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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu Penelitian dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Optik dan Laser 

FSAINTEK Unair, pemotongan dilakukan di Bengkel Fisika FSAINTEK Unair, 

sampel diperoleh dari Departement Bedah Mulut Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

FKG Universitas Airlangga. Uji XRD dan FESEM-EDAX dilakukan di 

Laboratorium Sains dan Bahan, Fakultas Ibnu Sina, Universitas Teknologi 

Malaysia. Penyinaran dentin dilakukan di Laboratorium Teknologi Laser, 

Departemen Fisika, Fakultas Sains, Universitas Teknologi Malaysia. Uji 

kekerasan dilakukan di Laboratorium Bahan, Jurusan Fisika, ITS. Waktu 

penelitian selama enam bulan. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Gigi premolar pertama rahang atas anak berumur 13-19 tahun dan tidak ada 

karies didapatkan dari Departement RS. Gigi dan Bedah Mulut FKG 

Universitas Airlangga.  

2. Larutan aquabides 

3. Kertas abrasif yang kasar hingga halus no. 2000  

4. Burn paper 
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Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat yang digunakan untuk preparasi sample, antara lain lemari pendingin 

merk national, alat pemotong gigi merk edenta dan jangka sorong, tempat dari 

plastik untuk meletakkan sampel di lemari pendingin, botol untuk meletakkan 

dentin dan aquabides.  

2. Penyinaran sample digunakan laser Nd:YAG Q-Switch dengan dosis energi 

bervariasi. Alat-alat yang dibutuhkan ialah: 

a. Laser Nd:YAG dengan spesifikasi LUMONICS tipe HY 200 dengan,  

lebar pulsa 8 ns, panjang gelombang 1064 nm dan transverse mode yang 

dihasilkan ialah TEM00 

b. Eksternal Trigger Unit dalam Trigger Kontrol Unit (TCU)  

c. Lensa yang terdiri dari lensa divergen dan lensa konvergen 

d. Meja tahan getar merk MELLES GRIOT 

e. Digital Power/Energy meter merk MELLES GRIOT 

f. Laser He-Ne dengan panjang gelombang 632,8 nm 

3. Alat yang digunakan untuk karakterisasi sampel, yaitu alat uji XRD (X- Ray 

Diffraction), alat uji FESEM-EDAX (Field Emission Scanning Energy 

Dispersive X-Ray Analysis), alat uji Vickers Hardness Tester. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Berikut ini beberapa variabel penelitian pada penelitian ini, antara lain : 

a. Variabel bebas  : Besarnya dosis energi yang dapat diaplikasikan dalam 

terapi pada kedokteran gigi 

b. Variabel terikat  :  Besarnya nilai kekerasan, srtuktur morfologi, 

besarnya perubahan persentase hidroksiapatit 

c. Variabel pengendali  : Gigi premolar pertama rahang atas anak berumur 13-

19 tahun dan tidak ada karies. 

3.4.  Prosedur Penelitian 

 Alur prosedur penelitian disajikan pada Gambar 3.1. dan tahapan 

prosedur penelitian yang akan dilakukan dibagi menjadi 2 tahap dimana tahap I 

ditandai dengan prosedur yang berada pada kotak berwarna biru dilakukan di 

Universias Airlangga sedangkan untuk uji Vickers Hardness dilakukan di Institut 

teknologi Surabaya (ITS), sedangkan pada tahap II ditandai dengan prosedur yang 

berada pada kotak berwarna hijau dilakukan di Universiti Teknologi Malaysia 

(UTM).  
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Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian 

Warna hijau :  dilakukan di Universitas Teknologi Malaysia (Malaysia) 
Warna biru : dilakukan di Universitas Airlangga untuk uji Vickers 

Hardness dilakukan di Institut Teknologi Surabaya (ITS) 
 
3.4.1. Persiapan Sampel 

Gigi untuk sampel dikumpulkan dari Departement RS. Gigi dan Bedah 

Mulut FKG Universitas Airlangga. Sampel gigi diperoleh dari gigi premolar 

pertama rahang atas anak berumur 13-19 tahun dan tidak ada karies yang sedang 

perawatan orto seperti yang disajikan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. Setelah 

pencabutan,sample gigi yang telah dicuci dan dibersihkan, disimpan dalam cairan 

aquabides dan disimpan dalam lemari pendingin merk national bersuhu 4 0 C 

untuk mencegah terjadinya kerusakan sampai siap dilakukan penelitian.  

