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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Saat ini, teknologi semen gigi sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini

membuat para kalangan medis berusaha untuk menentukan pilihan semen gigi yang baik

untuk para pasien. Pemilihan semen gigi yang baik ini bertujuan untuk memperbaiki

susunan dan merestorasi gigi agar tampak menjadi lebih menarik. Kasus gigi yang sering

dialami oleh masyarakat pada umumnya adalah gigi berlubang. Persoalan ini menuntut

para dokter gigi untuk menentukan semen gigi yang aman dan dapat dijadikan solusi bagi

para penderita. Tambal gigi memang masih menjadi solusi yang belum tergantikan untuk

mengatasi masalah gigi berlubang. Semen gigi yang digunakan sebagai bahan tambalan

mempunyai kekuatan yang rendah tetapi dapat digunakan sebagai solusi sementara

(Anusavice, 2007).

2.1 Perkembangan Teknologi Semen Gigi di Indonesia

Kasus terbanyak yang dihadapi masyarakat di Indonesia dalam penyakit gigi

adalah gigi berlubang. Hampir 100 persen warga Kalimantan mengalami masalah gigi

berlubang. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2010 terdapat setidaknya 72

persen rata-rata anak usia 12 tahun sudah mengalami masalah gigi berlubang dan rata rata

kaum remaja yang mendominasi pada kasus gigi berlubang ini yaitu sebesar 43,3 persen

(RISKESDA, 2010). Hal ini yang menjadi motivasi untuk diadakan penelitian mengenai

semen gigi mengingat betapa pentingnya kebutuhan semen gigi yang digunakan sebagai

bahan tambal gigi berlubang di Indonesia.
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Tambal gigi memang masih menjadi solusi yang belum tergantikan untuk

mengatasi masalah gigi berlubang. Hal ini mendorong perkembangan teknologi

kedokteran gigi untuk memperbaiki sifat bahan semen gigi yang telah ada. Penggunaan

semen gigi bertujuan untuk restorasi dan perlindungan pulpa (Anusavice, 2007). Untuk

tujuan sebagai restorasi, semen gigi digunakan memperbaiki susunan gigi depan yang

memiliki daya tahan pakai  tertentu yaitu  jangka pendek (restorasi sementara), jangka

menengah, dan jangka tetap (permanen). Semen gigi yang digunakan sebagai restorasi

tidak bisa bekerja dalam segi estetik saja, melainkan juga memperhitungkan apakah

semen gigi tersebut mampu meminimalkan terjadinya alergi atau iritasi terhadap pulpa

misalnya caries (Anusavice, 2007). Semen gigi dibuat dalam dua bentuk yaitu bubuk dan

cairan. Semen gigi dapat diklasifikasikan menurut rumus kimia seperti tercantum pada

table 2.1
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TABEL 2-1 Klasifikasi dan Kegunaan Semen Gigi (Anusavice, 2007)

Jenis Semen Gigi Kegunaan Utama

Seng fosfat Sebagai bahan perekat untuk restorasi

Seng Oksida Eugenol Sebagai bahan perekat sementara dan

permanen untuk restorasi,dan pelindung

pulpa

Polikarboksilat Sebagai penahan panas

Silikat Sebagai restorasi gigi anterior

Ionomer kaca Sebagai bahan perekat untuk restorasi

dan peralatan ortodontik

Resin Sebagai bahan perekat restorasi

Kalsium Hidroksida Sebagai penutup pulpa dan penahan

panas

Setelah mencari bahan semen gigi yang terbaik, ada salah satu semen gigi yang

diyakini oleh para dokter gigi mampu menyempurnakan bahan semen gigi yang lain yaitu

semen gigi Zinc Oxide Eugenol. Semen ini bertekstur lembut. Biasanya tersedia dalam

bentuk bubuk (powder) dan cairan (liquid). Karena PH-nya yang mendekati 7
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membuatnya menjadi salah satu pilihan semen gigi yang paling sedikit mengiritasi pulpa

pada gigi (Anusavice, 2007).

