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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di bidang kedokteran gigi sampai saat ini telah diketahui bermacam-macam 

bahan yang digunakan sebagai tumpatan. Salah satunya adalah alloy-glass ionomer. 

Bahan ini merupakan campuran antara alloy perak dalam bubuk semen ionomer kaca 

konvensional yang pertama kali diperkenalkan  pada tahun 1977. Semen ionomer 

kaca memiliki sifat tidak mengiritasi pulpa, melekat dengan enamel dan dentin secara 

fisiko-kimiawi sehingga menghasilkan cavity seal yang baik, serta dapat melepas ion 

fluor untuk menghindari terjadinya karies. Kekurangan semen ionomer kaca terdapat 

pada kekuatan fisiknya yang mudah patah, rapuh, dan kurang tahan terhadap daya 

abrasi (Roberson, 2006). Untuk memperbaiki sifat kurang menguntungkan pada 

semen ionomer kaca dan meningkatkan penggunaannya dengan daya kunyah besar, 

maka beberapa peneliti menambahkan unsur alloy logam pada bubuk semen ionomer 

kaca. Adanya partikel alloy sebagai filler, akan menghasilkan bahan restorasi yang 

memiliki kekuatan mekanis tinggi dan adanya penambahan semen ionomer kaca akan 

menghasilkan adesi antara bahan dan jaringan gigi yang maksimal (Upadhya and 

Kishore, 2005).   

Pada produk-produk yang telah ada, jumlah alloy amalgam dalam bubuk semen 

ionomer kaca telah ditetapkan hingga mencapai nilai kekuatan mekanis yang 

maksimal. Rasio ini dapat berubah bila terjadi kesalahan manipulasi dalam 

mencampur bubuk alloy dan semen ionomer kaca. Kesalahan operator yang sering 
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terjadi ada beberapa hal, antara lain adalah penakaran yang kurang tepat, 

pencampuran antara bubuk alloy dan semen ionomer kaca yang tidak homogen 

sehingga rasio alloy dan bubuk semen ionomer kaca tidak dapat mencapai kekuatan 

optimal yang diharapkan. Penakaran bubuk alloy-glass ionomer yang kurang tepat 

terjadi karena bubuk partikel logam lebih berat daripada bubuk semen ionomer kaca 

sehingga bila disimpan lama maka partikel logam akan turun ke bawah. Jika operator 

tidak mengocok dengan benar maka didapatkan kandungan logam yang berkurang 

pada bubuk alloy-glass ionomer. 

Sifat mekanik merupakan hal yang penting pada pemilihan bahan restorasi gigi 

karena diharapkan bahan dapat berfungsi efektif, aman, dan bertahan lama dalam 

rongga mulut. Alloy-glass ionomer yang merupakan bahan tumpatan gigi posterior 

harus dapat menahan kekuatan tekan hancur yang besar karena kekuatan 

pengunyahan merupakan kekuatan tekan hancur. Perubahan rasio alloy dan bubuk 

semen ionomer kaca dalam bahan tumpatan alloy-glass ionomer yang tidak sesuai 

dengan aturan pabrik dapat mengubah sifat mekanis tumpatan. Berdasarkan hal 

tersebut di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer akibat penurunan rasio  bubuk 

alloy.    

 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah pengurangan rasio alloy pada Alloy-glass ionomer menurunkan 

kekuatan tekan hancur Alloy-glass ionomer.   
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1.3 Tujuan   

Untuk mengetahui kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer akibat 

pengurangan rasio alloy. 

 

1.4 Manfaat 

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan masukan bagi sejawat yang 

menggunakan alloy-glass ionomer. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Semen Ionomer Kaca 

Semen ionomer kaca (glass ionomer cement / GIC) adalah suatu bahan hybrid 

berasal dari pembentukan gel secara kimiawi yang merupakan hasil reaksi asam dan 

basa, dimana bahan pengisi (filler) berperan dalam reaksi pengerasan (Roberson, 

2006). Penggunaan semen ionomer kaca saat ini mencakup pemakaian klinis yang 

luas. Bahan ini dapat digunakan sebagai bahan restorasi untuk kavitas kelas III dan 

kelas IV, penutup fissure, lutting agent untuk restorasi tuang, restorasi geligi sulung, 

restorasi atau perbaikan preparasi kavitas berukuran kecil misalnya preparasi chanel 

(Upadhya and Kishore, 2005). 

2.1.1 Penggolongan Semen Ionomer Kaca 

Semen ionomer kaca konvensional berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 

beberapa tipe (Wilson and McLean. 1988). 

Tipe 1 : Bahan pelekat restorasi 

Pada semen ionomer kaca tipe ini, daya pelekat didapatkan dari sifat flow dan 

membentuk lapisan tipis. Bubuk kaca berbutir halus dengan ukuran 15 µm atau lebih 

kecil dari 15 µm. Untuk mendapatkan sifat radiopaque, dilakukan penggantian 
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kalsium dengan stronsium atau lanthanum pada bubuk kaca. Sedangkan jika ingin 

menghilangkan sifat translusensinya dapat dilakukan penambahan zinc oxide pada 

bubuk kaca. Penggunaan semen ionomer kaca tipe ini untuk penyemenan mahkota 

jembatan dan inlay. 