Pembuatan lempeng dentin gigi dilakukan dengan memotong permukaan 

oklusal gigi menggunakan alat pemotong gigi merk edenta sehingga didapat 

permukaan dentin. Selajutnya dentin dipotong dipotong pada ketebalan 1,5-2 mm 

ke arah pulpa tegak lurus aksis gigi , dan kemudian dipoles dengan menggunakan 

Preparasi sampel 

Sebelum disinari laser 
Nd:YAG 

Setelah disinari laser 
Nd:YAG 

 uji FESEM-EDAX 

uji XRD 

 uji XRD 

Analisis data 

uji Vickers 
Hardness 
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kertas abrasive dari yang kasar sampai yang halus no.2000. Sampel dicuci dan 

direndam dalam aquabides pada lemari pendingin suhu 4-6 0 C sampai siap 

dilakukan penyinaran, lempengan gigi yang telah siap dilakukan penyinaran 

disajikan pada Gambar 3.5. Tahap ini dilakukan di Laboratorium Fisika Optik dan 

Laser FST Unair dan Bengkel Fisika FST Unair.  

    

Gambar 3.2. Gigi utuh  Gambar 3.3. Gigi sebelum dilakukan 
pemotongan 

 
Gigi yang terkumpul yaitu sebanyak 3 buah pasang gigi orang yang sama 

premolar pertama rahang atas kanan dan kiri yang kemudian dibuat lempeng 

dentin seperti paparan di atas yang dipotong dengan menggunakan alat pemotong 

gigi merk edenta yang terdiri dari 2 sisi yaitu bagian kasar dan halus disajikan 

pada Gambar 3.4. Kemudian, dari tiap pasang terdiri dari 4 buah lempeng dentin 

yang akan dipisahkan dan diberi label tanpa diberi paparan laser Nd:YAG Q-

Switch dan yang lainnya akan disinari laser Nd:YAG Q-Switch dengan dosis 

energi yang telah ditentukan yaitu sebesar 13906,58 mJ/cm², sedangkan pasangan 

yang lain akan mendapat prosedur yang sama namun dengan paparan laser 

Nd:YAG Q-Switch  dosis yang berbeda yaitu sebesar 21196,04 mJ/cm² dan 

41681,53 mJ/cm². Setelah itu dari tiap-tiap sampel akan diuji dengan 
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menggunakan alat Vickers Hardness untuk mengetahui nilai kekerasan dari 

sampel, alat FESEM-EDAX untuk mengetahui sifat mikrostruktur spesimen 

dentin, alat XRD (X-Ray Diffraction) untuk mengetahui besarnya persentase dari 

hidroksiapatit dan struktur kisi dari hidroksiapatit. 

   

Gambar 3.4. Alat pemotong gigi merk edenta yang terdiri dari 2 sisi yaitu 
kasar dan halus 

 

Gambar 3.5. Gigi yang telah dipotong sehingga diperoleh permukaan 
dentin dan siap dilakukan penyinaran 

 
3.4.2. Karakterisasi Dosis Energi Laser Laser Nd:YAG Q-Switch 

Pertama-tama kita melakukan pengaturan panel kontrol pada laser Nd:YAG 

Q-Switch dengan tegangan pumping mulai 560-740 volt, repetition rate 10 Hz, 

pockels cells on, dan eksternal trigger dengan tujuan pulsa energi laser Nd:YAG 

yang keluar hanya satu pulsa dengan pengaturan manual. Setiap tegangan 

pumping yang dilakukan berkasnya akan ditangkap oleh power/ energi  meter 
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yang diletakkan tepat di depan laser Nd:YAG. Yang kemudian diterjemahkan 

nilai besar energinya dalam satuan mJ (milijoule) pada display digital 

keluarannya. Pengukuran energi pada laser Nd:YAG Q-Switch untuk setiap 

tegangan pumping ini dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran keluaran 

energi laser Nd:YAG Q-Switch disajikan pada Tabel 4.2. Set up karakterisasi 

dosis energi laser Nd:YAG yang disajikan pada Gambar 3.6. 

 
(a) 

 

 

  (b) 

Gambar 3.6. Set up karakterisasi dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch 
(a) Set up energi keluaran laser Nd:YAG Q-Switch 
(b) Set up pola kekuaran laser Nd:YAG Q-Switch 

 
Setelah besarnya nilai energi pada setiap tegangan pumping diketahui, 

kemudian dapat dicari besarnya nilai kerapatan energi (energy density) dengan 

satuan J/cm2. Untuk mencari luasan dari berkas yang dipancarkan laser Nd:YAG 

Q-Switch, maka digunakan burn paper. Burn paper ini dipaparkan satu pulsa 

energi dari laser Nd:YAG Q-Switch, kemudian berkas yang berbentuk lingkaran 

pada burn paper diukur diameternya dengan menggunakan scanner dan program 
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Matrox Inspector 2.1. Tampilan program Matrox Inspector 2.1 untuk pengukuran 

diameter berkas laser Nd:YAG Q-Switch yang disajikan pada Gambar 3.7. 

