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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Laser Nd: YAG 

Laser merupakan salah satu dari banyak sumber energi cahaya. Keuntungan 

dari cahaya laser yang bersifat berkasnya kecil dan sangat terarah, intensitas 

tinggi, monokromatis, dan koherensi tinggi (Roger, 1985). Menurut Roger, 1985 

laser biasanya dinamai dari bahan aktifnya, misalnya gas (argon, krypton, karbon 

dioksida, atau helium neon), laser zat cair (dye), laser zat padat (Nd:YAG), laser 

semikonduktor. 

Laser Nd:YAG merupakan salah satu jenis laser zat padat digunakan secara 

luas dalam berbagai bidang. Cahaya yang keluar dari laser dengan berbagai 

panjang gelombang itulah yang diaplikasikan dalam berbagai bidang yakni 

telekomunikasi, metereologi, biologi, kimia, militer, metrologi, industri dan 

kedokteran. Aplikasi berbagai jenis laser pada bidang kedokteran disajikan pada 

Tabel 2.1. Kristal Nd:YAG (Neodymium-yttrium Aluminum Garnet) merupakan 

jenis medium laser zat padat yang sangat populer. YAG ( 1253 oAlY ) yang didoping 

dengan Neodymium (Nd 3 ), menghasilkan kristal dengan kekuatan dan kekerasan 

cukup tinggi, secara optik, kristal ini merupakan kristal isotropik dengan struktur 

kubik, fluorescent linewidth yang sempit, menghasilkan penguatan yang tinggi 

dan ambang rendah untuk operasi laser (Muchtiar, 2007).  

Parameter pada laser Nd:YAG umumnya  adalah panjang gelombang, 

jangka waktu pemodulasian (pulse duration), waktu penyinaran (exposure time), 

ukuran titik fokus (focal spot size), kerapatan energi (energy density), intensitas 
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yang merupakan perbandingan kerapatan energi dan jangka waktu pemodulasian, 

sistem pemandu (delivery system), dan penggunaan sinar laser continues/CW atau 

pulsa (Apsari, 2009).  

Sel pockel Q-Swicth pada umumnya bekerja dalam resonator laser, 

merupakan satu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan jangka waktu 

pemodulasian pendek dengan daya puncak tinggi. Teknologi ini dikenal dengan 

efek elektrooptik. Q-Swich memberikan energi keluaran yang lebih rendah 

dibandingkan Without Q-Swich, tetapi daya keluaran lebih besar karena lebar 

pulsa lebih pendek. Gejala ini adalah umum oleh karenanya rugi dan absorbsi 

foton-foton ketika proses switch berlagsung.  

Secara teori daya keluaran laser Nd:YAG Q-Switch didefinisikan sebagai: 

)(sec,
)(,

)(,
ontpulsadurasi

JouleEkeluaranenergi
wattWkeluaranDaya   (2.1) 

Dosis energi dari laser Nd:YAG Q-Switch adalah besarnya energi tiap 

satuan luas tertentu atau: 

)(
)(

2mluasan
Joulepulsaenergi

energiDosis       (2.2) 

Untuk tujuan melaksanakan Q-Switch  pada laser, banyak teknik dilakukan 

tergantung pada jangka waktu pemodulasian yang diinginkan. Sebagai contoh, 

modulasi akusto-optik, modulasi elektro optik  digunakan untuk menghasilkan 

pulse 6-10 ns. Sel  pockel  pada laser Nd:YAG dengan Q-switch, digunakan untuk 

tujuan menghasilkan pulse 9-10 ns (Apsari, 2009).  
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Tabel 2.1. Ringkasan penggunaan klinis laser dalam bidang kedokteran 
(Apsari, 2009) 

 
Jenis Laser Aplikasi dalam bidang kedokteran 

GAS 

Helium-Neon 
Argon 
 
 
CO2 
 

 
Fisioterapi, terapi target, biostimulasi 
Operasi umum, Pemotongan jaringan, Fotodinamik 
terapi, Ophtamology, Dermatology, 
Otorhinolaryngology, Gastroenterology, 
Opthalmology 
Dermatology, Otorhinolaryngology, Neurosurgery, 
Dentistry, Orthopedics 

