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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis laser telah berkembang 

dengan pesat terutama pada bidang kedokteran gigi. Cara pengobatan dengan 

menggunakan laser menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai 

kondisi pada bidang kedokteran gigi, seperti untuk terapi pada jaringan lunak, 

memotong gusi, terapi lesi di dalam mulut, pigmentasi melanin pada gusi. Saat ini 

efek sinar laser terhadap jaringan keras gigi masih terus diteliti dan dikembangkan  

untuk memungkinkan aplikasi yang lebih aman dan efektif. 

Salah satu teknologi laser yang digunakan untuk perkembangan 

kedokteran gigi sampai saat ini adalah laser Nd:YAG. Penggunaan laser Nd:YAG 

secara klinis sebagai piranti terapi alternatif yang cukup potensial diperkenalkan 

sejak tahun 1980 dan terus dikembangkan ke arah teknis diagnosis dan terapi 

medis (Apsari, 2009). Hal ini dikarenakan laser dapat meminimalisasi 

pendarahan, pembengkakan, jaringan parut dan rasa sakit, menggunakan energi 

rendah dengan efek terapi maksimal yang aman dan tanpa rasa sakit, serta tanpa 

merusak jaringan sehat merupakan kelebihan dari laser Nd:YAG (Apsari, 2009),  

mensterilkan daerah jaringan yang  dituju dan secara langsung mengkoagulasikan 

pembuluh darah sehingga mengurangi terjadinya infeksi atau pendarahan. Laser 

Nd:YAG dengan radiasi pada panjang gelombang 1064 nm efektif untuk 
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penyembuhan karena mempunyai kemampuan menembus pada jaringan sampai 

kedalaman 2 – 6 mm. 

 Pada penelitian sebelumnya Arianto (2003) meneliti tentang efek 

fototermal paparan laser Nd:YAG terhadap jarigan keras. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada output energi laser 80, 120, dan 160 mJ, morfologi 

struktur permukaan dentin berubah membentuk permukaan yang ireguler, terjadi 

porositas, retakan, goresan, kawah, serta  bagian dentin yang meleleh/ablasi. Pada 

output energi 40 dan 60 mJ permukaan dentin tidak meleleh. Ukuran kristal 

hidroksiapatit dentin sebelum dan sesudah paparan laser mengalami peningkatan 

mendekati ukuran kristalit enamel. 

Hasil penelitian Apsari (2009) melaporkan bahwa enamel setelah paparan 

laser Nd:YAG Q-Switch (QS)  dengan pemfokusan pada energi keluaran 102,3 mJ  

dan repetition rate 10 Hz efek yang terjadi pada enamel berupa lubang. Pada 

energi keluaran 133,3 mJ dengan pemfokusan pada repetition rate 20 Hz akibat 

yang ditimbulkan paparan laser Nd:YAG tanpa Q-switch (WQS) enamel 

mengalami keretakan. Enamel setelah paparan laser Nd:YAG tanpa Q-switch  

(WQS) pada energi keluaran 133,3 mJ dan repetition rate 20 Hz enamel tidak ada 

efek yang terjadi. 

Peneliti Ike (2009) melaporkan dengan menggunakan sampel  enamel 

bahwa persentase senyawa hidroksiapatit sebagai komponen utama enamel setelah 

paparan laser Nd:YAG Q-Switch maupun Without Q-Switch mengalami 

peningkatan seiiring meningkatnya energi keluaran. Energi keluaran yang dipakai 

pada penelitian ini adalah 63,8 mJ, 89,4 mJ dan 112,6 mJ. Dengan meningkatnya 
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energi keluaran baik pada paparan laser Nd:YAG Q-Switch maupun Without Q-

Switch maka tingkat kekerasan hidroksiapatit enamel gigi akan cenderung 

meningkat pula. 

Pada penelitian ini menggunakan dentin sebagai sampel. Dentin terdiri 

dari 70% bahan anorganik dan 30% sisanya adalah organik dan air. Komposisi 

dentin sebagian besar adalah hidroksiapatit yang merupakan kristal mineral yang 

membentuk enamel dan dentin yang terdapat dalam bentuk kalsium dan phospat 

dengan perbandingan 1,67 (Osborn, 1982). Efek yang dikaji pada penelitian ini 

adalah efek fototermal, efek fotoablasi dan produksi plasma. Penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

