengankaries, terdapat faktor-faktor yang tidak langsung yang disebut faktor resiko 

luar, yangmerupakan faktor predisposisi dan faktor penghambat terjadinya karies. 

Faktor luar antaralain adalah ras, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat 

ekonomi, sikap danperilaku yang berhubungan dengan kesehatan gigi (Achmad, 

2013). 

a. Faktor dari dalam 

1) Host  

Gigi sebagai tuan rumah untuk hidupnya mikroorganisme yang ada dalam 

mulut.  Sembilan puluh enam persen dari enamel gigi terdiri dari mineral, mineral 

ini terutama hidroksiapit, akan menjadi larut bila terkena lingkungan asam. 

Produksi saliva memainkan peranan penting terhadap kemungkinan terjadinya 

karies gigi. Kuman akan menempel pada permukaan gigi dan bagian yang tidak 

dapat dibersihkan dengan saliva. Jika gigi kesulitan dibersihkan olehsaliva maka 

bakteri akan diubah menjadi asam yang dapat membentuk lubang kecil pada 

permukaan gigi. 
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2) Mikroorganisme 

Plak gigi memegang peranan peranan penting dalam menyebabkan terjadinya 

karies. Plak adalah suatu lapisan lunak yang terdiri atas kumpulan mikroorganisme 

yang berkembang biak di atas suatu matriks yang terbentuk dan melekat erat pada 

permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Plak ini mula-mula berbentuk agar cair 

yang lama kelamaan menjadi kelat dan tempat bertumbuhnya bakteri (Tarigan, 

2013). 

3) Substrat  

Makanan dan minuman yang bersifat fermentasi karbohidrat lebih signifikan 

memproduksi asam, diikuti oleh demineralisasi email.Tidak semua karbohidrat 

benar-benar kariogenik.Produksi polisakarida ekstraseluler darisukrosa lebih cepat 

dibandingkan dengan glukosa, fruktosa, dan laktosa. Sukrosa merupakan gula yang 

paling kariogenik, walaupun gula lain juga berpotensi kariogenik (Tarigan, 2015). 

4) Waktu  

Adanya kemampuan saliva untuk mendepositkan kembali mineral 

selamaberlangsungnya proses karies, menandakan bahwa proses karies tersebut 

terdiri dari salivaada di dalam lingkungan gigi, maka karies tidak menghancurkan 

gigi dalam hitungan hariatau minggu, melainkan dalam bulan atau tahun. Dengan 

demikian sebenarnya terdapatkesempatan yang baik untuk menghentikan penyakit 

ini (Kidd dan Bechal, 2013). 

a. Faktor dari luar 

Menurut Tarigan (2013),ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

karies gigi, yaitu: 

 



15 
 

1) Ras (suku bangsa)  

Pengaruh ras terhadap terjadinya karies gigi sangat sulit ditentukan.Namun 

demikian, bentuk tulang rahang suatu ras bangsa mungkin dapat berhubungan 

dengan presentase terjadinya karies yang semakin meningkat atau menurun. 

Misalnya, pada ras tertentu dengan bentuk rahang yang sempit sehingga gigi-geligi 

pada rahang tumbuh berjejal yang menyebabkan seseorang sulit membersihkan 

gigi-geligi secara keseluruhan sehingga akan meningkatkan presentase karies pada 

ras tersebut (Tarigan, 2015) 

2) Usia  

Prevalensi karies meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini 

disebabkan karena gigi lebih lama terpapar dengan faktor resiko penyebab karies,  

oleh karena itu penting untuk memahami dan mengendalikan faktor risiko untuk 

mencegah timbulnya lesi karies baru atau memperlambat perkembangan lesi karies 

yang sudah ada (Tarigan, 2012). 

3) Jenis Kelamin 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Milhahn-Turkeheim yang 

dikutip dari Tarigan (2015) pada gigi M1, didapat hasil bahwa persentase karies 

gigi pada wanita lebih tinggi dibanding dengan pria. Dibanding dengan molar 

kanan, persentase karies molar kiri lebih tinggi karena faktor pengunyahan dan 

pembersihan dari masing-masing bagian gigi(Tarigan, 2015 ). 

4) Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan mempresentasikan tingkat kemampuan seseorang dalam 

memperoleh dan memahami informasi kesehatan. 

 



16 
 

5) Tingkat Ekonomi  

Anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah memiliki 

indeks DMF-T lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan 

status sosial ekonomi tinggi (Tulangow,Ni dan Christy, 2013). 

