
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini d ilakukan selama en am bulan. T empat pe nelitian 

dilakukan d i Laboratorium F isika Lembaga I lmu Penegetahuan I ndonesia 

(LIPI) di  ka wasan P USPITEK, S erpong, T angerang, Laboratorium F isika 

Material Fakultas Sains da n Teknologi Universitas Airlangga, Laboratorium 

Dasar B ersama U niversitas Airlangga, Laboratorium M aterial Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, dan Laboratorium Zat Padat FMIPA 

ITS, Surabaya. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Bubuk semen gigi seng fosfat 

- Cairan semen gigi seng fosfat 

- Nanopartikel ZnO yang berukuran 200nm 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Glass mixing slab 

- Stainless steel spatula 

- Plastic Filling Instrument 

- Neraca Digital 

- Alat karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) 
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- Alat karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) 

- Alat uji kekerasan Vickers Hardness 

- Alat uji kekuatan tekan 

- Cetakan sampel dari teflon 

- Vaselin 

- Gunting 

- Isolasi plastik 

- Mika 

- Kaca 

- Beban logam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alat dan bahan untuk pembuatan sampel 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Skema pe laksanaan ke giatan pe nelitian ini d apat di lihat pa da 

Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema pelaksanaan kegiatan penelitian 

3.3.1 Persiapan Sampel 

Bahan ut ama da ri s emen s eng fosfat b erupa bubuk ( powder) da n 

cairan (liquid). Bubuk terdiri dari seng oksida (90%) dan magnesium oksida 

(10%). U kuran pa rtikel bubuk mempengaruhi ke cepatan pe ngerasan, 

umumnya semakin kecil ukuran partikelnya, semakin cepat semen mengeras. 

Cairan m engandung asam f osfat s ekitar, a ir, al uminium fosfat, da n da lam 

beberapa keadaan seng fosfat. Air mengendalikan ionisasi atom H+ dari asam 
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fosfat ketika bereaksi menjadi a ir, yang pada g ilirannya akan mempengaruhi 

kecepatan reaksi cairan-bubuk (asam-basa). 

 

3.3.2 Pembuatan Sampel 

Sampel s emen g igi s eng fosfat di buat da ri pe ncampuran b ubuk 

semen dan ca iran semen. Bubuk da n cairan d icampur secara manual sampai 

homogen de ngan menggunakan s patula pa da kaca s lab. S etelah s ampel 

homogen maka d ilakukan pe ncetakan s ampel menggunakan cet akan yang 

terbuat da ri ba han t eflon. Cetakan s ampel un tuk uj i ke kerasan ( Vickers 

Hardness), ke kuatan t ekan, ka rakterisasi X RD ( X-Ray Diffraction), da n 

karakterisasi S EM (Scanning Electron Microscopy) mempunyasi s pesifikasi 

tebal 4mm dan diameter 4mm. 

Apabila alat dan bahan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat s ampel s emen g igi. S emen g igi yang digunakan a dalah 

semen gigi seng fosfat (Zinc Phosphate Cement). Semen gigi seng fosfat  dan 

Nanopartikel ZnO dicampur secara merata (homogen) dengam menggunakan 

spatula s emen yang diletakkan d i at as ka ca s lab, sebelum d icampur bubuk 

semen d ibagi menjadi t iga b agian. B agian pe rtama d icampur de ngan ca iran 

selama 15 de tik, bagian yang kedua selama 20 de tik, dan yang ketiga selama 

30 detik. Kemudian setelah adonan t ercampur secara merata (homogen) lalu 

diletakkan ke  da lam c etakan yang terbuat da ri b ahan t eflon t adi s ehingga 

terbentuk pe llet. Komposisi pe ncampuran a ntara semen g igi seng fosfat dan 

Nanopartikel ZnO dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 
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Gambar 3.3 Komposisi bahan sampel 

 

Tabel 3.1 Tabel Jenis dan Komposisi Sampel 

No Jenis 
Sampel 

Komposisi Bahan 

Semen Seng Fosfat (gr) Nanopartikel ZnO (gr) 

1 A 10 0 

2 B 9,9 0,1 

3 C 9,5 0,5 

4 D 9 1 

5 E 8,5 1,5 
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Gambar 3.4 Proses pencampuran (mixing) bubuk dan cairan semen gigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Sampel berbentuk pellet 
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3.3.3 Karakterisasi Sampel 

Karakterisasi s ampel yang terbentuk un tuk mengetahui 

mikrostruktur, kekuatan tekan, dan kekerasan bahan semen gigi baik sebelum 

maupun s etelah pe nambahan nanopartikel ZnO ke  da lam masing-masing 

sampel. Kekuatan t ekan da n ke kerasan s ampel diuji de ngan u ji ke kuatan 

tekan da n ke kerasan Vickers, di dukung de ngan mikrostruktur de ngan 

menggunakan karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) dan karakterisasi SEM 

(Scanning Electron Microscopy). 

 

3.3.3.1 Karakterisasi dengan XRD (X-Ray Diffraction) 

Karakterisasi de ngan XRD bertujuan untuk mengetahui ko mposisi 

bahan pembentuk sampel. Karakterisasi ini dilakukan pada sampel yang telah 

dihaluskan, s ampel d iletakkan pa da tempat b erbentuk balok, s etelah itu 

sampel d iletakkan pa da a lat ka rakterisasi. H asil karakterisasi dari s ampel 

tersaji dalam bentuk grafik spektrum dan tabel. 

