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*GIC : Glass Ionomer Cement 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konservasi gigi merupakan suatu bidang kedokteran gigi yang meliputi 

pengembalian fungsi dan restorasi estetik dari jaringan keras gigi yang 

berhubungan dengan ilmu dan seni dari kedokteran gigi yang meliputi diagnosis, 

perawatan, dan prognosis dari suatu defek pada jaringan keras gigi serta 

membutuhkan suatu koreksi berupa restorasi gigi (Chandra, 2008). 

Material restorasi kedokteran gigi seharusnya memiliki kemampuan adaptasi 

yang baik antara restorasi tersebut terhadap dinding kavitas sehingga dapat 

menutup kavitas tersebut dengan baik, selain itu harus mempunyai sifat 

melindungi kavitas dari adanya karies sekunder. Kebocoran tepi masih menjadi 

masalah utama dalam hal restorasi gigi hingga saat ini. Kebocoran tepi tumpatan 

merupakan suatu marginal gap antara dinding kavitas dengan restorasi yang 

terbentuk akibat adanya suatu kontraksi material restorasi. Kebocoran tepi yang 

terjadi pada suatu restorasi akan menjadi suatu jalan masuk bagi bakteri serta 

debris yang terdapat pada cairan rongga mulut sehingga berpenetrasi masuk 

diantara dinding kavitas dan material restoratif tanpa dapat dideteksi secara klinis 

(Mali, 2006). 

Banyak penelitian yang dilakukan agar didapatkan suatu material restorasi 

kedokteran gigi dengan sifat fisik, kimia dan biologis yang baik serta mampu 

bertahan lama di dalam rongga mulut. Kebocoran tepi merupakan target utama 

yang ingin diminimalisasi dalam suatu penelitian mengenai material restorasi gigi. 
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Terdapat beberapa jenis material restorasi gigi yang menimbulkan tingkat 

kebocoran tepi yang berbeda. Beberapa penelitian telah dilakukan secara in-vitro 

dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kebocoran tepi yang terjadi pada suatu 

material restorasi kedokteran gigi (Mali, 2006). 

Glass ionomer cement (GIC) merupakan suatu material restorasi gigi yang 

telah dikembangkan sejak 30 tahun terakhir. GIC menurut penggunaannya dalam 

bidang  kedokteran gigi dapat diklasifikasikan menjadi material restoratif, luting 

agent, liner, basis, dan sebagai pit dan fissure sealant (Hewlett, 2003). GIC 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Wilson dan Kent, material ini 

seiring dengan perkembangannya hingga kini telah mengalami berbagai macam 

modifikasi dalam hal komposisinya guna meningkatkan sifat-sifat yang terdapat 

pada GIC (Tyas, 2006). 

Jenis GIC lain yang sekarang mulai berkembang adalah GIC dengan 

modifikasi pada material pengisi di dalamnya, yaitu light-cured GIC atau dikenal 

juga sebagai resin-modified  GIC. Resin-modified GIC (RMGIC) merupakan suatu 

pengembangan dari konvensional GIC untuk mengatasi kekurangan yang ada 

pada konvensional GIC. RMGIC memiliki sifat fisik, kimia dan biologis yang 

lebih baik dibandingkan dengan konvensional GIC. Kelebihan lain yang dimiliki 

oleh RMGIC adalah sifatnya yang lebih tahan terhadap kontaminasi air pada tahap 

awal berlangsungnya setting time dari GIC. Hal ini disebabkan oleh adanya 

komponen dari resin yaitu hidroxyethylmethacrylate (HEMA) yang memberikan 

bersifat hidrofilik kepada material RMGIC, namun selain keuntungan yang telah 

disebutkan sebelumnya, adanya  resin dalam komposisi GIC juga menyebabkan 
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terjadinya shrinkage pada GIC selama tahapan polimerisasi oleh cahaya selama 

proses setting (Nagaraja, 2005).  

GIC konvensional memiliki perlekatan adesif yang baik dengan struktur 

dentin dan enamel dikarenakan terjadinya ikatan kimia antara ion Ca dari jaringan 

gigi dan ion COOH dari GIC serta mampu melepaskan fluor untuk membantu 

mencegah perkembangan karies sekunder. GIC konvensional memiliki beberapa 

kekurangan yaitu waktu kerja yang pendek dengan proses polimerisasi  yang 

cukup lama, bersifat rigid, serta memiliki ketahanan rendah terhadap fraktur serta 

mudah mengalami keretakan pada permukaan dan tepinya. GIC konvensional 

memiliki tingkat penyerapan air yang tinggi pada awal setting time-nya sehingga 

mudah terbentuk suatu kebocoran tepi. Hal ini dikarenakan terlepasnya silica 

hidrogel akibat kontaminasi air sehingga akhirnya menyebabkan shrinkage pada 

tahap saat proses setting yang nantinya akan terbentuk marginal gap yang akan 

mengakibatkan terjadinya kebocoran tepi (Mali, 2006; Nagaraja, 2005). Pada 

pengaplikasian klinis biasanya digunakan varnish untuk melapisi permukaan 

restorasi GIC dengan cairan rongga mulut dan mencegah terjadinya dehidrasi 

material selama proses setting material GIC (Saleh, 2006). Faktor lain yang  

mempengaruhi terjadinya kebocoran tepi dari suatu restorasi adalah wear 

resiatance dari material restorasi, GIC memiliki wear resistance yang rendah 

dibandingkan material restorasi lain seperti komposit dan amalgam. Wear 

resistance yang rendah menyebabkan material tersebut mudah terjadi abrasi yang 

dapat menimbulkan kebocoran tepi (Sidhu, 2015). 

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan 

adanya perbedaan tingkat kebocoran tepi antara GIC konvensional dan RMGIC. 
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Menurut penelitian Mali, et al (2006) telah dibuktikan bahwa resin-modified GIC 

atau light-cured GIC memiliki angka kebocoran tepi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan konvensional GIC, sedangkan Anusavice (2012) 

mengatakan bahwa kandungan air yang rendah pada resin-modified GIC serta 

adanya carboxylic acid akan menurunkan kemampuan GIC dalam pembasahan 

dinding kavitas sehingga daya adesifnya berkurang dan kebocoran tepi yang 

terbentuk akan lebih besar dari GIC konvensional. 

Dengan adanya perbedaan pendapat dari berbagai peneliti mengenai 

kebocoran tepi yang terjadi pada konvensional GIC dengan  light-cured GIC atau 

RMGIC maka akan dilakukan suatu penelitian laboratoris untuk mengevaluasi 

kebocoran tepi pada restorasi kelas V GIC konvensional dan  light-cured GIC atau 

RMGIC. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kebocoran tepi  restorasi GIC konvensional dan RMGIC pada restorasi kelas V. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa besar perbedaan kebocoran tepi antara GIC konvensional + 

varnish (GV) dengan RMGIC + varnish (RV)  pada restorasi kelas V? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengevaluasi seberapa besar perbedaan kebocoran tepi antara GIC 

konvensional + varnish (GV) dengan RMGIC + varnish (RV)  pada restorasi 

kelas V. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infromasi mengenai perbedaan 

kebocoran tepi GIC konvensional + varnish (GV)  dan RMGIC  + varnish (RV)  

pada restorasi kelas V, sehingga dapat membantu para praktisi dalam pemilihan 

jenis material restoratif GIC yang digunakan sesuai dengan indikasi. 
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