ZAT CAIR 

Dye 

 
Opthalmology, Dermatology, Gynaecology, 
Fotodinamik terapi 

ZAT PADAT 
Ruby 
Nd:YAG 
 
Er:YAG 
Ho:YAG 

 
Dermatology 
Urology, Gynaecology, Dentistry, 
Otorhinolaryngology, Gastroenterology, 
Neurosurgery, Orthopedics, Pemotongan jaringan, 
Operasi umum, Dermatology 
Gynaecology, Dentistry, Opthalmology, 
Dermatology 
Gynaecology, Dentistry, Orthopedics 

SEMIKONDUKTOR 

Diode 
 
Opthalmology, Biostimulasi, Pemotongan jaringan 

 

2.2. Efek Interaksi Akibat Paparan Laser Nd:YAG Terhadap Jaringan 

Efek interaksi terpenting akibat paparan laser terhadap jaringan dibagi 

menjadi 5, yaitu: interaksi fotokimia (photochemical), interaksi fototermal  

(photothermal), fotoablasi (photoablation), interaksi produksi plasma (plasma-

induced ablation), dan fotoakustik (photodisruption) berupa produksi shock wave.  
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Adapun gambaran berbagai interaksi dasar laser terhadap jaringan disajikan 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Gambaran interaksi mendasar laser terhadap jaringan (Neimz, 
2007) 

 
Interaksi fotokimia berawal dari observasi empirik bahwa cahaya dapat 

menyebabkan efek kimia dan bereaksi dengan makromolekul atau jaringan. 

Ketika laser Nd:YAG mengenai jaringan dentin maka struktur dan persentase dari 

komponen yang ada di dalam jaringan dentin akan mengalami perubahan. 

Komponen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah komponen utama dari 

dentin yaitu hidroksiapatit. Interaksi fotokimia terjadi pada laser dengan rapat 

daya rendah (biasanya berkisar 1 W/cm²) dan waktu penyinaran yang lama 

berkisar dari beberapa detik (Neimz, 2007) 

Interaksi termal (fototermal) ditandai dengan adanya perubahan parameter 

yang cukup signifikan yaitu peningkatan temperatur lokal pada sampel. Efek 
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termal dapat disebabkan karena paparan laser dengan tipe CW ataupun pulsa. 

Efek berbeda yang terjadi karena efek termal adalah koagulasi (coagulation), 

vaporasi (vaporization), karbonasi (carbonization), dan lelehan (melting) (Apsari, 

2009).  

Pada saat radiasi laser akan terjadi efek panas yang instan akibat pemanasan 

laser yang melebihi 1000°C. Permukaan jaringan dentin sebagian akan meleleh 

secara sponstan dan menyebabkan evaporasi air dan matriks organik dan terjadi 

solidifikasi yang cepat. Kristal kalsium fosfat akan mengalami rekristalisasi dan 

tumbuh menjadi lebih besar, meningkatnya kristalisasi dentin akibat panas sinar 

laser Nd:YAG akan meningkatkan pula kekerasan dari dentin tersebut (Arianto, 

2003).  

Fenomena fisik yang di sebut optical breakdown ditandai dengan 

munculnya fenomena  photodisruption/fotoakustik berupa produksi  shockwave, 

dan produksi plasma (Plasma-induced Ablation) (Neimz, 2007). Fenomena  

optical breakdown yang disebabkan karena proses pemfokusan laser. Ketika 

berkas laser Nd:YAG difokuskan oleh lensa, fenomena  optical breakdown yang 

dihasilkan dengan pembentukan plasma. Biasanya terdapat 3 tingkatan perubahan 

bentuk dari udara kedalam plasma panas, yang disebut sebagai proses mula-mula  

(initiation), optical breakdown dan produksi plasma. Yang paling dominan pada 

proses mula-mula (initiation) oleh ionisasi Q-Switch pulsa adalah emisi termionik.  
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Proses produksi plasma disajikan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Proses mula-mula (initiation), pertumbuhan lucutan elektron 
dan produksi plasma oleh optical breakdown (Apsari, 2009 
hal. 41) 

 
2.3. Gigi Manusia 

Setiap gigi tumbuh berturut-turut mulai dari tahap bud, cup, dan tahap bell. 