Pola d ifraksi berupa s pektrum ha sil karakterisasi XRD m emberi 

informasi m engenai s udut t erjadinya d ifraksi atom ba han pada s umbu 

horisontal da n besar intensitas yang d ihasilkan p ada s umbu vertikal. T abel 

memberikan informasi data mengenai difraksi atom bahan dan intensitas yang 

berupa angka. 

Dari gr afik search match difokuskan a nalisis pa da pun cak yang 

paling do minan. S elanjutnya d ari da ta X RD d ilakukan search match dan 

perhitungan fraksi volume sebagai berikut. Search match dilakukan dari data 
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XRD yang diperoleh dengan menggunakan program Crystal Impact Analysist. 

Sebagai masukannya da ta h asil X RD de ngan e kstensi *. dat. H asil search 

match berupa gr afik dengan identifikasi fase d ari s enyawa-senyawa pa da 

puncak-puncak intensitasnya yang s elanjutnya di gunakan u ntuk pe nentuan 

jenis puncak pada perhitungan fraksi volume masing-masing senyawa. Fraksi 

volume yang terbentuk diestimasi menurut persamaan berikut: 

𝐹𝑉(𝑓𝑛) = 𝐼(𝑓𝑛)
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥100% (3.1) 

dimana, I (fn) adalah intensitas fase-n yang ditinjau dan I total adalah intensitas 

keseluruhan dari data XRD yang dihasilkan. 

 

3.3.3.2 Uji Kekerasan (Vickers Hardness) 

Pengukuran t ingkat ke kerasan d ilakukan de ngan pe nekanan pa da 

permukaan s ampel de ngan menggunakan intan b erbentuk pi ramid de ngan 

sudut kemiringan 1360. Sampel yang digunakan, seperti terlihat pada Gambar 

3.4 (a), harus be nar-benar ha lus pe rmukaannya. A kibat pe netrasi pa da 

permukaan sampel de ngan w aktu pe netrasi ( t) y ang t elah d itentukan akan 

diperoleh b erkas-berkas d iagonal. P engukuran t ingkat ke kerasan d ilakukan 

pada ke dua pe rmukaan  s ampel. D ari u ji ke kerasan d iperoleh ni lai-nilai D 1 

(panjang d iagonal p aramid 1) ,  D 2 (panjang d iagonal pa ramid 2) , P  ( Beban) 

dan H VN ( Hardness Vickers Numbers) sehingga ni lai k ekerasan masing-

masing sampel diperoleh da ri rata-rata ni lai HVN t ersebut..  S kema 

pengukuran u ji ke kerasan da n a lat yang d igunakan d itunjukkan s eperti 

Gambar 3.6 (b) dan (c). 
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  a   b    c 

Gambar 3.6 (a) Sampel yang akan diukur, (b) Skema uji kekerasan, (c) Alat uji 
Vickers Hardness Tester 

 

3.3.3.3 Uji Kekuatan Tekan (Compressive Strength) 

Pengujian kekuatan t ekan d ilakukan dengan menggunakan sampel 

berbentuk silinder yang bagian atas dan bawahnya dihaluskan dengan amplas, 

sisi sampel d i ukur dengan menggunakan jangka sorong, seperti Gambar 3.7 

(a). S ampel d itempatkan pa da bagian pe nekan mesin u ji t ekan, ke mudian 

mesin d inyalakan da n mengatur ke cepatan serta memilih r ange be ban (gaya) 

yang akan d iukur. Kemudian load cell berlahan lahan d iturunkan, ke mudian 

di stop dan mencatat b esarnya ga ya. Mengulangi l angkah-langkah d i a tas 

dengan perubahan yang sangat kecil, sampai patah. Secara otomatis hasilnya 

akan digambarkan dalam bentuk kurva pada kertas grafik oleh mesin uji tekan. 

Puncak pa da kur va m erupakan b eban maksimal y ang da pat di tahan o leh 

sampel. 

Data y ang d iperoleh da ri e ksperimen yaitu d iameter s ampel da n 

gaya yang dibutuhkan untuk menekan sampel. Nilai kuat tekan (compressive 

strength) di peroleh da ri pe rbandingan a ntara ga ya t ekan d ibanding luas 
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permukaan. Skema pe ngukuran kekuatan t ekan seperti t erlihat pada Gambar 

3.7 (a) dengan menggunakan alat uji tekan Gambar 3.7 (b). 

 

 

 

 

 

  

  a      b 

Gambar 3.7 (a) Skema pengukuran kekuatan tekan, (b) Alat uji kekuatan 
tekan 

 

3.3.3.4 Karakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Karakterisasi de ngan SEM b ertujuan u ntuk m engetahui 

mikrostruktur permukaan spesimen semen g igi. T eknik S EM pa da da sarnya 

merupakan pe meriksaan da n a nalisis pe rmukaan a tau l apisan de ngan 

ketebalan sekitar 20.10-6 m dari permukaan. Sebelum dilakukan karakterisasi 

SEM yang pe rtama d ilakukan a dalah mengambil salah s atu b agian da ri 

patahan sampel, lalu diletakkan p ada p lat S EM. Kemudian sampel t ersebut 

di-coating selama s epuluh m enit dengan m enggunakan m esin coating. 

Setelah se lesai pr oses coating sampel t ersebut di masukkan ke  da lam mesin 

SEM untuk dikarakterisasi. 
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Gambar 3.8 Proses karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) 
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