2.2 Zinc Oxide Eugenol Sebagai Bahan Semen Gigi

Bahan yang akan diimplankan ke dalam jaringan tubuh harus memenuhi syarat

biokompatibilitas yang tinggi yaitu dapat diterima oleh tubuh atau tidak membahayakan

dalam penggunaannya.

Semen gigi Zinc Oxide Eugenol ini dikemas dalam bentuk bubuk (powder) dan

cairan (liquid), terkadang terdapat dalam bentuk pasta. Berbagai pertimbangan telah

dikaji oleh para tim medis mengenai manfaat dari semen gigi Zinc Oxide Eugenol ini

yaitu sebagai restorasi sementara, pelapik kavitas, penahan panas, dan penutup saluran

akar gigi. Cairan semen gigi biasanya berbentuk larutan asam (pH kurang dari 7). Hal ini

mengindikasikan bahwa semen ini bisa ditambalkan dengan resiko yang lebih rendah

dibandingkan dengan semen gigi yang lain karena Zinc Oxide Eugenol mampu

membentuk ikatan dengan jaringan gigi. Campuran dari Zinc Oxide Eugenol yang relatif

lemah mengindikasikan kecilnya kemungkinan untuk terjadi alergi atau iritasi pada

jaringan gigi (Anusavice, 2007).

Komposisi dari semen Zinc Oxide Eugenol tersusun dari powder dan liquid.

Bubuk (powder) Zinc Oxide Eugenol tersusun dari Zinc Oxide, Magnesium oxide dalam

jumlah kecil, Zinc Acetat dalam jumlah hingga 1 % dipergunakan sebagai akselerator

untuk setting reaction. Cairan Eugenol tersedia dalam jumlah hingga 15 % dan asam

asetat sebagai akselerator (Combe, 1992).
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Setting reaction diawali dengan adanya absorbsi eugenol oleh Zinc Oxide dan

bereaksi membentuk Zinc Oxide Eugenol. Mekanisme pengerasan semen Zinc Oxide dan

eugenol terdiri dari hidrolisis Zinc Oxide dan reaksi berikutnya antara Zinc hydroxide dan

eugenol membentuk suatu gumpalan (Anusavice, 2003). Reaksi tersebut ditulis sebagai

berikut:

ZnO + H2O  Zn(OH)2 (2.1)

Zn(OH)2 + 2HE  ZnE2 + 2H2O (2.2)

Air dibutuhkan untuk mengawali reaksi dan juga merupakan hasil dari reaksi tersebut

yang mengandung beberapa Zinc Oxide (Noort, 1994).

Perkembangan teknologi mampu menciptakan semen gigi Zinc Oxide Eugenol

menjadi lebih sempurna.. Salah satunya adalah produk Zinc Oxide Eugenol yang

menggunakan bubuk Zinc Oxide nano partikel. Partikel-partikel bubuk Zinc Oxide

dibentuk menjadi nano partikel bertujuan untuk menghasilkan ikatan antar partikel yang

satu dengan partikel lainnya yang akan membentuk matriks yang lebih baik diantaranya

menghasilkan kekuatan yang lebih besar yaitu 76 MPa dan masa pakainya yang lebih

lama (Anusavice, 2007). Ukuran partikel berpengaruh pada kecepatan pengerasannya.

Semakin kecil partikel maka semakin cepat proses pengerasan semen gigi. Oleh karena

itu, perkembangan teknologi nano partikel ini dapat dijadikan keuntungan bagi para

praktisi kesehatan untuk menyempurnakan partikel pada semen gigi Zinc Oxide Eugenol.
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Atom-atom yang mengisi partikel mampu membentuk kristal karena adanya

ikatan yang terbentuk dari reaksi Zinc Oxide dan Eugenol yang memiliki sifat keteraturan

antar atom-atom penyusunnya berjangkauan panjang. Kristal Zinc Oxide Eugenol ini

tergolong dalam kristal sempurna (kristal ideal) yang mempunyai keberkalaan yang pasti

dan ukurannya tak berhingga di dalam suatu ruang (Kettle, 2007). Atom-atom penyusun

kristal Zinc Oxide Eugenol tersebut akan membentuk suatu ikatan disebut ikatan kovalen.