6) Sikap dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan gigi 

a) Perilaku menyikatgigi 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan menyikatgigi, frekuensi 

menyikatgigi, dan penggunaan pasta gigi yang mengandung 

fluorideberpengaruhterhadap kejadian karies (Lakhanpal,2014) 

b) Penggunaan dental floss 

Dental floss benang gigi merupakan alat yang digunakan untuk 

membersihkan sisa makanan dan plak pada daerah yang sulit dijangkau oleh sikat 

gigi, seperti pada daerah interproksimal.Pembersihan plak pada daerah 

interproksimal penting untuk memelihara kesehatan gingiva, pencegahan karies 

dan penyakit periodontal.Penggunaan dental flosssebaiknya dilakukan sebelum 

menyikatgigi, karena dapat membersihkan daerah interdental yang tidak bisa 

dicapai dengan sikat gigi (Magfirah, 2014). 

c) Makanan 

Makanan sangat berpengaruh terhadap gigi dan mulut.Isi dari makanan yang 

menghasilkan energi berpengaruh pada masa pra erupsi serta pasca erupsi dari gigi 

geligi.Fungsimekanis makanan yang dimakan juga berpengaruh terhadapgigi dan 

mulut karena makanan berserat dan berair bersifat membersihkan gigi.Makanan 

yang lunak dan melekat sebaliknya dapat merusak gigi. 



17 
 

Makanan yang dapatmerusak gigi seperti :permen, coklat, kue.Makanan yang 

menyehatkan gigi seperti :Sayur-sayuran dan buah-buahan yang berserat dan 

berair. 

d) Saliva 

Saliva ini dikeluarkan olehkelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar 

submandibularis.Saliva memegang peranan penting dalam keseimbangan antara 

demineralisasi dan remineralisasi yang menentukan terjadinya karies gigi. 

3. Proses terjadinya karies gigi  

Proses terjadinya karies gigi di mulai dengan adanya plak di permukaan gigi, 

sukrosa (gula) dari sisa makanan dan bakteri berproses menempel pada waktu 

tertentu yang berubah menjadi asam laktat yang akan menurunkan pH mulut 

menjadi kritis (5,5) yang akan menyebabkan demineralisasi email berlanjut 

menjadi karies gigi (Suryawati, 2010).  

Beberapa jenis karbohidrat makanan misalnya sukrosa dan glukosa dapat 

diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asam sehingga pHplak 

akanmenurun sampai dibawah lima dalam tempo satu sampai tiga menit. 

Penurunan pH yang berulang-ulang dalam waktu tertentu akan menyebabkan 

demineralisasi permukaan gigi yang rentan dan proses kariespun dimulai. Faktor 

penyebab tersebut dapat digambarkan sebagai empat lingkaran bersitumpang 

(gambar 3).Karies baru bisa terjadi hanya kalau keempat faktor itu ada. 

 
Gambar 3.Skema terjadinya karies. 
Sumber :https://dentosca.files.wordpress.com/2011/04/picture12.jpg 

https://dentosca.files.wordpress.com/2011/04/picture12.jpg
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4. Berdasarkan stadium karies 

Macam-macam karies menurutTarigan (2013), sebagai berikut : 

a. Karies Superfisialis 

Karies baru mengenai email saja, sedang dentin belum terkena. 

b. Karies Media 

Karies sudah mengenai dentin, tetapi belum melebihi setengah dentin. 

c. Karies Profunda 

Karies sudah mengenai lebih dari setengah dentin dan kadang-kadang 

sudahmengenai pulpa. Karies profunda ini dapat kita bagi lagi menjadi: 

1) Karies profunda stadium I.  

Karies telah melewati setengah dentin, biasanya belumdijumpai radang pulpa. 

2) Karies profunda stadium II.  

Masih dijumpai lapisan tipis yang membatasi Kariesdengan pulpa.Biasanya di sini 

telah terjadi radang pulpa. 

3) Karies profunda stadium III.  

Pulpa telah terbuka dan dijumpai bermacam- macamradang pulpa. 