Tipe II : Bahan tumpatan 

Bahan tumpatan  semen ionomer kaca tipe II ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu bahan tumpatan estetik dan bahan tumpatan penguat. Bila berfungsi sebagai 

bahan tumpatan estetik, maka segi estetik merupakan faktor penting, oleh karena sifat 

translusensi yang memadai sangat dibutuhkan. Sifat translusensi yang memadai dapat 

dihasilkan dari perbandingan silika dan aluminium yang tinggi pada bubuk kaca. 

Reaksi setting semen ionomer kaca  lebih lama, akibatnya mengalami penyerapan dan 

penguapan air yang sedikitnya dalam 24 jam pertama, sehingga membutuhkan 

perlindungan langsung terhadap lingkungan rongga mulut. 

Sebagai bahan tumpatan penguat, pertimbangan estetik bukan menjadi hal 

utama, tetapi dibutuhkan setting cepat dan sifat fisik tinggi. Bahan tumpatan  reaksi 

setting cepat mempunyai daya tahan tahap awal terhadap penyerapan air sehingga 

dapat segera dipulas setelah penumpatan, tetapi rentan terhadap dehidrasi selama 2 

minggu setelah setting awal. 
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Tipe III : Bahan pelapis liner dan basis 

Faktor kekuatan dan sifat radiopaque merupakan hal penting. Kekuatan 

semen didapatkan pada bubuk kaca dengan butiran halus sedangkan untuk 

mendapatkan sifat radiopaque dilakukan dengan penambahan zinc oxide pada bubuk 

kaca. 

2.1.2 Sifat-sifat Semen Ionomer Kaca Sebagai Bahan Restorasi 

Bahan semen ionomer kaca mempunyai sifat kombinasi dari semen silikat dan 

semen polikarboksilat. Sifat semen ionomer kaca yang seperti semen silikat yaitu 

kekerasan, translusensi, dan sifat anti karies dengan melepas fluor. Sifat semen 

ionomer kaca seperti semen polikarboksilat yaitu sifat adesif sehingga kualitas 

perlekatan dengan jaringan baik. (Anusavice, 2003 and Combe, 1992). 

Wilson dan McLean (1988) mengemukakan sifat-sifat semen ionomer kaca 

antara lain melekat pada enamel dan dentin secara physico chemical, kariostatik oleh 

karena mengandung fluor, sedikit iritasi terhadap pulpa, dan estetik agak kurang 

dibandingkan dengan resin komposit. Perlekatannya pada enamel lebih baik daripada 

dentin (Maldonado dkk, 1978). 

Terdapat juga sifat-sifat yang kurang menguntungkan dari bahan ini yaitu 

penggunaannya masih terbatas pada daerah yang kurang mendapat beban daya 

kunyah, hal ini disebabkan bahan ini mudah patah atau rapuh, dan kurang tahan 

terhadap daya abrasi  (Van Noort, 2007).  
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2.1.3 Komposisi Semen Ionomer Kaca 

Secara umum, semen ionomer kaca mengandung glass yang melepas ion yang 

dapat bereaksi dengan asam polimer larut air. Komposisi semen ini terdiri dari bubuk 

alumina-silikat, cairan asam poliakrilat, dan beberapa bahan tambahan. Bahan 

tambahan berupa asam tartar untuk meningkatkan mutu pengerasan (Wilson and 

McLean, 1988). 

2.1.3.1 Komponen Dasar Bubuk 

Bubuk semen ionomer kaca bersifat acid-soluble menyerupai semen silikat 

namun dengan rasio alumina-silikat yang lebih banyak sehingga meningkatkan 

reaktivitas dengan cairannya.  Beberapa bahan tambahan seperti lanthanum, 

strontium, barium dan zinc oxide untuk meningkatkan sifat radiopaque. 

 

Tabel 2.1 Komponen Dasar Bubuk Semen Ionomer Kaca (Craig and Power. 2002) 

 

 

 

 

Ukuran partikel bubuk digunakan menentukan sifat fisik dan mekanis dari 

semen ionomer kaca. Semakin halus bubuk semen yang digunakan, semen akan 

semakin keras dan waktu pengerasannya juga lebih cepat dibandingkan dengan 

partikel bubuk yang kasar (Anusavice, 2003). 

Komponen Dasar Berat  (%) 

SiO2 30,1  

Al2O3 19,9  

AlF3 2,6  

CaF2 34,5  

NaF2 3,7  

AlPO4 10,0  
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2.1.3.2 Cairan Semen Ionomer Kaca 

Pada awalnya, cairan semen ionomer kaca menggunakan bahan asam 

poliakrilat. Seiring perkembangan, cairan ionomer kaca menggunakan bahan 

copolimer  asam akrilat dengan itakonat atau asam maleat. Di samping dalam bentuk 

larutan encer kental, polimer seringkali disimpan dalam bentuk bubuk kering 

dicampur dengan kaca (Combe, 1992). Craig and Powers (2002) mengungkapkan 

penambahan asam tartar sebanyak 5 % sebagai aselerator.  

2.1.4 Mekanisme Pengerasan Semen Ionomer Kaca 

Menurut Roberson (2006) pengerasan semen ionomer kaca melalui dua 

tahapan yaitu tahap gel dimana terjadi pertukaran ion-ion kalsium dan tahap 

pengerasan terjadi pertukaran ion-ion aluminium. Ketika bubuk dan cairan dicampur, 

ion hidrogen dari asam poliakrilat menarik ion kalsium dan ion aluminium  dari 

permukaan bubuk. Ion kalsium pertama kali bereaksi membentuk garam kalsium 

polikarboksilat berupa suatu keadaan gel yang merupakan tahap pengerasan awal. 