Pengukuran diameter berkas laser Nd:YAG Q-Switch pada burn, diawali 

dengan menscan burn paper setelah dipapari besar energi laser Nd:YAG Q-

Switch. Setelah itu gambar burn paper hasil scan dibuka pada program Matrox 

Inspector 2.1. Pilih New Marker untuk memilih distance dan mengaccept. 

Kemudian memilih tombol Options untuk melakukan Calibration besar jarak 1 

cm dengan besar pixels. Setelah melakukan kalibrasi lalu memilih Line Profile 

dan mengukur jarak diameter pada berkas laser, hasilnya ditunjukkan dengan 

grafik RGB.  

 

Gambar 3.7. Program Matrox Inspector 2.1 untuk pengukuran diameter 
berkas laser Nd:YAG Q-Switch 

 
Pola grafik RGB diambil lembah yang paling rendah, dan besarnya value 

diganti dengan distance, maka hasil pengukuran diameter berkas laser Nd:YAG 

Q-Switch dapat diketahui. Hasil pengukuran diameter berkas dapat digunakan 
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untuk mencari besarnya luas dari berkas energi laser Nd:YAG Q-Switch. Dari 

besarnya luasan yang di dapat, maka dapat ditentukan besarnya dosis energi dari 

laser Nd:YAG Q-Switch pada tegangan pumping 560 - 740 volt. Hasil 

karakterisasi dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch disajikan pada Tabel 4.1. 

3.4.3. Penyinaran dengan Laser Nd:YAG Q-Switch 

Berikut ini set up laser Nd:YAG dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Diatur keluaran pulsa tunggal pada laser Nd:YAG Q-Switch, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Dinyalakan laser He-Ne dengan panjang gelombang 632,8 nm yang sejajar  

(alignment) dengan berkas laser Nd:YAG, hal ini untuk mengetahui letak 

posisi keluaran berkas dari laser Nd:YAG yang berkasnya tidak terlihat 

karena panjang gelombangnya sebesar 1064 nm 

b. Dinyalakan kunci pengaman pada panel kontrol laser Nd:YAG 

c. Ditekan/dipilih tombol Repetition rate sebesar 10 Hz 

d. Ditekan/dipilih tombol Pockels cell ÷ 10, dengan tujuan agar dihasilkan 

pulsa tunggal 

e. Diatur tegangan pumping antara 560 – 740 volt 

f. Dibuka shutter pada laser Nd:YAG Q-Switch 

g. Ditekan tombol on pada panel kontrol laser Nd:YAG Q-Switch untuk 

menembakkan  energi 

h. Setelah selesai digunakan, ditekan tombol off pada panel kontrol laser 

Nd:YAG Q-Switch untuk mematikannya yang juga secara otomatis akan 
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menekan tombol close pada panel kontrol untuk menutup shutter laser 

Nd:YAG Q-Switch disajikan pada Gambar 3.8. 

2. Diletakkan burn paper pada arah sinar keluaran sinar ND:YAG yang 

berfungsi untuk mengamati pola berkas dosis energi laser  Nd:YAG Q-Switch 

dengan meletakkan burn paper pada arah keluar transmisi laser Nd:YAG 

sampai pola berbentuk lingkaran, tetapi apabila bentuknya belum lingkaran 

maka laser perlu dilakukan pengaturan lagi caranya menggerakan kaca ke 

depan dan belakang pada rongga resonator laser Nd:YAG (Apsari, 2009). 

Laser Nd:YAG disajikan pada Gambar 3.9 dan burn paper disajikan pada 

Gambar 3.10  

 

Gambar 3.8. Panel kontrol laser Nd:YAG 

    

Gambar 3.9. Laser Nd:YAG   Gambar 3.10. Burn paper 
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3. Diatur fokus lensa dari berkas keluaran laser Nd:YAG Q-Switch, agar dosis 

energi laser mengalami pemfokusan dan dihasilkan nilai yang paling besar. 

4. Diatur papan tempat sampel dalam posisi tegak lurus keluaran berkas laser 

Nd:YAG. 