5. Akibat karies gigi  

Karies dapat menyebabkan rasa sakit yang berdampak pada gangguan 

pengunyahan sehingga asupan nutrisi akan berkurang, hal tersebut dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karies gigi yang tidak di 

rawat selain rasa sakit, lama-kelamaan juga dapat menimbulkan bengkak akibat 

terbentuknya nanah yang berasal dari gigi tersebut, keadaan iniselain mengganggu 

fungsi pengunyahan dan penampilan, fungsi bicara juga ikut terganggu (Lindawati, 

2014). 
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6. Pencegahan karies gigi 

Menjaga kebersihan mulut merupakan cara terbaik untuk mencegah 

terjadinya penyakit-penyakit dalam mulut, seperti: karies gigi dan radang gusi. 

Kedua penyakit tersebut merupakan penyakit yang paling sering ditemukan dalam 

mulut, penyebab utama penyakit tersebut adalah plak. Menurut Tarigan (2013), 

beberapa cara pencegahan karies gigi antara lain: 

a. Kontrol plak. 

Kontrol plak merupakan cara menghilangkan plak dengan menyikat gigi untuk 

menjaga kebersihan rongga mulut dimulai pada pagi hari, baik sebelum maupun 

setelah sarapan.  

b. Penggunaan fluor 

Penggunaan fluor pada air dapat menambah konsentrasi ion fluor dalam struktur 

apatit gigi yang belum erupsi. Struktur apatit gigi ini akan lebih tahan pada 

lingkungan asam dan meningkatkan potensi terjadinya remineralisasi.  

c. Kontrol bakteri  

Klorexidinterbukti paling efektif melekat secara ionik pada gigi dan permukaan 

mukosaoral dalam konsentrasi tinggi selama berjam-jam sebagai aksi antibakterial. 

d. Penutupan fissure  

Penutupan fissure adalah sebuah tindakan protektif yang terbukti baik untuk 

mencegahperkembangan karies pada anak-anak. Penutupan fissurekini 

direkomendasikan untuk semua kelompok usia dengan  resiko karies yang tinggi.  
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e. Pengaturan diet  

Pengaturan diet merupakan faktor paling umum untuk mencegah karies. Ion 

asam yang terus menerus diproduksi oleh plak merupakan bentuk dari karbohidrat 

dalam jumlah yang banyak, jika tidak dilakukan pengaruh diet akanmenyebabkan 

sistem bufferingsaliva menjadi adekuat,sehingga proses remineralisasi yang 

merupakan faktor penyeimbang dari faktor demineralisasi tidak terjadi. 

f. Menyikat gigi 

Menyikatgigi adalah membersihkan gigi dari partikel makanan, plak, bakteri, 

dan mengurangi ketidaknyamanan dari bau dan rasa yang tidaknyaman. 

Kebiasaan menyikat gigi merupakan suatu kegiatan atau rutinitas dalam hal 

membersihkan gigi dari sisa–sisa makanan untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan gigi dan mulut (Tamrin, Afrida, Maryam, 2014). 

7. Perawatan karies gigi  

Perawatan gigi anak memerlukan suatu perencanaan yang baik dan sehingga 

anak mendapatkan perawatan yang seoptimal mungkin.Pada dasarnya perawatan 

gigi anak harus tuntas artinya harus selesai tanpa menimbulkan sakit lagi(Achmad, 

2010). 

a. Perawatan awal adalah perawatan pada masing-masing gigi  

Mengawali perawatan selanjutnya. Perawatan awal antara lain adalah 

pembersihan gigi, pemberian obat sistemik (misalnya antibiotik), perawatan 

endodontik, dan pencabutan. Antibiotik yang diberikan misalnya obat yang tidak 

berpengaruh terhadap perubahan warna gigi antara lain preparat 

eritromisin,amoxillin, dan ampicillin. 

b. Perawatan akhir  pembuatan gigi palsu, pencabutan dan penambalan gigi. 
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8. Pengobatan Karies 

 Tujuan pengobatan adalah untuk melestarikan struktur gigi dan mencegah 

kerusakan lebih lanjut pada gigi.Secara umum, pengobatan dini kurang 

menyakitkan dan lebih murah dibandingkan pengobatan kerusakan yang luas. 

Anastesi, nitroksida atau medicantiosa resep lain mungkin diperlukan dalam 

beberapa kasus untuk menghilangkan rasa sakit selama atau setelah pengobatan 

atau untuk mengurangi kecemasan selama pengobatan. Sebuah handpiece gigi 

(bor) digunakan untuk menghapus sebagaian besar bahan yang membusuk dari gigi 

(Hongini dan Aditiawarman, 2012). 
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