Garam aluminium polikarboksilat yang terbentuk lebih lambat, menghasilkan 

permukaan keras dan merupakan fase pengerasan akhir. Semen yang mengeras 

mengandung partikel kaca yang tidak bereaksi, dikelilingi silika gel dan tertanam 

dalam matriks polikarboksilat. 

Setelah proses pengerasan, susunan semen ionomer kaca terdiri dari bagian 

matriks dan filler pertikel kaca. Partikel kaca dibungkus oleh gel silika dan terikat 

pada matriks hidrogel dan aluminium poliakrilik yang mengandung fluor (fluoro 

aluminium poliakrilik). Dalam sistem filler, bahan pengisi ini terdiri dari derivat kaca 
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yang dibungkus silika gel yang juga mengandung kristalit fluor. Partikel kaca yang 

berukuran besar tidak seluruhnya dapat dibungkus oleh silika gel, sedangkan partikel 

yang lebih kecil dapat tertutup seluruhnya oleh silika gel, demikian juga ada silika gel 

yang berdiri sendiri tidak mengikat kaca (Wilson and McLean, 1988). 

 

2.2 Alloy Perak 

Perak atau dikenal dengan nama ilmiah argentum, dalam keadaan bebas 

terdapat sedikit dalam batu cadas, dan biasanya perak tersebut bercampur dengan 

tembaga dan emas. Sebagai persenyawaan logam perak ini terdapat di dalam Ag2S 

yang biasanya bercampur dengan PbS. Selain itu perak juga terdapat sebagai chlorida 

(Prasetyo, 1993). 

 Campuran alloy, komposisi utamanya berupa Ag-Sn-Cu (Craig and Powers,  

2000). Selama bertahun-tahun alloy perak diproduksi dengan cara  mendidihkan 

dahulu campuran logam yang diperlukan, mendinginkannya menjadi lempengan, 

kemudian dipotong-potong sehingga menjadi partikel berbentuk bilah atau lebih 

dikenal dengan sebutan lathe cut. Lathe cut ini dikumpulkan, digerus, dan 

mendapatkan perlakuan panas. Penambahan trace element Zn ke dalam alloy 

mendidih tersebut ( 1% ) menyebabkan logam dalam alloy tersebut tidak mengalami 

oksidasi selama pembuatannya. Partikel yang dihasilkan biasanya kasar dengan 

berbagai ukuran yang diatur pabrik pembuatnya (Ford, 1993 ).  

Alloy sferik dibuat dengan cara mengatomisasikan dahulu logam yang 

mendidih tersebut menjadi gas yang tidak akan bereaksi lagi. Karena tidak ada lagi 

kemungkinan terjadinya oksidasi maka alloy sferik ini tidak mengandung Zn. Partikel 
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alloy sferik mempunyai daerah permukaan yang paling kecil. Selain itu alloy sferik 

juga mudah sekali dimampatkan ke dalam kavitas karena bentuk partikelnya yang 

bulat. Kemudian dalam perkembangannya terdapat alloy gabungan yang merupakan 

pencampuran kedua partikel amalgam ini.( Ford, 1993) 

 

2.3 Alloy-Glass Ionomer  

Semen ionomer kaca dapat dimodifikasi dengan ditambahkan bahan pengisi 

untuk menambah kekuatan tekan hancur, ketahanan fraktur, dan kekerasan 

permukaan. Ada dua cara modifikasi penambahan bahan pengisi berupa alloy 

amalgam. Cara pertama dengan mencampurkan bubuk atau serat logam perak 

amalgam dengan semen ionomer gelas. Crisp (1984) menemukan bahwa penambahan 

serat logam merupakan cara terbaik meningkatkan flexural strength. Penambahan 

alloy amalgam kemudian mulai berkembang, dan mulai digunakan secara klinis 

dengan nama Miracle Mix. Bahan ini dikembangkan untuk membangun core mahkota 

dan perawatan gigi dengan kasus karies yang tinggi. Penambahan logam secara 

langsung memiliki kelemahan yaitu gagal dalam membentuk metal-polyacrilate 

matriks interface sehingga membentuk ikatan yang lemah. (Upadhya and Kishore, 

2005). 

Cara kedua ialah dengan menggunakan bahan-bahan metal seperti palladium, 

silver alloy, dan pure silver masing-masing secara terpisah ditambahkan ke dalam 

bubuk ionomer kaca. Untuk memperoleh campuran yang baik, digunakan temperatur 

yang tinggi dan kemudian ditekan dengan tekanan yang tinggi pula ( sintered ) 

sehingga dihasilkan bubuk dengan ukuran yang halus. Maksud dari semua perlakuan 
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di atas adalah agar bubuk kaca dan bubuk metal dapat bercampur dengan baik 

sehingga terjadi ikatan yang baik diantara partikel kedua bahan tersebut. Bahan ini 

kemudian dikenal dengan nama Glass Cermet Cement. Ion logam dan asam 

poliakrilat bersatu membentuk susunan molekul yang merupakan suatu ikatan cross 

link terdiri dari sepasang jembatan ion logam, dengan sepasang chelating ligament, 

ikatan yang terjadi berupa ikatan kimia ( ionic ), sehingga lebih kuat dibandingkan 

dengan ikatan adesi yang lain.( Wilson and McLean, 1988 ) 

Beberapa keunggulan dari bahan ini adalah adesi secara kimia maksimal pada 

jaringan gigi, sehingga dapat menutup celah marginal dengan sempurna. Bersifat 

radiopak yang memudahkan diagnosis paska perawatan, memiliki sifat – sifat fisik 

tinggi, awet dan tahan lama, serta melepaskan fluorida yang dapat mencegah 

terjadinya karies gigi (Van Noort, 2007).  