Ciri-ciri dari ikatan kovalen adalah

1. Setiap atom memiliki 4 ikatan (4 tangan)

2. Ikatannya berbentuk tetrahedral

3. Tergolong ikatan kuat  ~ 7,3 eV/ikatan

Ada berbagai tipe Zinc Oxide Eugenol yaitu

1. Zinc Oxide Eugenol Tipe I digunakan untuk bahan tambal gigi yang bersifat

sementara dari restorasi di luar mulut.

2. Zinc Oxide Eugenol Tipe II digunakan untuk semen gigi jangka panjang

(permanen) dari restorasi di luar mulut, dan sebagai penutup saluran pulpa

sementara.

3. Zinc Oxide Eugenol Tipe III digunakan sebagi restorasi sementara dan penahan

panas .

4. Zinc Oxide Eugenol Tipe IV digunakan sebagai pelapik kavitas.
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2.2.1 Sifat-Sifat dari Semen Gigi Zinc Oxide Eugenol

Kebutuhan masyarakat terhadap semen gigi menjadi pemicu para dokter gigi

untuk menyempurnakan sifat-sifat pada semen Zinc Oxide Eugenol yang telah ada. Saat

ini para peneliti di bidang sains mampu mengaplikasikan semen gigi yang biasanya

berpartikel mikro dikembangkan menjadi partikel nano, karena semakin kecil partikel

maka akan semakin keras semen gigi dan akan mempengaruhi nilai kekerasan (tensile

yield strength) dari semen gigi tersebut. Perkembangan semen gigi berpartikel nano ini

diharapkan mampu menyempurnakan sifat dari semen gigi Zinc Oxide yang telah ada.

Komposisi campuran antara bubuk (powder) Zinc Oxide dan cairan (liquid)

Eugenol akan mempengaruhi kecepatan proses pengerasannya. Semakin tinggi rasio

bubuk dan cairan, semakin cepat juga proses pengerasannya. Formula Zinc Oxide

Eugenol pada umumnya mempunyai nilai kekuatan (tensile yield strength) antara 3

sampai 55 MPa (Anusavice, 2007).

Terdapat  berbagai macam semen Zinc Oxide Eugenol diantaranya Zinc Oxide

Eugenol Tipe I, digunakan untuk bahan tambal gigi yang bersifat sementara dari restorasi

tidak langsung, memiliki pH 7 dan cocok secara biologis terhadap jaringan pulpa. Selain

itu, semen gigi ini mampu menutup kavitas dengan baik. Selanjutnya, semen Zinc Oxide

Eugenol Tipe II digunakan  untuk semen gigi jangka panjang (permanen), dan sebagai

penutup saluran pulpa sementara (Anusavice, 2007).
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2.2.2 Teknologi Nano Zinc Oxide Eugenol Sebagai Semen Gigi

Upaya para praktisi kesehatan yang dituntut untuk memperoleh sifat dan fisis

yang terbaik membuat para ilmuwan tertarik untuk mengaplikasikan perkembangan

teknologi yang sedang diteliti untuk bersama-sama mencapai suatu kesempurnaan dari

semen gigi. Nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi yang

diiyakini bahwa perkembangan nanoteknologi mampu memperbaiki sifat struktur yang

ada pada semen gigi Zinc Oxide Eugenol. Mulailah dibuat partikel Zinc Oxide yang

berpartikel nano. Semakin kecil ukuran partikel dari bahan semen gigi maka semakin

keras bahan tersebut yang akan menyebabkan nilai kekerasan (tensile yield strength) juga

semakin besar. Hal ini dikarenakan partikel Zinc Oxide mampu berinerstisi ke dalam

larutan eugenol tersebut (Keattle, 2007). Maka pembuatan bubuk Zinc Oxide dalam

bentuk nanopartikel diyakini mampu menyempurnakan sifat fisis maupun mekanis dari

semen gigi Zinc Oxide Eugenol.

