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1.1 Latar Belakang 

Semen g igi merupakan bahan pe nambal g igi pa da m ahkota gi gi 

yang hilang. Bahan tersebut berisi pa rtikel da ri k eramik berbahan dasar seng 

oksida dan magnesium o ksida. B ubuk s emen g igi d icampur de ngan c airan 

yang berisi a sam fosfat da n a ir. S emen g igi yang digunakan sebagai b ahan 

tambal mempunyai k ekuatan yang r endah d ibandingkan r esin ko mposit da n 

amalgam, tetapi dapat digunakan untuk daerah yang mendapat sedikit tekanan. 

Terlepas dari kekuatannya yang rendah, semen ini memiliki sifat khusus yang 

diinginkan yaitu sebagai alas penahan panas d i bawah t ambalan logam serta 

pelindung s araf da n pe mbuluh da rah pa da r uang pul pa s ehingga d igunakan 

pada hampir 60% restorasi. (Anusavice, 2003) 

Secara um um ada e mpat m acam s emen g igi yang biasa d ipakai 

dalam dunia kedokteran gigi yaitu: semen seng fosfat (zinc phosphate cement), 

semen po likarboksilat (polycarboxylate cement), semen gelas ionomer (glass 

ionomer cement), dan semen seng oksida dan eugenol (zinc oxide and eugenol 

cement) (Noort, 1994). Semen g igi yang digunakan pana penelitian ini adalah 

semen s eng fosfat (zinc phosphate cement) y ang m erupakan ba han s emen 

tertua s ehingga mempunyai cat atan t erpanjang dan t olok ukur  b agi s item-

sistem yang baru. (Anusavice, 2003) 
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Semen g igi ini mempunyai beberapa ke lebihan, diantaranya dapat 

memisahkan diri di dalam asam sehingga menciptakan semen seng fosfat dan 

ketika ke ring akan m enjadi keras da n t ahan air (Combe, 1992) . S elain 

kelebihan tersebut, semen seng fosfat j uga m emiliki b eberapa kelemahan, 

diantaranya waktu pembentukan semen yang relatif cukup lama serta kekuatan 

tekan dan kekerasan relatif lebih kecil tergantung dari ukuran partikel powder. 

Mempercepat waktu pembentukan semen dibutuhkan aditif partikel 

dalam ukuran nano. Pada semen s eng fosfat, penambahan na nopartikel Z nO 

dapat m empercepat pe mbentukan s emen da n menambah ke kuatan semen 

sesuai de ngan T eori Holepack. Hal t ersebut didasarkan pa da ukur an pa rtikel 

bubuk mempengaruhi ke cepatan pe ngerasan dan ke kuatan t ekan s erta 

kekerasan. U mumnya, semakin ke cil ukur an pa rtikel bubuk semakin cepat 

semen mengeras. (Anusavice, 2003) 

Nanopartikel Z nO m empunyai be berapa kelebihan d iantaranya 

struktur kimianya stabil, t idak beracun, dan dapat digunakan sebagai aditif ke 

dalam b erbagai ba han seperti kosmetik, s ampo, sunblock, dan s emen g igi. 

Selain itu, Z nO juga membentuk pr oduk s emen seperti ke tika diperlakukan 

dengan asam fosfat yang d igunakan da lam kedokteran gigi. Keuntungan lain 

penggunaan na nopartikel Z nO a dalah ke tersediaan d i a lam yang sangat 

melimpah dan harganya yang murah. 

Adanya pe nambahan nanopartikel Z nO da lam s emen g igi da pat 

diketahui dengan dilakukan beberapa uji dan karakterisasi. Uji yang dilakukan 

antara lain ad alah u ji kekuatan t ekan, u ji ini bertujuan un tuk mengetahui 
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ukuran ke tahanan s ampel t erhadap tekanan yang d iberikan pa da s ampel. 

Kedua adalah u ji kekerasan, bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan dari 

suatu bahan. Sedangkan untuk karakterisasi digunakan karakterisasi XRD (X-

Ray Diffraction) dan SEM (Scanning Electron Microscopy), karakterisasi 

dengan X RD yang bertujuan un tuk mengetahui penambahan fraksi v olume 

seng fosfat dan nanopartikel ZnO. Karakterisasi dengan SEM bertujuan untuk 

mengetahui morfologi permukaan sampel semen gigi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang ada d i a tas, dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pe ngaruh pe nambahan na nopartikel Z nO terhadap 

mikrostruktur semen gigi seng fosfat sebagai pendukung u ji 

kekuatan tekan dan uji kekerasan? 

2. Bagaimana pengaruh pe nambahan na nopartikel Z nO terhadap 

kekuatan tekan dan kekerasan semen gigi seng fosfat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berat nanopartikel ZnO yang diberikan pa da s ampel s emen g igi 

seng fosfat (zinc phosphate cement) mulai da ri 0 gr, 0,1 gr, 0,5 gr, 1  gr, dan 

1,5 gr. Dengan dilakukan uji kekuatan tekan dan uji kekerasan, serta didukung 

oleh karakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) dan XRD (X-

Ray Diffraction). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan u ntuk mengetahui pengaruh pe nambahan 

nanopartikel Z nO terhadap m ikrostruktur, ke kerasan, da n ke kuatan t ekan 

semen gigi seng fosfat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat da ri pe nelitian ini da pat dihasilkan s emen gigi ya ng 

berkualitas t inggi de ngan pe nambahan na nopartikel Z nO yang sangat 

membantu mempercepat waktu pembentukan, kekerasan, dan kekuatan tekan 

semen gigi seng fosfat dalam bidang kedokteran gigi. 
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