 

2.4 Kekuatan Tekan Hancur  

Kekuatan tekan hancur adalah stress maksimum yang dapat diterima oleh 

suatu bahan dalam bentuk kompresi atau tegangan sampai tepat terjadinya fraktur. 

Menurut Combe ( 1992 ) keberhasilan suatu bahan tumpatan yang akan dipergunakan 

tergantung dari kekuatan bahan tersebut oleh karena bahan tumpatan tersebut 

menerima beberapa perlakuan dalam rongga mulut. Salah satunya adalah proses 

pengunyahan makanan yang merupakan kekuatan tekan hancur.  
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Kekuatan tekan hancur dihitung dengan cara : gaya yang diberikan dibagi 

dengan luas permukaan yang dikenai gaya tersebut. 

  C = P / A 

 Keterangan : 

 C =  kekuatan tekan ( N/mm
2 
 = MPa ) 

 P = gaya yang ditujukan pada alat ( N ) 

 A = luas permukaan sampel  ( ¼ πd
2 
 = mm

2
 ) 

 d   = jari-jari sampel ( mm ) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 
 

 

Alloy-glass ionomer terdiri dari filler berupa partikel-partikel alloy 

perak. Ketika alloy-glass ionomer dicampur dengan cairannya yang mengandung 

Alloy-glass ionomer 

 

Campuran tanpa 

pengurangan rasio 

alloy 

Terbentuk  ikatan 

ionik ion logam dan 

asam poliakrilat 

Terbentuk jumlah ikatan 

ionik ion logam dan asam 

poliakrilat sedikit 

Kekuatan tekan 

hancur menurun 

Kekuatan tekan 

hancur maksimal 

Semen ionomer kaca + alloy + 

asam poliakrilat 

Semen ionomer kaca + alloy 

berkurang + asam poliakrilat 

Campuran dengan 

penurunan rasio alloy  
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asam poliakrilat, ion logam dan asam poliakrilat akan bersatu membentuk susunan 

molekul yang merupakan suatu ikatan cross link terdiri dari sepasang jembatan ion 

logam dengan sepasang chelating ligament. Penurunan rasio alloy dalam komposisi 

alloy-glass ionomer mengakibatkan berkurangnya ikatan cross link yang berakibat 

menurunya ikatan ionik yang kuat antara bubuk perak dengan matriks sehingga 

kekuatan tekan hancur menurun. 

 

3.2 Hipotesis 

Terdapat penurunan kekuatan tekan hancur akibat penurunan rasio alloy 

dalam Alloy-glass ionomer. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian eksperimental laboratoris 

 

4.2 Tempat Penelitian 

1. Laboratorium IMKG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 

2. Laboratorium Dasar Bersama Universitas Airlangga 

 

4.3 Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas: 

Pengurangan rasio alloy pada alloy-glass ionomer 

2. Variabel tergantung: 

Kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer.   

3. Variabel terkendali: 

a. Jumlah bahan  

b. Cara pembuatan sampel 

c. Cara menguji kekuatan tekan hancur 
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4.4 Definisi Operasional 

1. Alloy-glass ionomer adalah bahan tumpatan yang mengandung bubuk berupa 

campuran bubuk semen ionomer kaca dan logam perak dengan campuran 

asam poliakrilat.  

2. Kekuatan tekan hancur adalah stress maksimum yang dapat diterima oleh 

suatu bahan dalam bentuk kompresi atau tegangan sampai tepat terjadinya 

fraktur dengan menggunakan alat Autograph dengan beban 1 KN dan 

kecepatan crosshead 5 mm/menit.  

 

4.5 Sampel 

4.5.1 Bentuk dan Ukuran Sampel  

Bentuk sampel silinder diameter 8 mm dan tinggi 4 mm (Wilson et al, 1977). 

4.5.2 Kriteria Sampel  

Kriteria sampel tidak porus, halus, rata, bentuk, dan ukuran sesuai aturan 

4.5.3 Pembagian kelompok sampel 

1. Alloy-glass ionomer sesuai aturan pabrik  

2. Alloy-glass ionomer dengan pengurangan rasio alloy 5%  

3. Alloy-glass ionomer dengan pengurangan rasio alloy 10 % 

4.5.4 Besar sampel  

Untuk menghitung banyaknya jumlah sample minimal, menggunakan rumus 

Wayne ( 1987 ): 

 n = Z
2


  

 
d

2 
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Kerterangan : 

n    =   besar sample 

   =   standar deviasi 

Z   =   1,96  two tail 

 =   1,67  one tail 

d  =    B    =     x  Z 

4 4 

 

Harga standart normal yang di pakai dalam penelitian ini Z = 1,96, dengan 

simpang baku  = 1,85. Dalam percobaan ini dipakai n = 6 

 