Pada tahap bell dibentuk enamel dan dentin. Mahkota terbentuk dan 

termineralisasi, akar gigi mulai terbentuk juga. Setelah kasifikasi akar, jaringan 

pendukung gigi, sementum, ligamentum periodontal, serta tulang alveolar 

tumbuh. Pertumbuhan ini terjadi pada gigi insisivus dengan akar satu, premolar 

dengan beberapa akar atau molar dengan akar multipel. Kemudian mahkota gigi 

komplit erupsi ke rongga mulut. Pertumbuhan akar dan sementogenesis yang 

lanjut sampai gigi berfungsi dan didukung oleh struktur gigi yang tumbuh 

sempurna (Avery, 2006). Gigi tumbuh dari 2 tipe sel yaitu epitel oral dari organ 

enamel dan sel mesenkim dari papiladental. Perkembangan enamel dari enamel 

organ dan perkembangan dentin dari dental papilla (Avery et all, 2006). 
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Menurut Itjingningsih (1991) fungsi dari gigi ialah: untuk memotong dan 

memperkecil bahan–bahan makanan pada waktu pengunyahan, mempertahankan 

jaringan penyanggah, supaya tetap dalam kondisi yang baik, dan terikat dengan 

erat dalam lengkung gigi serta membantu dalam perkembangan dan perlindungan 

dari jaringan–jaringan yang menyanggahnya, untuk memproduksi dan 

mempertahankan suara/bunyi, melindungi jaringan penanamya, dan untuk 

estetika. 

Isi organik suatu tulang gigi (18% massa) adalah jauh lebih tinggi 

dibandingkan di email. Komponen utamanya ialah 93% collagen 0.9% asam sitrik 

0.2% protein yang tidak dapat larut dan 0.2% masing–masing dari 

glycosaminoglycans dan lipids. Nilai unsur pokok anorganik 70-75% oleh berat 

dan sisa dari massa adalah air. Fase anorganik dari gigi hampir seluruhnya apatit, 

terutama dari hidroksiapatit, walaupun tidak berbentuk kalsium phospat saat ini. 

Kristal apatit dari gigi lebih kecil dibandingkan enamel (Jansen, 1995). 

Susunan dari gigi manusia terdiri dari:  jaringan keras, jaringan lunak, dan 

rongga pulpa. Jaringan keras ialah jaringan yang mengandung bahan kapur, terdiri 

dari: email, jaringan dentin/tulang gigi, dan jaringan sementum. Jaringan lunak 

ialah jaringan yang terdapat dalam rongga pulpa sampai foramen apical, 

umumnya mengandung bahan dasar, bahan perekat, sel saraf yang peka sekali 

terhadap ransang mekanis, termis dan kimia, jaringan limfe, jaringan ikat dan 

pembuluh darah arteri. Rongga pulpa terdiri dari: tanduk pulpa yaitu ujung ruang 

pulpa, ruang pulpa yaitu ruang pulpa dikorona gigi, saluran pulpa yaitu saluran di 

akar gigi, kadang-kadang bercabang, dan ada saluran tambahan, foramen apical 
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yaitu lubang di apeks gigi, tempat masuknya jaringan pulpa ke rongga pulpa. 

Bagian-bagian molar gigi disajikan pada Gambar 2.3 (Itjingningsih, 1991). 

 

Gambar 2.3. Bagian-bagian molar gigi. 

2.3.1. Enamel Gigi Manusia 

Enamel merupakan jaringan paling keras pada tubuh manusia. Struktur 

dasar enamel adalah bahan email yang bentuknya seperti  jamur, dimulai dari 

pertautan dentin–enamel dan berakhir pada permukaan enamel. Biasanya enamel 

berawal pada sudut tegak lurus terhadap permukaan dentin dan mengikuti pola 

spiral menuju permukaan, berakhir pada sudut hampir tegak lurus terhadap 

permukaan. Selama dentin ada, enamel akan tetap utuh. Pulpa gigi merupakan 

struktur yang unik diantara organ–organ dan jaringan tubuh yang lain. Pulpa 

sangat kecil tapi mampu memenuhi fungsi sensoris dan nutrisi gigi. Pulpa juga 

membentuk dentin tambahan dan memberikan perlindungan terhadap infeksi. 