Gambaran set up laser Nd:YAG yang disajikan pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11. Set up laser Nd:YAG  

 
 

3.5.  Karakterisasi Sampel 

Karakterisasi terhadap sampel dapat dilakukan setelah semua sampel baik 

yang telah diberi paparan laser Nd:YAG Q-Switch maupun tidak diberi paparan 

laser telah selesai dilakukan. Kemudian dari masing-masing sampel dilakukan uji 

FESEM-EDAX, uji Vickers Hardness, dan uji XRD tujuanya ialah untuk 

mengetahui struktur mikro dan ketahanan serta kekerasan sampel setelah disinari 

laser Nd:YAG Q-Switch pada masing-masing sampel dan penambahan persentase 

HA akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch. 
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3.5.1. Uji Vickers Hardness 

Alat yang digunakan dalam pengujian ini ialah alat Vickers Hardness Tester 

yang terlihat pada Gambar 3.12. Tujuan dari dilakukanya uji terhadap permukaan 

dentin yang telah disinari laser Nd:YAG Q-Switch ialah untuk mengetahui nilai 

kekerasan dan ketahanan dari sampel.  

 

Gambar 3.12. Alat Vickers Hardness Tester 

Pengukuran tingkat kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat uji 

Vickers Hardness Tester adalah: 

1. Permukaan dari sampel harus benar-benar halus 

2. Pengukuran tingkat kekerasan dilakukan dengan penekanan pada permukaan 

sampel dengan menggunakan intan berbentuk piramid dengan sudut 

kemiringan 136°. 

3. Akibat penetrasi pada permukaan sampel dengan waktu penetrasi (t) yang 

telah ditentukanakan diperoleh berkas-berkas diagonal yang dapat diamati 

pada alat. 

4. Pengukuran tingkat kekerasan dilakukan di tiga tempat yang berbeda pada 

permukaan sampel. 
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5. Dari uji kekerasan diperoleh nilai-nilai D 1  (Diagonal 1), D 2  (Diagonal 2), P 

(berat beban penekanan), dan VHN (nilai kekerasan) yang dapat dilihat 

langsung diamati pada alat. 

3.5.2. Uji FESEM-EDAX (Field Emission Scanning Energy Dispersive X-Ray 

Analysis) 

 

Seteleh lempengan dentin diberi paparan laser Nd:YAG kemudian dilapisi 

dengan emas selama 1-3 menit, lempeng dentin dimasukkan ke dalam alat seperti 

pada Gambar 3.13, pengamatan interaksi laser Nd:YAG di bawah FESEM-EDAX 

dilakukan untuk melihat perubahan morfologi permukaan dentin sebelum dan 

sesudah radiasi laser serta dapat menganalisis elemen yang terdapat pada dentin.  

 

Gambar. 3.13. Alat uji FESEM 

3.5.3. Uji XRD (X-Ray Diffraction) 

Sampel diletakkan pada sampel holder difraktometer sinar X, alat uji XRD 

disajikan pada Gambar 3.14. Proses difraksi sinar X dimulai dengan menyalakan 

difraktometer sehingga diperoleh hasil difraksi berupa difraktogram yang 

menyatakan hubungan antara sudut difraksi 2θ dengan intensitas sinar X yang 

dipantulkan. Untuk difraktometer sinar X, sinar X terpancar dari tabung sinar X. 

Sinar X di difraksikan dari sampel yang konvergen yang diterima slit dalam posisi 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Yuni Trisnawati



43 
 

simetris dengan respon kefokus sinar X. Sinar X ini ditangkap oleh detektor 

sintilator dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut, setelah dieliminasi 

komponen noisenya, dihitung sebagai analisa pulsa tinggi.  

Setelah proses analisis selesai maka akan di dapatkan data berupa grafik 

dengan puncak-puncaknya. Dari grafik tersebut difokuskan pada puncak yang 

paling dominan. Selanjutnya dilakukan search match dan perhitungan fraksi 

volume sebagai berikut: search match dilakukan dari data XRD yang diperoleh 

dengan menggunakan program Cristal Impact Analysist. Sebagai masukan data 

hasil XRD dengan ekstensi data. Hasil dari search match berupa grafik 

identifikasi fasa dari senyawa-senyawa pada puncak-puncak intensitasnya yang 

selanjutnya digunakan untuk penentuan jenis puncak pada perhitungan fraksi 

volume masing-masing senyawa.  

 

Gambar. 3.14. Alat uji XRD 
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