4.6 Bahan dan Alat 

Bahan : 

Alloy-glass ionomer merek Miracle Mix (GC Japan) 

Alat : 

1. Timbangan analitik ( merk Sartorius, tipe 2842, Germany ) 

2. Stopwatch 

3. Cincin plastik dengan diameter 8 mm dan tinggi 4 mm untuk membuat sampel 

4. Lempeng plastik untuk membantu pembuatan sampel setebal 4 mm dimana 

yang bagian tengah berlubang sesuai dengan diameter terluar cincin plastik 

5. Anak timbangan 1 kg 

6. Pisau model 
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7. Alat Shimadzu Autograph AG- 10TE 

8. Desikator 

9. Mikromotor 

10. Diamond bur 

11. Glass lab 

12. Spatula semen 

13. Timer digital dengan audible alarm 

 

4.7 Pembuatan Sampel 

Pembagian kelompok sampel 

1. Satu kit miracle mix terdiri dari 15g bubuk, 17g alloy, dan 10g cairan. 

2. Bubuk dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 5g. Alloy dibagi menjadi 3 

bagian masing-masing 5,6g. 

3. Kelompok sampel pertama terdiri dari 5g bubuk dan 5.6g alloy. 

4. Kelompok sampel kedua terdiri dari 5g bubuk dan alloy dengan pengurangan 

5% (5,32g). 

5. Kelompok sampel ketiga terdiri dari 5g bubuk dan alloy dengan pengurangan 

10% (5,04g). 

6. Campurkan bubuk dan alloy masing-masing kelompok sampel ke dalam botol 

dan kocok selama 45 detik hingga 1 menit untuk memastikan pencampuran 

yang sempurna. 
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Cara pembuatan sampel:    

1. Disiapkan bubuk alloy-glass ionomer dari masing-masing kelompok sampel 

dengan cairan semen sesuai dengan petunjuk pabrik. ( Dalam penelitian ini 

untuk setiap sampel digunakan 4 sendok takar campuran bubuk semen glass 

ionomer dan alloy perak, untuk 2 tetes cairan / 1,2 g bubuk dengan 0,16 g 

cairan ) 

2. Cairan dan setengah bagian bubuk dicampur dan diaduk tidak lebih dari 10 

detik, kemudian masukan sisa bubuk ke dalam cairan dan campur selama 15-

20 detik ( total pencampuran tidak lebih dari 20 detik ). 

3. Campuran yang didapat dimasukkan ke dalam cicin plastik yang telah 

dimasukan ke dalam lempeng kaca berlubang, dan kemudian untuk 

menyamakan tekanannya bagian atas kaca diberi pemberat anak timbangan 1 

Kg. 

4. Setelah campuran mengeras ( 1 jam ), dikeluarkan dari kaca dan dilepas dari 

cincin plastik 

5. Kelebihan bahan tumpatan dibuang dengan menggunakan pisau model 

6. Sampel disimpan dalam petri dish dan dimasukkan ke dalam desikator selama 

24 jam untuk mengeringkan hingga mencapai kekerasan maksimal, dan 

setelah itu sampel siap dilakukan uji kekuatan tekan hancur. 

7. Selama pembuatan, penyimpanan dan pengujian sampel dilakukan dalam 

ruangan yang bersuhu kamar 
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4.8 Cara Mengukur Kekuatan Tekan hancur  

1. Spesimen yang akan diukur dikeluarkan dari desikator 

2. Spesimen diletakan pada alat Shimadzu Autograph AG-10TE untuk uji 

kekuatan tekan hancur. 

Cara kerja alat Shimadzu Autograph AG-10TE : 

1. Sebelum diaktifkan alat ini perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu sesuai 

dengan petunjuk agar didapatkan standarisasi yang baik, juga menyesuaikan 

penggunaannya, untuk kekuatan tekan. 

2. Setelah itu menentukan berat beban yang akan digunakan ( load cell ), pada 

penelitian ini digunakan beban seberat 1 kN yang diletakkan pada crosshead 

yaitu alat pada Autograph yang dapat bergerak naik atau turun. 

3. Pada load amplifier terdapat tombol yang mengatur penggunaan alat ini, 

untuk menekan atau menarik ( load cell selector ), pada percobaan ini tombol 

diarahkan pada huruf C, yang berarti alat bekerja untuk menekan atau 

compressive. 

4. Setiap akan menjalankan crosshead turun menekan spesimen, angka pada 

load yang terlihat di crosshead controller harus menunjukan angka 0, hal ini 

dapat dilakukan dengan jalan memutar/mengatur tombol balance yang ada 

pada load amplifier, diputar ke kiri atau ke kanan, sehingga angka pada load 

di crooshead controller menunjukan angka 0. 

5. Setelah didapatkan angka 0, peak pada load ditekan sehingga lampu indikator 

menyala, maka angka akan berubah sesuai dengan tekanan yang diterima oleh 

load cell yang ada pada crosshead, lalu kecepatan crosshead diatur dengan 
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cara menekan speed pada crosshead controller, dalam hal ini dipilih 

kecepatan 5 mm/menit kemudian crosshead dijalankan dengan cara menekan 

down pada crosshead controller. 

6. Setelah mengenai spesimen, angka pada load akan terlihat naik sampai 

spesimen tersebut pecah dan crosshead secara otomatis akan terhenti. 