Pulpa mengandung pleksus saraf yang mengeluarkan serabut saraf kecil yang 

mempersarafi seluruh daerah pulpa, termasuk daerah odontoplast dan predentin. 
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Pulpa snagat cepat memberikan respon rangsangan eksternal, dan respon tersebut 

tergantung pada besarnya rangsangan (Baum, 1997). 

Sementum bagian dari jaringan gigi dan termasuk bagian dari jaringan 

periontium karena menghubungkan gigi dengan tulang rahang dengan jaringan 

yang terdapat di selaput periodontal. Jaringan sementum tidak mengadakan 

resorbsi atau pembentukan kembali tetapi mengalami apposisi (makin tua umur 

maka makin tebal lapisan sementum), pembentukan sementum ini berjalan dari 

arah selaput periodontal sebagai lapisan. Menurut Gottlieb, pengendapan semen 

ini terjadi terus menerus selama hidup dan berhubungan dengan terjadinya 

pertumbuhan gigi. Dalam pertumbuhan gigi yang fisiologis, lebar dari ruang 

periodontal dipertahankan disemua bagian oleh karena pengendapan semen lebih 

banyak di bagian apical dan bifurkasi (Itjingningsih, 1991). 

Pada sementum dan tulang alveolar, terdapat serabut periodontal yang 

disebut serabut Sharpey. Sementum merupakan suatu jaringan mesenshim yang 

bagian interselulernya mengalami perkapuran dan meliputi bagian luar dari akar. 

Bahan-bahan anorganis yang terdapat dalam sementum sama dengan yang 

terdapat dalam tulang yaitu 40% (enamel 96% dan dentin 69,3%) sementum 

mengandung proporsi tinggi material organik 23% oleh massa  terdiri dari colagen 

dan unsur halus, selanjutnya mengandung unsur anorganik 65% dan sisanya ialah 

air (Jansen, 1995).  

2.3.2. Dentin Gigi Manusia 

Dentin dan sementum berasal dari jaringan mesoderm yaitu mempunyai 

susunan dan asal yang sama dengan jaringan tulang. Menurut Nikifaruk (1985) 
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dentin dan sementum mempunyai hubungan dengan jaringan-jaringan yang ada di 

dalam rahang/gusi sehingga bila rusak mempunyai kemampuan untuk tumbuh 

kembali. Dentin terdiri dianggap sebagai jaringan keras yang vital karena terdiri 

dari mineral anorganik hidroksiapatit (70% berat atau 45% volume), matrik 

organik (20% berat atau 30%volume), dan air (10% berat atau 25% volume). 

Dentin lebih keras daripada sementum karena dentin banyak mengandung bahan 

kimia anorganik (dalam susunan kimia), dalam histologis di dalam dentin terdapat 

pembuluh-pembuluh yang sangat halus yang berjalan mulai dari batas rongga 

pulpa sampai ke batas enamel dan semen. Pembuluh-pembuluh ini berjalan 

memancar keseluruh permukaan dentin yang disebut tubula dentin (Itjingningsih, 

1991). 

Dentin tersususun dalam bentuk tubulus yang didukung oleh anyaman 

serabut–serabut kolagen yang mengalami kalsifikasi. Tubulus berisi perluasan 

odontoblast yang hidup, yang badan sel–selnya berada pada pinggir pulpa dan 

bersebelahan dengan dentin yang sedang dibentuk. Jumlah tubulus per unit di 

dekat pulpa adalah lebih banyak jika dibandingkan yang terdapat pada pertautan 

dentin–enamel. Tubulus cenderung lebih kecil pada pertautan enamel, karena 

dinding tubulus cenderung mengalami kalsifikasi, menghasilkan lumen yang lebih 

kecil. Sepanjang hidup dentin akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan 

termasuk keausan normal, karies, prosedur operatif, dan restorasi. Bila gangguan 

lingkungan cukup kuat, odontoblast dan prosesus tubularnya akan mati, sehinnga 

tubulus akan menjadi kosong. Jika terjadi pengumpulan tubulus yang kosong, 
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tubulus akan kelihatan gelap pada gambaran mikroskopik dan disebut saluran 

yang mati (Baum, 1997).  

