
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Seng Oksida (ZnO) 

Seng Oksida merupakan senyawa anorganik dengan formula ZnO. 

Biasanya senyawa i ni be rbentuk bubuk putih, hampir t idak larut da lam ai r. 

Serbuk banyak digunakan sebagai aditif ke dalam berbagai bahan dan produk 

termasuk plastik, keramik, kaca, semen, karet (misalnya ban mobil), pelumas 

(Hernandezbattez et al, 2008). 

Keuntungan penggunaan ZnO m isalnya ada lah harganya m urah, 

persediaan di  a lam da lam j umlah y ang melimpah, struktur ki mia s tabil, 

mudah unt uk m empersiapkan, d an tidak be racun. K ebanyakan doping 

material digunakan dengan ZnO juga tersedia. 

ZnO menurut sifat kimianya, ZnO berbentuk sebagai serbuk put ih 

yang di kenal s ebagai s eng put ih atau sebagai zinicite mineral. Seng oks ida 

merupakan oks ida amfoter. Senyawa i ni ha mpir t idak larut d alam air d an 

alkohol, tetapi larut dalam (diturunkan oleh)  kebanyakan asam, seperti asam 

klorida (Greenwood et al, 1997) (Spero et al, 2000). 

ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O (2.1) 

Basis juga menurunkan solid untuk memberikan zincates larut: 

ZnO + 2 NaOH + H2O  Na2(Zn(OH)4) (2.2) 

ZnO be reaksi l ambat de ngan asam l emak dalam minyak untuk 

menghasilkan karboksilat y ang t erkait, s eperti oleat atau stearat. Z nO 
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berbentuk semen seperti produk ketika dicampur dengan larutan seng klorida 

yang kua t da n ini pa ling ba ik digambarkan sebagai hi droksi seng kl orida 

(Nicholson, 1998). 

ZnO j uga m embentuk produk s emen s eperti ke tika di perlakukan 

dengan asam f osfat, materi terkait d igunakan dalam ke dokteran gigi 

(Ferracane, 2001). Komponen utama semen seng fosfat yang dihasilkan oleh 

reaksi ini hopeite, Zn3(PO4)2,4 H2O (Park et al, 1998). 

ZnO t erurai m enjadi ua p seng da n oksigen pada suhu sekitar 

1975oC, yang mencerminkan stabilitas yang cukup kuat. Pemanasan dengan 

mengkonversi ka rbon oks ida ke  da lam l ogam lebih s tabil da ripada oks ida 

(Greenwood and Earnshaw, 1997). 

ZnO + C  Zn + CO (2.3) 

 

2.2 Nanoteknologi dan Nanopartikel 

Nanoteknologi ada lah rekayasa pa da t ingkat at om at au molekul 

(kelompok a tom). I ni a dalah ke lompok t eknologi yang m emungkinkan 

melibatkan manipulasi m ateri p ada s kala na no (umumnya di terima s ebagai 

100 na nometer a tau kur ang) unt uk m embuat b ahan ba ru, s truktur, da n 

perangkat. Pada s kala y ang s angat ke cil, s ifat m aterial da ri s enyawa ki mia 

dan fi sik da pat be rubah, s eperti w arna, daya t arik, da n k emampuan unt uk 

menghasilkan listrik (Rochman, 2009). 

Nanomaterial adalah bahan yang dirancang dalam tingkat molekul 

(nanometer) unt uk mengambil k euntungan da ri ukur annya yang ke cil da n 
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sifat baru yang umumnya tidak terlihat pada sifat konvensional mereka. Dua 

alasan utama mengapa bahan pada skala nano bisa mempunyai properti yang 

berbeda adalah luas pe rmukaan relatif m eningkat da n efek kuantum yang 

baru. Nanomaterial m emiliki luas pe rmukaan yang l ebih besar untuk r asio 

volume da ri be ntuk konv ensional mereka, yang m ana d apat m enyebabkan 

reaktivitas kimia yang lebih besar dan mempengaruhi kekuatan mereka. Juga 

pada s kala na no, efek kuantum da pat menjadi j auh lebih penting da lam 

menentukan sifat dan karakteristik bahan, menyebabkan novel optik, perilaku 

listrik dan magnet (Rochman, 2009). 

