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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini teknologi untuk memproduksi bahan tambal gigi berkembang cukup pesat.

Hal ini memberikan pilihan bagi para dokter gigi untuk menentukan bahan semen yang baik.

Pemilihan semen gigi yang baik ini bertujuan untuk memperbaiki susunan gigi sekaligus

memberikan rasa aman bagi para pasien yang akan dirawatnya. Semen gigi juga bernilai

dalam segi estetika yaitu merestorasi gigi agar tampak menjadi lebih menarik. Ada berbagai

macam semen yang digunakan untuk merestorasi gigi yaitu seng fosfat (Zinc Phosphate

cement), semen polikarboksilat (Polycarboxylate cement), semen gelas ionomer (Glass

ionomer), dan semen seng oksida dan eugenol (Zinc Oxide Eugenol cement) (Noort,1994).

Semen seng oksida dan eugenol (Zinc Oxide Eugenol cement) yang akan menjadi bahan

pada penelitian ini banyak digunakan sebagai semen pada bagian mahkota dan mantel gigi.

Semen gigi Zinc Oxide Eugenol dapat dibuat dari pencampuran yang tersusun dari cairan

eugenol dan Zinc Oxide yang berbentuk serbuk (powder), magnesium oksida dalam jumlah

yang kecil, Zinc asetat dalam jumlah hingga 1% yang berfungsi sebagai akselator untuk

reaksi setting. Sedangkan cairan eugenol yang memiliki kandungan utama yaitu minyak

cengkeh, minyak olive dalam jumlah hingga 15%  dan asam asetat. Fungsi eugenol pada Zinc

Oxide Eugenol yaitu untuk melarutkan bubuk Zinc Oxide yang akan menjadi dasar dari

semen gigi.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya (Prihantini,A,2010) tentang Zinc Oxide Eugenol

mempunyai sifat mekanis dan fisis yaitu Zinc Oxide Eugenol permanen tidak sekuat semen

gigi yang lain dengan nilai tekan (compressive strength) yaitu sebesar 2-14MPa. Produk

semen gigi yang sering kita jumpai di pasaran sebagian besar berbahan dasar Zinc Oxide

berukuran mikrometer (m). Untuk tambal gigi yang permanen ketebalannya tidak lebih dari

25 µm - 40 µm.

Penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi nano partikel yang ada di Indonesia

ini cukup berkembang pesat. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari mengenai

nano partikel maka perlu dilakukan pengembangan pada ukuran yang semula berbahan dasar

bubuk Zinc Oxide berukuran mikro partikel menjadi berukuran nano partikel.

Perubahan ukuran Zinc Oxide menjadi nano partikel akan memberikan sifat mekanis dan

fisis yang berbeda. Karena parikel nano tersebut akan mengisi rongga-rongga pada semen

gigi untuk membentuk kerapatan (density) yang tinggi sehingga interaksi antara partikel yang

satu dengan partikel yang lainnya menjadi lebih kuat. Perbaikan ukuran yang menjadi nano

partikel diharapkan akan menghasilkan sifat mekanis dan sifat fisis menjadi lebih baik. Hal

ini disebabkan nano partikel akan mempermudah proses sintesis yang akan menjadikan sifat

dari semen gigi ini menjadi lebih baik, partikel nano tersebut akan mengisi rongga-rongga

pada semen gigi untuk membentuk kerapatan (density) yang lebih tinggi sehingga interaksi

antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya menjadi lebih kuat. Proses pembuatan

Zinc Oxide menjadi partikel nano memiliki daya antibakteri yang lebih besar karena tanpa

menggunakan sinar ultraviolet sebagai katalis (Arifudin, 2008).
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Perubahan sifat Zinc Oxide yang semula berpartikel mikro yang kemudian disintesis

menjadi partikel nano akan diteliti dengan mengkaji struktur kristal yang dihasilkan. Analisis

struktur  kristal dari semen gigi Zinc Oxide berpartikel nano tersebut dilakukan dengan

pengolahan data difraktometer sinar-X (XRD) menggunakan Analisis Rietveld yang tak lain

adalah metode pencocokkan pola difraksi yang terhitung yang didasarkan pada data struktur

kristal (data kristalografi) dengan pola difraksi terukur (sampel). Proses penghalusan Rietveld

menghasilkan parameter-parameter kecocokan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara

sampel dan model. Hasil keluaran (output) dari Analisis rietveld berupa informasi parameter

struktur kristal antara lain volume cell, densitas, parameter kisi, pergeseran sampel, dan

faktor skala.

Software Rietica merupakan salah satu perangkat lunak Rietveld. Perangkat ini mudah

digunakan, karena perintah-perintahnya yang interaktif, dapat didownload dari internet

secara cuma-cuma. Penggambaran struktur kristal ini dapat menggunakan program Crystal

Maker yang lebih nampak tiga dimensi.

Penelitian ini akan memperoleh parameter-parameter yang dapat menjelaskan sifat-sifat

yang diakibatkan sintesis Zinc Oxide dengan nano partikel dan mikro partikel. Selanjutnya

dari sampel-sampel ini dilakukan karakterisasi spektra XRD yang nantinya dianalisis fasanya

melalui Search Match dan dianalisis strukturnya dengan menggunakan Analisis Rietveld

dengan software Rietica sehingga diketahui sejauh mana perbedaan struktur sampel tersebut

dan menggambarkan perbedaannya melalui program Crystal Maker.
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1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.Menggunakan data uji difraktometer (XRD) dari bahan semen gigi Zinc Oxide Eugenol

berpartikel mikro dan nano

2. Menganalisis strukturnya dengan menggunakan Analisis Rietveld

3. Menggambarkan perbedaan struktur sampel melalui program Crystal Maker

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan struktur kristal Zinc Oxide Eugenol berpartikel nano dan

berpartikel mikro?

2. Apa kaitannya sifat fisis dan mekanik Zinc Oxide Eugenol berpartikel nano dengan

hasil analisis struktur Kristal.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan struktur kristal Zinc Oxide Eugenol dalam bentuk mikro dan nano

partikel.

2. Mengkaitkan sifat fisis dan mekanik Zinc Oxide Eugenol berpartikel nano dengan hasil

analisis struktur kristal.
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1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan sifat fisis dan mekanik dari Zinc

Oxide Eugenol baik dalam partikel mikro maupun nano dan mampu mengkaitkan sifat-sifat

tersebut dengan hasil analisis struktur kristal.
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