Potongan melintang dari dentin dan potongan dentin pada SEM disajikan 

pada Gambar 2.4 dan pada Gambar 2.5 dapat dilihat permukaan morfologi dentin 

setelah paparan laser diamati dengan SEM. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Gambar 2.4 Potongan Melintang Dentin dan potongan dentin pada SEM (Combe, 
1992) 

 

Gambar 2.5 Permukaan morfologi dentin setelah paparan laser diamati dengan 
SEM (Rodrigues, 2009)  
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2.4. Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit ialah suatu kalsium phospat keramik (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) 

terdiri dari kalsium dan phospat dengan perbandingan 1,67, fase kristal 

hidroksiapatit [HA, Ca10(PO4)6(OH)2] merupakan fase kristal yang paling stabil. 

Struktur kristal hidroksiapatit adalah heksagonal dengan a = b = 9,432 Å dan c = 

6,881 Å (Setiadi, 1996). Tiga ion Ca   terletak di tengah pada masing-masing 

dataran, sedangkan 8 ion Ca   berada di tepi dan bergabung dengan sel lain yang 

berdekatan. Dua ion PO 3
4  terletak di tengah dan merupakan inti dari unit sel, 8 

ion PO 3
4  terletak di tepi dan bergabung dengan 4 unit sel lainnya yang 

berdekatan. Delapan ion OH  pada keempat dataran vertikal sel. Pada Gambar 2.5 

terlihat struktur sel dari  (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ), letak ion hidroksil pada c-axis , ion 

Ca terletak pada 2 posisi yaitu ion Ca terdapat di dalam unit sel pada bidang a-b 

dan setengah jarak antara 2 bidang a-b. Ion Ca juga terdapat pada screw-axis 

dalam bentuk segitiga ekuilateral sekeliling 2 grup hidroksil (Nikiforuk, 1985). 

 

Gambar 2.6. Unit sel Hidroksiapatit (Nikifaruk, 1985 hal 101)  
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2.5. Sifat Kekerasan Permukaan Enamel dan Dentin 

 Pengetahuan mengenai sifat mekanis permukaan enamel dan dentin sangat 

penting untuk mengetahui bagaimana strain pengunyahan terdistribusi pada gigi, 

di samping untuk memprediksi bagaimana stress dan strain dapat berubah akibat 

prosedur restorasi gigi, umur dan penyakit gigi. Pengetahuan ini juga diperlukan 

untuk memprediksi kondisi antar permukaa dentin dengan restorasi (Arianto, 

2003). 

Kekerasan permukaan merupakan ukuran ketahanan bahan terhadap 

deformasi tekan atau penetrasi yang bersifat tetap (permanen). Dalam penelitian 

ini metode standart yang dipilih adalah Vickers Hardness Test (VHN), karena 

dapat dilakukan untuk material yang keras sampai lunak dengan menggunakan 

skala pembebanan yang sama. Prinsip pengukuran  Vickers Hardness Test adalah 

aplikasi dari pembebanan dengan penekanan pada permukaan sampel 

menggunakan intan berbentuk piramid dengan sudut kemiringan 136 0  

(Susilowati, 2003). 

Nilai kekerasan berkaitan dengan ketahanan suatu bahan terhadap 

deformasi. Nilai kekerasan dinyatakan sebagai perbandingan antara berat beban 

penekan dengan luas lekukan yang ditimbulkan oleh penekan piramida, dapat 

dituliskan seperti persamaan 2.3 dan dapat disajikan pada Gambar 2.7. 

VHN = P/A (2.3) 

dengn P :   berat beban penekan   

A :  luas daerah lekukan yang ditimbulkan oleh penekan piramida.  
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Berdasarkan Gambar 2.7 (a) dapat ditentukan nilai luas daerah lekukan yang 

ditimbulkan oleh penekan piramida A dengan cara mengalikan keliling 

permukaan hasil penekan 4a dengan setengah tinggi lereng penekan piramida S 

seperti berikut   

A = 4a S2
1

  (2.4)
 

A = 2 a S (2.5) 

 

Gambar 2.7. Bentuk lekukan piramid (a. Tampak bawah; b. Tampak samping) 
(Apsari, 2009) 

 
 

Berdasarkan Gambar 2.7 (b) diperoleh: 22 2aD   

2
Da   (2.6) 

Nilai tinggi lereng penekan piramida S adalah: 