  Efek fototermal pada dentin setelah paparan laser Nd:YAG Q-Switch 

akan diteliti dengan menggunakan uji Vickers Hardness untuk megetahui 

kekerasan dari dentin setelah disinari laser Nd:YAG. Kekerasan merupakan salah 

satu sifat mekanik dari dentin. Efek produksi  plasma diteliti dengan FESEM-

EDAX (Field Emission Scanning Energy Dispersive X-Ray Analysis) berfungsi 

untuk mengetahui bagaimana struktur dan komposisi dari dentin akibat paparan 

laser Nd:YAG Q-Switch. Karena pada penelitian ini difokuskan pada 

hidroksiapatit sebagai komposisi utama dalam dentin maka dengan menggunakan 

uji ini akan diketahui berapa persentase dan struktur dari penyusun hidroksiapatit 

(Ca₁₀(PO₄)₆(H₂O)) yaitu unsur C, O, P dan Ca sehingga dapat menentukan rasio 

Ca/P. 
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Efek fotoablasi diamati dengan uji XRD (X-Ray Diffraction), hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perubahan persentase hidroksiapatit 

dari dentin akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch, dimana hidroksiapatit 

merupakan komponen utama dari dentin gigi manusia. Uji  FESEM dan uji XRD 

inilah yang mewakili karakteristik mikrostruktur dentin setelah paparan laser 

Nd:YAG Q-Switch. 

Berdasarkan efek fototermal, fotoablasi dan produksi plasma dari paparan 

laser Nd:YAG Q-Switch yang dikaji pada penelitian ini, dan untuk pengembangan 

lanjutan ke depan diharapkan pada penelitian ini dapat menghasilkan informasi 

yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam proses terapi yang aman 

tanpa rasa sakit, dan tanpa merusak jaringan sehat yang ada pada sekitar gigi 

dengan menggunakan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch difokuskan. Dari hasil 

penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat membantu dalam proses 

perkembangan teknologi laser pada dunia kedokteran gigi, khususnya terapi 

berbasis laser Nd:YAG Q-Switch. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perubahan mikrostruktur morfologi dentin gigi akibat variasi 

paparan laser  Nd:YAG  Q-Switch yaitu 13,91 J/cm², 21,19 J/cm² dan 

41,68 J/cm² ? 

2. Bagaimanakah kekerasan dan perubahan persentase kristal hidroksiapatit 

dari dentin gigi akibat variasi paparan laser  Nd:YAG  Q-Switch ? 
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3. Berapakah dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch yang dapat diaplikasikan 

dalam terapi pada kedokteran gigi ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini membahas tentang kristal hidroksiapatit sebagai komponen 

utama dari penyusun dentin gigi manusia. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perubahan mikrostruktur dari dentin akibat variasi dosis 

paparan laser  Nd:YAG  Q-Switch yaitu 13,91 J/cm², 21,19 J/cm² dan 

41,68 J/cm² 

2. Mengetahui perubahan persentase kristal hidroksiapatit dan kekerasan dari 

dentin gigi akibat variasi paparan laser  Nd:YAG  Q-Switch 

3. Mengetahui dosis energi optimal laser Nd:YAG Q-Switch yang dapat 

diaplikasikan sebagai terapi dalam kedokteran gigi 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat 

bermanfaat bagi proses pembelajaran pada bidang optika dan laser, material, dan 

kedokteran gigi. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dosis energi 

keluaran dari laser Nd:YAG yang dapat merusak jaringan dentin gigi manusia. 

Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan laser Nd:YAG Q-Switch sebagai 

piranti terapi. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dosis energi 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Variasi Dosis Energi Laser Nd:YAG Q-Switch  
Pada Karakterisasi Mikrostruktur Dan Sifat Mekanik Dentin

Yuni Trisnawati



6 
 

keluaran dari laser Nd:YAG yang dapat merusak jaringan dentin gigi manusia. 

Dengan mengetahui dosis energi optimal yang dihasilkan oleh laser Nd:YAG Q-

Switch difokuskan yang dapat digunakan dalam aplikasi terapi medis untuk 

permasalahan kedokteran gigi, maka laser Nd:YAG dapat digunakan sebagai 

piranti untuk proses terapi pada bidang kedokteran gigi, yang dapat memberikan 

efek penyembuhan tanpa adanya bekas luka, dan tanpa merusak jaringan sehat 

yang ada di sekitar dentin. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai piranti terapi pada karies media yang terjadi pada dentin dengan 

menggunakan laser Nd:YAG Q-Switch yang dimodifikasi dengan pemakaian 

material tambal resin komposit. 
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