2.3 Analisis Struktur Zinc Oxide

Struktur semen Zinc Oxide Eugenol Type I terdiri dari Zinc Oxide (69%),

resin(29%), Zinc Acetat, eugenol, minyak cengkeh. Zinc Oxide Eugenol Tipe II tersusun

dari Zinc Oxide (80%), akrilik resin (20%), dan eugenol yang berasal dari minyak

cengkeh.
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Zinc Oxide Eugenol menurut sifat kimianya, berbentuk sebagai serbuk putih

yang dikenal sebagai seng putih atau sebagai zinicite mineral. Mineral ini biasanya

mengandung sejumlah mangan dan unsur lainnya, dan dari warna kuning ke warna merah

(Klingshirn, 2001). Kristal seng oksida merupakan thermochromic, berubah dari putih

menjadi kuning jika dipanaskan di udara dan kembali ke putih pada saat pendinginan.

Perubahan warna ini disebabkan oleh kehilangan yang sangat kecil oksigen pada suhu

tinggi untuk membentuk non-skoikiometri Zn1+xO, dimana pada 800oC, x = 0,00007

(Wilberg and Holleman, 2001).

Menurut sifat fisiknya, Zinc Oxide mengkristal dalam tiga bentuk, yaitu

wurtzite hexagonal, zincblende cubic, dan rocksalt cubic. Struktur wurtzite yang paling

stabil pada kondisi kamar dan dengan demikian, yang paling umum. Bentuk zincblende

bisa distabilkan dengan menumbuhkan Zinc Oxide Eugenol pada substrat dengan struktur

kisi kubik. Dalam kedua kasus, seng dan pusat oksida adalah tetrahedral. Struktur

rocksalt (tipe NaCl) hanya diamati pada tekanan yang relatif tinggi sekitar 10 GPa

(Ozgur et al, 2005).

Heksagonal dan polimorf zincblende tidak memiliki simetri inversi (refleksi

dari kristal yang relatif pada suatu titik tertentu tidak mengubah ke dalam dirinya). Hasil

ini dan properti kisi lainnya di piezoelektrik simetri dari Zinc Oxide Eugenol heksagonal

dan zincblende, dan dalam piroelektrisitas Zinc Oxide Eugenol heksagonal.
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2.3.1 Struktur Kristal Zinc Oxide Eugenol

Kristal adalah bahan yang terdiri dari unit terstruktur yang identic, tersusun dari

satu atau lebih atom yang teratur dan berulang secara periodic di dalam suatu ruang.

Struktur kristal adalah susunan khas atom-atom di dalam suatu kristal.

Reaksi  asam basa terjadi pada pencampuran antara Zinc Oxide dan Eugenol dan

menghasilkan garam logam yang bertindak sebagai penyemenan matriks. Reaksi tersebut

mampu membentuk tiga bentuk struktur kristal yaitu :

1. Heksagonal wurtzite

Gambar 2.1 Struktur Kristal Heksagonal wurtzite

Kristal heksagonal ini terbentuk dalam temperatur ruang dan akan lebih

stabil pada temperatur tinggi, berbentuk simple kubik. Pembentukan wurtzite ini

terjadi pada saat partikel yang menyusun material tersebut berukuran nano.

Struktur wurtzite tidak berpusat pada titik pusatnya dan membentuk struktur yang

menyerupai kristal berlian (diamond structure).
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2. Cubic zincblende

Gambar 2.2 Struktur kristal Cubic zincblende

Struktur ini memiliki sel satuan kubik. Letak atom dengan sel satuannya

hampir sama dengan struktur berlian tetapi dengan jenis atom yang bergantian

letaknya pada lokasi kisi berbeda. Kedua jenis atom membentuk dua yang saling

kisi berpusat muka kubik (FCC).

3. Rocksalt

Struktur kristal lain yang dapat dibentuk dari reaksi asam basa antara Zinc

Oxide dan Eugenol adalah struktur garam batu (rocksalt).