2
1sin

2
aS 

 (2.7)
 

)136(2
1sin

2
a

S 

 (2.8)

 

68sin
2

a
S   (2.9) 

Dengan memasukkan nilai a dari pers (2.6)  ke dalam persamaaan SDA
2

2


akan diperoleh nilai S 
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68sin2
2D

S      (2.10) 

Persamaan SDA
2

2
  dimasukkan ke dalam pers. (2.6) sehingga diperoleh 

68sin2

2DA 
 (2.11) 

 

8544,1

2DA   (2.12) 

sehingga diperoleh untuk memperoleh harga kekerasan Vickers Hardness Test 

(VHN) ialah: 

P
D

VHN 2

8544.1
  (2.13) 

dengan VHN = bilangan kekerasan Vickers (kgf/mm 2 ) 

P = beban / gaya (N) 

D = panjang diagonal (mm)  

(Susilowati, 2003) 

  

Gambar 2.8. Uji Vickers 

2.6. Difraksi Sinar-X (X-Ray Diffraction/XRD) 

  Hamburan sinar-X oleh bahan yang mengiringi variasi intensitas pada arah 

berbeda bergantung pada efek interferensi. Metode difraksi sinar-X digunakan 
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untuk mengidentifikasi bahan, terutama untuk material kristalin dalam zat padat. 

Pada metode ini, seberkas sinar-X yang terkolimasi diarahkan pada spesimen 

polikristalin kecil yang berbentuk tertentu, dan menghasilkan sebuah pola difraksi 

yang direkam pada sensor.  

Suatu berkas sinar-X yang panjang gelombangnya  λ  jatuh pada kristal 

dengan sudut  θ  terhadap bidang Bragg yang jarak antar bidangnya d. Berkas 

sinar-x yang didifraksikan oleh atom A dan B yang memenuhi persyaratan adalah 

sudut difraksi bersama-sama dengan sudut jatuh  dari berkas semula terletak 

sebidang (Gambar 2.9), dan persyaratan lain yaitu (yang dikenal dengan  Hukum 

Bragg): 

 nd sin2  (2.13) 

dengan n=orde difraksi (1,2,3...); d=jarak antar bidang;  θ=sudut difraksi, dan  

λ=panjang gelombang sinar-X. 

 

Gambar 2.9. Peristiwa Difraksi sinar-X  
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Hal ini berarti perbedaan jalan untuk sinar dari bidang yang berdekatan 

harus kelipatan bulat dari panjang gelombangnya dan mengikuti aturan Bragg 

yaitu: 

 nd hkl sin2  (2.14) 

dengan n adalah orde difraksi yang merupakan bilangan bulat 1,2,3…, dhkl   

adalah jarak antar bidang (Å), dan λ adalah panjang gelombang sinar-X  

 Dari hasil uji XRD dihasilkan pola  difraksi berupa spektrum kontinu yang  

meliputi sudut difraksi pada atom bahan (2θ), besar intensitas (I), nilai intensitas 

relatif (I/I0), dan jarak antar bidang (2d). Untuk menentukan prosentase senyawa 

hidroksiapatit dalam dentin digunakan persamaan 2.15 

%100
)(

)(% x
nkeseluruhaI
atithidroksiapIatitHidroksiap 

  (2.15) 

dengan ∑I  (hidroksiapatit) : jumlah intensitas hidroksiapatit dan  

 I(keseluruhan)  : keseluruhan intensitas terdeteksi. 

Parameter kisi sebuah struktur kristal umumnya dinyatakan dengan a, b dan 

c. Parameter kisi ini diperoleh dengan mencari nilai d (jarak antar bidang difraksi) 

dengan menggunakan Hukum Bragg seperti dirumuskan sebagai berikut: 

 nd sin2  (2.16) 





sin2
hkld  (2.17) 
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Kemudian dari nilai d ini dapat ditentukan parameter kisi a, b dan c sesuai 

struktur kristalnya. Struktur kristal berbentuk hexagonal jarak antar bidang 

berindeks (hkl) adalah: 




 2

22

2

)(
3
41

a
khkh

d 2

2

c
l  (2.18) 

dengan hkld    : jarak antar bidang berindeks (hkl) 

h,k,l : (indeks Miller) sekumpulan bidang yang saling sejajar sama lain.  

a,b,c : parameter kisi  

n  : faktor bersama yang akan membagi indeks bidang menjadi 

bilangan bulat terkecil (1,2,3,...). 