7. Angka pada load menunjukan besarnya kekuatan tekan setelah dimasukan ke 

dalam rumus kekuatan tekan yaitu: 

C  =  P / A 

 Keterangan : 

 C  =  kekuatan tekan ( N/mm
2
 = MPa ) 

 P  =  gaya yang ditunjukan pada alat ( N ) 

 A  =  luas permukaan spesimen ( ¼ πd
2 
= mm

2
 ) 

 d  =  diameter spesimen ( mm ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kekuatan tekan..... Erdi Sutanto 



 

 
Gambar 4.1 Sketsa Gambar Alat Shimadzu Autograph AG-10TE  

 

Keterangan :  

1. Yoke   9.    Upper grip 

2. Crosshead 10.  Lower joint 

3. Table  11.  Limit switch 

4. Crosshead control box 12.  Power table 

5. Emergency Stop switch 13.  Controller  

6. Load cell 14.  Crosshead Controller 

7. Universal joint 15.  Load amplifier 

8. Lower grip 16.  Recorder 

 

 

4.9 Analisa Statistik 

Hasil penelitian dihitung secara statistik dengan menggunakan uji statistik 

One Way Anova dan uji Tukey LSD dengan  =  0.05 
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4.10 Alur Penelitian      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alloy-glass ionomer 

Tanpa 

pengurangan 

rasio alloy 

Pengurangan rasio 

alloy 5 % 

Dicampur cairan semen  

sesuai petunjuk pabrik 

Dimasukan ke 

dalam cetakan 

sampel 

Setelah mengeras sampel dilepas dari 

cetakan di simpan selama 24 jam 

Uji Kekuatan Tekan 

Analisis data 

kesimpulan 

Pengurangan 

rasio alloy 10 % 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kekuatan tekan..... Erdi Sutanto 



 

BAB V 

 

ANALISIS DATA 

 

 
 

 

Untuk mengetahui perbedaan kekuatan tekan dari tiap-tiap kelompok sampel 

maka dihitung rerata dan simpang baku dari hasil pengujian kekuatan tekan hancur, 

didapatkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.1 Nilai rerata dan simpang baku hasil uji kekuatan tekan hancur Alloy-

glass ionomer (MPa) 

Kelompok sampel  X SD N 

K 521.8817 21.89021 6 

KS1 249.3183 18.34573 6 

KS2 265.2767 24.05745 6 

 

Keterangan: K       : Alloy-glass ionomer sesuai pabrik  

 KS1   : Alloy-glass ionomer dengan pengurangan rasio alloy 5%  

 KS2   : Alloy-glass ionomer dengan pengurangan rasio alloy 10%  

 X       : rerata kekuatan tekan hancur  

 SD     : Simpang baku  

 N       : jumlah sampel 
  

Tabel 5.1 menunjukkan penurunan rerata kekuatan tekan hancur alloy-glass 

ionomer dengan pengurangan rasio alloy dibandingkan alloy-glass ionomer sesuai 

aturan pabrik, Sebelum dilakukan uji analisis statistik parametrik dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasilnya seluruh 

kelompok sampel mempunyai nilai p>0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas varian pada ketiga kelompok sampel 

tersebut dan didapatkan nilai p>0,05 yang berarti data tersebut homogen. Untuk 
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menentukan ada perbedaan diantara kelompok sampel perlakuan, dilakukan uji 

statistik one way Anova dengan α=0,05 dan hasilnya sebagai berikut : 

 

Tabel 5.2 Analisa Oneway Anova Kekuatan Tekan hancur Alloy-glass ionomer 

  
Jumlah kuadrat  df 

Jumlah 

kuadrat rata-

rata 

F P 

Antar 

perlakuan 280783.13 2 140391.565 302.024 0.000 

Dalam 

perlakuan 6972.541 15 464.836     

Jumlah 287755.671 17       
 

Keterangan:  df  : derajat bebas 

 F  : F hitung  

 P : probabilitas 

 

Hasil analisa one way Anova pada tabel di atas didapatkan p=0,000 menunjukan 

adanya perbedaan bermakna (p<0,05) antara kelompok perlakuan. Untuk menentukan 

perbedaan kemaknaan diantara masing-masing kelompok sampel, dilakukan lagi uji 

LSD(Least-significant difference) dengan derajat α<0,05. Hasil pengujian tampak 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.3 Uji LSD Kekuatan Tekan Hancur Alloy-glass ionomer dengan 

pengurangan rasio alloy 

Kelompok 

sampel K KS1 KS2 

K   0,000 0,000 

KS1 

  

0.219 

KS2 
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Dari hasil uji LSD di atas, antara kelompok K dibandingkan dengan KS1 

diperoleh p=0,000 (p<0,05). Demikian pula dengan kelompok K dibandingkan 

dengan KS2 diperoleh p=0,000 (p<0,05). Sedangkan kelompok KS1 dibandingkan 

dengan KS2 diperoleh p=0,219 (p>0,05). Hasil uji LSD menyatakan terdapat 

perbedaan yang bermakna dalam hal kekuatan tekan hancur antara kelompok sampel 

K (kontrol) dengan kelompok sampel KS1 (Alloy-glass ionomer dengan pengurangan 

rasio alloy 5%) demikian pula kelompok K dengan KS2 (Alloy-glass ionomer dengan 

pengurangan rasio alloy 10%). Sedangkan antara kelompok KS1 dan KS2 tidak 

terdapat perbedaan kekuatan tekan hancur yang bermakna.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 

Keberhasilan suatu bahan tumpatan bergantung dari kekuatan bahan tersebut, 

karena dalam rongga mulut bahan tersebut menerima berbagai macam perlakuan, 

salah satunya adalah proses pengunyahan yang merupakan kekuatan tekan hancur. 