` ` 2.3 Gambar struktur kristal rocksalt
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Ikatan yang terbentuk antara atom seng (Zn) dengan oksida (O) adalah ikatan

kovalen dimana ikatan kovalen tersebut mempunyai ciri yaitu

1. Setiap atom ( Zn dan O) mempunyai empat ikatan (tangan)

2. Ikatannya berbentuk tetrahedral

3. Tergolong ikatan kuat yaitu sebesar 7,3 eV per ikatan

2.4 Metode analisis Rietveld

Analisis Rietveld tidak lain merupakan optimasi fungsi non-linier dengan

pembatas (constrains). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

    2)( cyoywxf iii  (2.3)

dengan ∑ menunjukkan penjumlahan yang dilakukan terhadap semua titik pada pola

difraksi mulai dari titik ke-i hingga ke-N. Sedangkan
)(

1

oy
w

i
i  dan )(oyi berturut-

turut adalah faktor bobot (weighting factor) dan intensitas pengamatan pada posisi 2θi.

Resultan gelombang terhambur oleh semua atom dalam unit sel disebut faktor

struktur, yang mendeskripsikan posisi atom. Faktor struktur diperoleh dari penjumlahan

semua gelombang terhambur dari masing-masing atom. Jika unit atom mengandung atom

1, 2, 3,…, N, dengan fraksi koordinat u1, v1, w1, u2, v2, w2, u3, v3, w3, …, dan faktor

hamburan neutron oleh inti atom b1, b2, b3, …maka faktor struktur untuk refleksi hkl

dinyatakan dengan :

)(2 lzkyhxi
nhkl ebF   (2.4)
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dapat ditulis dalam persaman lain sebagai berikut :

      nnnnnnn lwkvhuilwkvhubF  2sin2cos (2.5)

atau secara umum ditulis menjadi :

ibaF  (2.6)

 nnnn lwkvhuba  2cos (2.7)

 nnnn lwkvhuibb  2sin (2.8)

Intensitas sinar terdifraksi untuk bidang hkl akan sebanding dengan perkalian

konjugatnya :

    2
hklFhklI  (2.9)

*
2

FFF  (2.10)

   222
baibaibaF  (2.11)

Modifikasi faktor temperatur atau vibrasi termal yang dialami oleh atom dapat digunakan

dalam penentuan faktor struktur, sehingga persamaan faktor struktur dapat ditulis

menjadi :

     2/sinexp2exp  BlzkyhxibF nhkl  (2.12)
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Tingkat persesuaian / indeks kecocokan atau Figures of Merit (FoM) antara profil

difraksi hasil perhitungan dan profil difraksi hasil pengukuran dinyatakan dengan faktor

R atau indeks reability, yang didefinisikan sebagai berikut :

(i). faktor profil Rp

 
 

 


)(

)()(

oy

cyoy
R

i

ii
p , (2.13)

(ii). faktor profil terbobot (weighting factor) Rwp

  
   2/12

2/12

)(

)()(


 


oyw

cyoyw
R

ii

iii
wp , (2.14)

(iii). indeks goodness of fit (GoF), biasanya dilambangkan dengan χ2

2/1

exp 












R

R
GoF

wp , (2.15)

dengan faktor profil kesalahan statistik (expected) Rexp

    



















i
ii oyow

PN
R

2exp (2.16)

N adalah jumlah titik data dan P adalah jumlah parameter yang terlibat dalam sebuah

penghalusan.

(iv). faktor Bragg RB
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i
i

i
ici

B I

II
R (2.17)

dengan Ii dan Iic adalah intensitas-intensitas terukur dan terhitung untuk sebuah refleksi

Bragg (Suminar, 2004).

Rwp dan Rp merupakan penjumlahan seluruh titik dalam pola difraksi, RB hanya pada

refleksi Bragg. Rwp paling penting karena pembilangnya berupa harga-harga yang sedang

diminimalisasi. Semakin kecil harga faktor R menunjukkan semakin tinggi tingkat persesuaian

antara pola difraksi hasil pengamatan dengan pola difraksi hasil perhitungan (Suprianto dan

Hikmawati, 2002).
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