Contoh hasil spektrum hasil uji XRD QS 680-10 Hz setelah searchmatch, S/M 

pada enamel disajikan pada Gambar 2.10  

 

Gambar 2.10 Spektrum hasil uji XRD QS 680-10 Hz setelah search match, S/M 
(Apsari, 2009 hal 126) 
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2.7. Identifikasi Fasa 

Pola difraksi yang diperoleh dari difraktometer menggambarkan status 

kristalinitas material yang diuji. Yang pertama dapat dilihat dengan jelas dari 

sebuah pola difraksi adalah keberadaan fasa kristal dan/atau ‘fasa’ amorf. 

Keberadaan fasa kristal dapat segera dilihat dari adanya puncak-puncak difraksi, 

sedangkan material amorf memberikan pola berbentuk punuk difraksi atau 

intensitas latar yang tidak teratur. Komposisi fasa kristal dan material amorf pada 

material uji dapat dihitung menggunakan metode analisis lanjut dan data difraksi 

yang telah terukur.   

Identifikasi berikutnya adalah menentukan fasa (kristal) apa saja yang 

terdapat di dalam materi uji. Pada dasarnya identifikasi fasa didasarkan pada 

pencocokan data posisi-posisi puncak difraksi terukur dengan basis-data 

(database) fasa-fasa yang telah dikompilasi, misalnya dalam bentuk kartu PDF 

(Powder Diffraction File). Kartu PDF untuk sebuah fasa berisi informasi 

mengenai (1) nama fasa (termasuk nama khas fasa tersebut, misalnya nama 

mineralnya), (2) sifat fisik dan kristalografi (cara memperoleh material tersebut, 

densitasnya, grup ruang dan sebagainya), (3) posisi puncak dan intensitas relatif 

untuk panjang gelombang radiasi tertentu. Karena yang dilakukan adalah 

pencarian (posisi puncak) dan pencocokan (terhadap fasa pada basis-data), maka 

indentifikasi fasa dinamakan juga langkah cari-dan-cocokkan (search-match, 

S/M). S/M dapat dilakukan dengan cara manual maupun cara berbasis komputer. 

Pada zaman teknologi informasi sekarang ini yang lazim dilakukan adalah S/M 

dengan basis komputer, meskipun cara manual masih diakui dapat memberikan 
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hasil dengan ketelitian yang sering lebih baik. Identifikasi fasa sering juga 

dinàmakan analisis kualitatif karena analisis yang dilakukan adalah sebatas 

mengetahui fasa apa saja yang  ada di dalam materi uji, tidak untuk menentukan 

komposisi masing-masing fasa.  

Analisis data difraksi yang tidak bertujuan untuk memecahkan struktur 

kristal selalu memerlukan identifikasi fasa. Dengan demikian identifikasi fasa 

merupakan langkah dasar yang harus dilakukan secara hati-hati agar hasil yang 

hendak dilaporkan pada analisis data lanjutan benar-benar rnenggambarkan 

keadaan sampel seutuhnya. Sayangnya, identifikasi fasa dengan difraktometer 

sinar-X laboratorium (XRD) bukan persoalan yang selalu mudah diselesaikan 

(Darminto, 2004). Beberapa persoalan yang sering dihadapi dalam identifikasi 

fasa adalah:  

1. Resolusi alat yang berakibat pada adanya puncak-puncak difraksi yang 

bertumpuk (overlap). Puncak-puncak difraksi bertumpuk yang diperoleh dan 

difraktometer resolusi rendah atau sedang, tidak rnudah diidentifikasi terutama 

bila posisinya berimpit dan lebarnya sama. Salah satu cara mengatasi problem 

resolusi ini adalah menggunakan difraktometer dengan sumber radiasi sinar-X 

sinkrotron (SRD); namun aksesibilitasnya terbatas. Di samping resolusinya yang 

tinggi, intensitasnya yang sangat tinggi (> 100.000 cacah dalam waktu akusisi 

kurang dari 15 menit), SRD dapat digunakan untuk mengidentifikasi fasa traces. 