 

2.3 Struktur Gigi  

Secara umum, gigi terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu enamel, 

dentin, pul pa g igi, da n a kar g igi. Enamel merupakan substansi y ang 

mengalami k alsifikasi tinggi yang m elapisi ba gian gigi yang t erlihat da n 

merupakan jaringan gigi yang terkeras. Dentin merupakan bagian tertebal dari 

jaringan gigi da n mempunyai s ifat y ang m enyerupai t ulang. Pulpa gigi 

merupakan s uatu j aringan l unak, b erisi s araf da n pe mbuluh d arah. P ulpa 

sangat pe ka t erhadap stimulasi z at k imia da n termis. Sedangkan akar g igi 

dilapisi cementum yang m erupakan suatu jaringan ikat y ang m enyerupai 

tulang (Combe, 1992). 
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Gambar 2.1 Struktur Gigi secara umum (Combe, 1992) 

 

Enamel merupakan ba gian gigi yang pa ling ke ras y ang m elapisi 

gigi, mempunyai ke tebalan yang be rvariasi, serta m engandung ba han 

anorganik (hidroksiapatit) dalam jumlah 95% - 98% dan bahan organik 1% - 

2%, serta 4%  ai r da lam be rat. Enamel i ni be rfungsi unt uk melindungi gi gi 

dari kerusakan yang diakibatkan oleh suasana mulut yang bersifat asam yang 

dapat m enyebabkan gigi m engalami pe ngeroposan atau aus. Enamel ini 

mempunyai s truktur y ang pa dat d an keras, tetapi m asih pe rmeabel (dapat 

ditembus) ol eh i on dan molekul m elalui s truktur hipomineralisasi (Combe, 

1992). 

Hidroksiapatit yang terdapat pa da ena mel be rbentuk unit y ang 

menyerupai ba tang, disebut pr isma en amel. Diameternya s ekitar 4 – 5 

mikrometer, b erjalan d ari p erbatasan de ngan de ntin hi ngga ke  pe rmukaan 

enamel. Pada ba gian dalam en amel, jalannya pr isma m engikuti be ntuk 

gelombang. Pada ena mel ba gian luar, bentuk prisma l ebih beraturan dan 
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mencapai pe rmukaan enamel de ngan sudut s iku (Com be, 1992). P ada 

Gambar 2. 2 di ba wah i ni m erupakan g ambaran enamel y ang di lihat s ecara 

mikroskopis. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Mikroskopis Enamel (Combe, 1992) 

Dentin merupakan ba gian terluas d ari s truktur g igi yang m eliputi 

seluruh panjang gigi dan sangat peka terhadap sentuhan dan stimulan. Dentin 

lebih lembut daripada enamel dan membusuk lebih cepat serta l ebih mudah 

untuk mengalami kerusakan jika tidak dirawat sebagaimana mestinya. Namun 

tetap berlaku sebagai lapisan protektif dan menyokong mahkota gigi. 

Dentin juga m erupakan jaringan konektif t ermineralisasi d engan 

matrik organik protein berkolagen. Dentin mengandung struktur mikroskopis 

yang di sebut pi pa de ntin yang m erupakan ka nal b erukuran ke cil y ang 

menyebar ke  l uar m elalui d entin dari lubang pul pa pa da b atas s emen luar. 

Kanal ini memiliki konfigurasi berbeda antara lain jarak diameter antara 0,8 

mikrometer da n 2,2 m ikrometer. Panjangnya t ergantung pa da r adius g igi. 

Tiga konfigurasi dimensional pipa dentin di  bawah kontrol genetis (Combe, 

1992). 
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Gambar 2.3 Potongan Melintang Dentin (Combe, 1992) 

 

2.4 Komposisi Semen Gigi 

Semen gigi s ebagai ba han tambal g igi bi asanya m erupakan low 

strength material yang dipersiapkan dengan mencampurkan bahan berbentuk 

bubuk dengan suatu cairan. Semen gigi tersedia dalam bentuk bubuk (powder) 

dan cairan (liquid). Bubuk bersifat amfoter a tau basa (penerima proton) dan 

cairan bersifat asam (donor pro ton). Pada proses pencampurannya, keduanya 

berbentuk pasta kental yang selanjutnya mengeras membentuk massa padat. 

Komposisi semen ini be rvariasi da lam kom posisi ki mia, sifat, 

maupun penggunaannya. Bahan ini juga mempunyai sifat konduktivitas yang 

rendah di banding de ngan ba han t ambal l ogam. Secara umum ada  beberapa 

macam s emen gigi sebagai ba han tambal g igi yang bi sa di pakai untuk 

restorasi diantaranya semen seng fos fat, semen pol ikarboksilat, semen gelas 

ionomer, seng seng oksida dan eugenol. Kebutuhan terhadap semen sebagai 

semen dasar dan semen perekat s aat ini m eningkat t ajam s ejalan dengan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan gigi. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Nanopartikel ZnO Terhadap  
Mikrostruktur Semen Gigi Seng Fosfat (Zinc Phosphate Cement)

Eriek Wahyu Restu Widodo



Tabel 2.1 Komposisi material penyusun semen gigi (Nugroho, 2010) 