Alloy-glass ionomer diindikasikan untuk menumpat gigi posterior dengan beban 

kunyah besar, diharapkan mampu bertahan menerima gaya kekuatan tekan hancur 

yang besar pula. Semen ionomer kaca  tidak diindikasikan untuk menumpat gigi 

posterior oleh karena kekuatan tekan hancur yang lemah. Penambahan logam ke 

dalam bubuk semen ionomer kaca diharapkan dapat memperbaiki sifat-sifat bahan 

tersebut seperti  memperbaiki kekuatan tekan hancur, modulus elastisitas, dan 

kekerasan. Pada aplikasi penggunaan di klinik, masalah yang dihadapi pada 

pengadukan dengan tangan adalah kesulitan dalam menentukan proporsi bahan yang 

tepat karena partikel alloy lebih berat dari bubuk ionomer kaca, sehingga sering 

didapatkan jumlah alloy dalam adonan berkurang.  

Pencampuran bubuk alloy-glass ionomer dengan cairan asam poliakrilat, 

menyebabkan ion hidrogen dari asam poliakrilat menarik ion-ion logam dan kalsium 

dari bubuk. Ion logam dan asam poliakrilat bersatu dan membentuk susunan molekul 

yang merupakan suatu ikatan cross link terdiri dari sepasang jembatan ion logam 

dengan sepasang chelating ligament (Wilson and McLean, 1988). Pada semen 

ionomer kaca konvensional, ion logam yang berperan dalam proses ini berupa ion-ion 
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aluminium yang terdapat dalam bubuk semen ionomer kaca, dengan cara 

meningkatkan reaktivitas bubuk dengan cairannya. Adanya penambahan bubuk 

perak, akan mengakibatkan peningkatan kekuatan tekan hancur karena adanya 

peningkatan adesi antara permukaan bubuk perak dalam matriks poliakrilat semen 

ionomer kaca, selain itu membentuk ikatan ionik yang kuat antara bubuk perak dalam 

matriks sehingga dapat meningkatkan kekuatan tekannya (Kerby and Bleiholder, 

1991).  

Pada kelompok sampel alloy-glass ionomer sesuai pabrik yang dibandingkan 

dengan kelompok sampel dengan pengurangan rasio alloy 5% dan 10% didapatkan 

bahwa ada perbedaan bermakna. Kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer sesuai 

aturan pabrik lebih besar daripada kekuatan tekan hancur kelompok sampel dengan 

pengurangan rasio bubuk alloy sebesar 5% dan 10%, hal tersebut karena jumlah 

bubuk alloy dalam matriks poliakrilat berpengaruh terhadap kekuatan tekan hancur 

alloy-glass ionomer. Kelompok sampel sesuai aturanpabrik memiliki ikatan ion 

logam alloy sebagai bahan pengisi dengan ion hidrogen cairan semen ionomer kaca 

yang seimbang, sehingga terbentuk campuran yang seimbang pula antara bahan 

pengisi dengan matriks pembungkusnya.  

Kelompok sampel dengan pengurangan rasio alloy sebesar 5% dan 10% terjadi 

penurunan kekuatan tekan hancur kemungkinan karena ikatan cross link antara ion 

logam dengan ion hidrogen asam poliakrilat terbentuk lebih sedikit, dalam matriks 

polikarboksilat terbentuk lebih banyak. Pada kelompok sampel alloy-glass ionomer 

dengan pengurangan rasio alloy 5% dibandingkan dengan  alloy-glass ionomer 

dengan pengurangan rasio alloy 10%  tidak didapatkan perbedaan kekuatan tekan 
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hancur yang bermakna. Semen ionomer kaca merupakan basis dari alloy-glass 

ionomer, pada dasarnya telah memiliki filler berupa partikel kaca. Pengurangan alloy 

sebesar 5% dan 10%  menyebabkan bahan tumpatan lebih banyak mengandung filler 

berupa partikel kaca, sehingga kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer menurun 

mendekati kekuatan tekan hancur semen ionomer kaca sebesar 173 MPa (O’Brien, 

2002). Jumlah partikel alloy yang lebih sedikit menyebabkan semua partikel alloy 

terserap dalam matriks polikarboksilat yang didukung oleh ikatan partikel kaca, 

sehingga perbedaan kekuatan tekan hancur dengan pengurangan rasio alloy 5% dan 

10% tidak begitu bermakna.  

Penambahan perak ke dalam bubuk semen ionomer kaca, pada awalnya 

meningkatan kekerasan permukaan, tetapi penambahan melebihi kemampuan matriks 

akan menurunkan kekuatan tekan sampai dibawah semen ionomer kaca (Prasetyo, 

1993).  Jadi keseimbangan antara rasio bahan pengisi (bubuk alloy) dengan matriks 

tumpatan mempengaruhi kekuatan tekan hancur bahan tumpatan tersebut. 