2.  Penempatan (mounting) sampel pada wadah yang dapat berakibat pada 

bergesernya puncak-puncak difraksi. Akibatnya adalah kesalahan identifikasi  

atau ketidakberhasilan identifikasi, terutama bila analisis dilakukan dengan 
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perangkat lunak komputer. Tidak ada cara  lain untuk mengatasi persoalan ini 

selain dengan menggunakan wadah yang sudah dirancang khusus untuk 

difraktometer tertentu.  

3. Pengetahuan mengenai komposisi kimiawi (paling tidak kualitatif) bahan 

yang diuji. Kemurnian, pemrosesan dan sifat kimiawi atau fisik bahan sangat 

berpengaruh pada identifikasi fasa. Fasa dengan kemurnian sangat tinggi 

(misalnya di atas 99.9%) secara alami lebih mudah teridentifikasi sebagai fasa 

tunggal dibandingkan dengan, misalnya,  fasa berpuritas 95%. Adanya fasa minor 

menyebabkan beberapa akibat, misalnya: 

a) Munculnya puncak-puncak  berintensitas rendah yang relatif lebih  sukar 

diidentifikasi 

b) Munculnya  puncak baru ‘yang tidak diharapkan’ akibat, misalnya, reaksi 

kimia antar dua fasa dalam sampel setelah pemanasan. Sifat seperti korosif atau 

kemudahan beroksidasi juga bisa berakibat pada munculnya puncak fasa baru 

dalam bahan. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai komposisi kualitatif bahan 

uji sering membantu identifikasi fasa.  Uji komposisi kualitatif dapat dilakukan 

dengan spektroskopi massa, EDS pada  mikroskop elektron atau fluoresensi sinar-

X (XRF) (Aminatun, 2007). 
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2.8. Uji FESEM-EDAX (Field Emission Scanning Energy Dispersive X-Ray 

Analysis) 

Mikroskop pemindai elektron (SEM) yang digunakan untuk studi detil 

arsitektur permukaan sel (atau struktur jasad renik lainnya), dan obyek diamati 

secara tiga dimensi. Cara terbentuknya gambar pada SEM berbeda dengan apa 

yang terjadi pada mikroskop optik dan TEM. Pada SEM, gambar dibuat 

berdasarkan deteksi elektron baru (elektron sekunder) atau elektron pantul yang 

muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai 

dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi 

selanjutnya diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudonya ditampilkan dalam 

gradasi gelap-terang pada layar monitor CRT (cathode ray tube). Di layar CRT 

inilah gambar struktur obyek yang sudah diperbesar bisa dilihat. Pada proses 

operasinya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, sehingga bisa 

digunakan untuk melihat obyek dari sudut pandang 3 dimensi. Sebagai 

perbandingan SEM modern sekarang ini mempunyai resolusi hingga 1 nm atau 

pembesaran 400.000 kali. Mikroskop elektron cara ini memfokuskan sinar 

elektron (elektron beam) di permukaan obyek dan mengambil gambarnya dengan 

mendeteksi elektron yang muncul dari permukaan obyek. FESEM-EDAX 

merupakan SEM yang dikombinasikan dengan detektor jenis EDAX agar dapat 

menganalisis elemen yang terdapat pada contoh uji, karena penelitian ini 

difokuskan pada hidroksiapatit sebagai penyusun utama dari dentin maka dengan 

menggunakan uji ini akan diketahui berapa persentase dari penyusun 

hidroksiapatit (Ca₁₀(PO₄)₆(H₂O)) yaitu unsur C, O, P dan Ca. 
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Rasio molaritas Ca dan P yang dimiliki pada sampel dentin dilakukan 

bersamaan pengukuran EDAX.  Rumus penentuan komposisi unsur-unsur dalam 

sampel hasil karakterisasi EDAX sebagai berikut : 

  

 
 
      

     
 
          

     
 
         

    
                        2.19 

 

Gambar 2.11 menunjukkan dentin setelah terpapar laser CO₂ akibat yang terjadi 

berupa retakan pada permukaan dentin setelah diuji dengan SEM 

  

Gambar 2.11 Dentin setelah terpapar laser CO₂ diuji dengan SEM 
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