Liquid/Powder Zinc Oxide Powder Al-Fl-Si glass powder 

Phosphoric Acid Zinc Phosphate Cement Silicate Cement and 
Filling Material 

Polyacrylic Acid Polycarboxylate 
Cement 

Glass Ionomer Cement 
and Filling Material 

BIS-GMA Acrylic  
Resin Composite Cement 

and Filling Material 

Eugenol (oil of 
clove) 

ZOE (Zinc Oxide and 
Eugenol Cement and 

Filling Material)  

 

2.4.1 Semen Seng Fosfat (Zinc Phospate Cement) 

Semen seng fosfat merupakan salah satu bahan yang paling banyak 

digunakan untuk restorasi. Semen ini bi asanya di letakkan di ba gian basis 

pada gigi. Semen seng fosfat dibuat dengan pencampuran bubuk dan cairan. 

Bubuk t erdiri da ri 90% seng oks ida dan 10% m agnesium oks ida. Cairan 

berupa l arutan a sam fos fat, air s ekitar 3 3% ± 5%, da n d alam be berapa 

keadaan seng fos fat. Bubuk di peroleh d ari pe manasan s eng oks ida di atas 

1000oC, sehingga terjadi granulasi karena proses sintetis, selanjutnya padatan 

digerus m enjadi bubuk yang ha lus. P emanasan i ni j uga be rtujuan unt uk 

mengurangi reaktifitas dan menyediakan sifat mekanis yang diinginkan. 

Asam fosfat digunakan sebagai cairan penyusun semen gigi. Cairan 

ini t erbentuk ol eh s ebuah kom binasi da ri oks ida yang a da pa da bubuk da n 

dengan a luminium hi droksida y ang be reaksi unt uk membentuk fos fat p ada 

cairan. Aluminium ini sangat penting untuk reaksi pembentukan semen, dan 

memproduksi s ebuah amorphous seng fos fat, y ang m ana s eng t ersebut 
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berperan untuk membantu mengatur reaksi. Secara kimia reaksi pembentukan 

seng fosfat dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu (Noort, 1994): 

ZnO + 2H3PO4  Zn(H2PO4)2 + H2O (2.4) 

Setelah itu pada tahap kedua 

2ZnO + Zn(H2PO4)2 + 2H2O  Zn3(PO4)2 + 4H2O (hopeite) (2.5) 

Adapun s ifat semen s eng fos fat m enurut A DA ( American Dental 

Association) dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Sifat Semen Gigi Seng Fosfat (Anusavice, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Karakterisasi Semen Gigi 

Karakteristik dari sampel semen gigi s eng f osfat de ngan 

menggunakan SEM ( Scanning Electron Microscopy) y ang bertujuan untuk 

mengetahui morfologi pe rmukaan s emen g igi. Digunakan XRD untuk 

mengetahui penambahan fraksi volume seng fosfat dan ZnO yang terbentuk. 

Terakhir adalah dengan menggunakan alat uji kekerasan dan kekuatan tekan 

untuk mengetahui nilai kekerasan dan kekuatan tekan semen gigi seng fosfat. 
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2.5.1 Karakterisasi dengan XRD (X-Ray Diffraction) 

Penentuan komposisi kimia suatu padatan dapat ditentukan dengan 

menggunakan di fraksi s inar-X s ehingga diperoleh de rajat k espesifikan da n 

ketelitian yang t inggi. Difraksi s inar-X aka n terjadi j ika s inar t ersebut 

dijatuhkan pada sejumlah kisi, dimana jarak kisi hampir sama dengan panjang 

gelombang s inar t ersebut. Pada atom kr istal, j arak antar atom beraturan dan 

mendekati p anjang g elombang s inar-X m aka V on Laue m engemukakan 

bahan atom t ersebut m embentuk sebuah ki si di fraksi. Untuk memperoleh 

interferensi kons truktif di  d alam s inar y ang di difraksikan da ri ke seluruhan 

bidang dalam arah θ maka sinar dari bidang terpisah haruslah saling 

memperkuat, seperti yang dilukiskan pada Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Peristiwa Difraksi Sinar-X (Kittel, 1986) 

Hal ini berarti perbedaan jalan untuk sinar dari bidang-bidang yang 

berdekatan haruslah kelipatan bulat dari pa njang g elombangnya da n 

mengikuti aturan Bragg yaitu 

2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑆𝑖𝑛 𝜃 = 𝑛𝜆 (2.8) 
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Dengan n adalah orde difraksi yang merupakan bilangan bulat 1, 2, 

3, ..., d hkl adalah j arak antar bi dang ( Å) dan λ adalah panjang gelombang 

sinar-X (nm). 