Rerata kekuatan tekan hancur alloy-glass ionomer dengan pengurangan rasio 

alloy 5% dan 10% masing-masing sebesar 243 MPa dan 265 MPa. Menurut Milewski 

(2005), kekuatan tekan hancur dentin manusia sebesar 297 MPa sedangkan enamel 

mencapai 382 MPa. Dari data tersebut dapat dilihat kekuatan tekan hancur dengan 

pengurangan rasio alloy lebih rendah dari kekuatan tekan hancur gigi manusia dan 

tidak mampu menahan beban kunyah sebaik gigi manusia. Rerata kekuatan tekan 

hancur sesuai pabrik sebesar 521 MPa, lebih besar dari kekuatan tekan hancur gigi 

manusia sehingga mampu menahan beban kunyah yang besar melebihi beban kunyah 

gigi. Dalam manipulasi alloy-glass ionomer, penting bagi operator untuk mencermati 
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perbandingan dan homogenitas campuran bubuk alloy dengan bubuk semen ionomer 

kaca. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Ada penurunan kekuatan tekan hancur akibat pengurangan rasio alloy pada 

alloy-glass ionomer. Pengurangan rasio alloy sebesar 5% dan 10% menghasilkan 

kekuatan rekan hancur yang lebih kecil dari standar kekuatan tekan hancur gigi 

manusia. 

 

7.2 Saran 

 Diharapkan setiap klinisi dalam menggunakan alloy-glass ionomer mencermati 

betul aturan pemakaian sehingga terbentuk campuran yang homogen dengan rasio 

alloy dan bubuk semen ionomer kaca yang seimbang agar didapatkan hasil tumpatan 

yang optimal dan memuaskan. 
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LAMPIRAN 

 

 

Hasil uji kekuatan tekan hancur kelompok sampel sesuai aturan pabrik 

NO P(N) A(mm
2
) C=N/mm

2 
(MPa) 

1 24.993 50,24 497,48 

2 27.712 50,24 551,60 

3 25.970 50,24 516,91 

4 27.155 50,24 540,50 

5 25.063 50,24 498,87 

6 26.423 50,24 525,93 

 

 

Hasil uji kekuatan tekan hancur kelompok sampel dengan pengurangan  

rasio alloy 5% 

NO P(N) A(mm
2
) C=N/mm

2 
(MPa) 

1 12.479 50,24 248,39 

2 13.630 50,24 271,29 

3 12.828 50,24 255,33 

4 13.316 50,24 265,05 

5 11.468 50,24 228,27 

6 11.434 50,24 227,58 

 

 

Hasil uji kekuatan tekan hancur kelompok sampel dengan pengurangan  

rasio alloy 10% 

NO P(N) A(mm
2
) C=N/mm

2 
(MPa) 

1 13.281 50,24 264,35 

2 12.514 50,24 249,09 

3 11.364 50,24 226,19 

4 14.396 50,24 286,55 

5 14.431 50,24 287,25 

6 13.978 50,24 278,23 
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Test Distribusi Normal Mpa Kontrol 

   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Kekuatan Tekan 

N   6 

Normals Parameters(a,b) 
Mean 521.8817 

Std. Deviation 21.89021 

Most Extreme Differences 

Absolute 0.187 

Positive 0.187 

Negative -0.136 

Kolmogorov-Smirnov Z   0.457 

Asymp. Sig. (2-tailed)   0.985 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 

 

 

 

 

Test Distribusi Normal Mpa Sample 1 

   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Kekuatan Tekan 

N   6 

Normals Parameters(a,b) 
Mean 249.3183 

Std. Deviation 18.34573 

Most Extreme Differences 

Absolute 0.208 

Positive 0.208 

Negative -0.146 

Kolmogorov-Smirnov Z   0.509 

Asymp. Sig. (2-tailed)   0.958 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 
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Test Distribusi Normal Mpa Sampel 2 

   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Kekuatan Tekan 

N   6 

Normals Parameters(a,b) 
Mean 265.2767 

Std. Deviation 24.05745 

Most Extreme Differences 

Absolute 0.205 

Positive 0.181 

Negative -0.205 

Kolmogorov-Smirnov Z   0.502 

Asymp. Sig. (2-tailed)   0.963 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 

 

 

 

 

Oneway Anova 

    Test of Homogeneity of Variances 

Kekuatan Tekan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.232 2 15 0.796 

 

ANOVA 

Kekuatan Tekan 

  

Sum of 

Squares  
df 

Mean 

Squares 
F Sig. 

Between 

Groups 280783.13 2 140391.565 302.024 0.000 

Within Groups 6972.541 15 464.836     

Total 287755.671 17       
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable : Kekuatan Tekan 

LSD 

(I)Kelompok (J)Kelompok Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Kontrol 
Sample 1 272.56333(*) 12.4477 0.000 246.0317 299.0950 

Sample 2 256.60500(*) 12.4477 0.000 230.0733 283.1367 

Sample 1 
Kontrol -272.56333(*) 12.4477 0.000 -299.0950 -246.0317 

Sample 2 -15.95833 12.4477 0.219 -42.4900 10.5733 

Sample 2 
Kontrol -272.56333(*) 12.4477 0.000 -283.1367 -230.0733 

Sample 1 15.95833 12.4477 0.219 -10.5733 42.4900 

*The mean difference is significant at the .05 level 
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