 

2.5.2 Uji Kekerasan (Vickers Hardness) 

Kekerasan adalah kemampuan permukaan s uatu ba han unt uk 

menahan penetrasi benda t ajam di  bawah beban tertentu (Anusavice, 2003).  

Kekerasan merupakan ukuran ketahanan bahan terhadap deformasi tekan atau 

penetrasi yang bersifat tetap. Pengukuran kekerasan indentasi merupakan cara 

pengukuran kekerasan yang paling banyak digunakan. 

Dalam pe nelitian ini m etode s tandard yang di pilih adalah Vickers 

Hardness Test, ka rena da pat dilakukan untuk material y ang ke ras s ampai 

lunak de ngan m enggunakan s kala pe mbebanan d engan pe nekanan pa da 

permukaan s ampel menggunakan i ntan berbentuk p iramida de ngan s udut 

kemiringan 136o (Anusavice, 2003). 

Nilai ke kerasan berkaitan dengan kekuatan luluh atau ketahanan 

suatu bahan terhadap deformasi plastik. Nilai Kekerasan Vickers (Hardness 

Vickers Number) dinyatakan sebagai perbandingan antara be rat b eban 

penekan dengan luas l ekukan yang di timbulkan oleh penekanan piramida, 

dapat dituliskan sesuai persamaan (2.9). 

𝐻𝑉𝑁 = 𝑃
𝐴
 (2.9) 
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dengan P dan A berturut – turut adalah berat beban penekan (kgf), luas daerah 

lekukan y ang di timbulkan ol eh pe nekanan ol eh pi ramida (m m2) y ang 

ditunjukkan pada Gambar (2.5). 

 

 

Gambar 2.5 Bentuk lekukan piramida (Wyatt, 1974) 

Berdasarkan Gambar (2.5) dapat diperoleh rumus harga kekerasan 

Hardness Vickers Number (HVN) yaitu: 

𝑆𝑖𝑛 68 =
1
2𝐴
𝑑  

2 𝑆𝑖𝑛 68 𝑑 = 𝑎 

𝐴 = 𝑎2(𝑚𝑚2) 

𝐴 = (2 𝑆𝑖𝑛 68 𝑑)2 

𝐻𝑉 =
𝑃
𝐴 

𝐻𝑉 =
𝑃

(2 𝑆𝑖𝑛 68 𝑑)2 

𝐻𝑉𝑁 =
1,8544
𝐷2 𝑃 

 

𝐻𝑉𝑁 = 1,8544
𝐷2

𝑃 (2.10) 
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Dengan HVN, P, D berturut-turut adalah bilangan kekerasan Vickers (MPa), 

beban atau gaya (kgf), dan panjang diagonal (mm2). 

 

2.5.3 Uji Kekuatan Tekan (Compressive Strength) 

Kekuatan tekan (Compressive Strength) tergantung pada t egangan 

yang diberikan pada sampel. Tegangan adalah gaya terhadap luas penampang 

daerah y ang di kenai g aya t ersebut. Nilai tegangan dapat di peroleh da ri 

persamaan: 

𝜎 = 𝐹
𝐴
 (2.11) 

σ adalah kuat t ekan (MPa), F  adalah be ban (kg f), da n A  adalah luas 

penampang (mm2) 

Sedangkan Compressive strength adalah ukuran ketahanan sampel 

terhadap tekanan yang diberikan pada sampel sebelum sampel tersebut rusak. 

Besarnya Compressive Strength sama be sar dengan nilai t egangan yang 

diberikan (Van Vlack,1985). 

 

2.5.4 Karakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Untuk m engetahui s truktur m ikro ba han, di gunakan uj i S EM 

(Scanning Electron Microscopy). T eknik S EM pa da da sarnya m erupakan 

pemeriksaan dan analisis pe rmukaan atau lapisan dengan ketebalan sekitar 

20.10-6 m da ri pe rmukaan. S ebelum d ilakukan karakterisasi SEM sa mpel 

dilapisi oleh lapisan l ogam pa da p ermukaannya. Gambar pe rmukaan y ang 

diperoleh adalah gambar morfologi yang berupa topografi permukaan dengan 
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tonjolan dan l ekukan. I ntensitas g ambar pa da ka rakterisasi de ngan SEM 

bergantung pa da nom or atom uns ur y ang a da pa da pe rmukaan s pesimen. 

Melalui car a ini akan diperoleh gambar yang m enyatakan perbedaan unsur 

kimia, w arna l ebih t erang m enunjukkan uns ur ki mia y ang nom or a tomnya 

lebih tinggi. Perangkat SEM pada pengamatan ini ditunjukkan oleh Gambar 

2.6. 

 

Gambar 2.6 Skema Kerja SEM (Trewin, 1991) 
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