
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Pengujian s truktur m ikro da ri s emen s eng oxi da da n e ugenol ( zinc oxide 
eugenol cement) dilakukan d engan m enggunakan pe ngujian ka rakterisasi S EM 
(Scanning Electron Microscopy). Struktur mikro dari 4 sampel tambalan semen seng 
oxide dan eugenol (zinc oxide eugenol) pada gigi kelinci dapat dilihat pada gambar: 

 

            

   Penambahan polistiren 0% (a)       Penambahan polistiren 2% (b)

            

 Penambahan polistiren 5% (c)      Penambahan polistiren 10% (d) 

Gambar 4.1 Hasil uji struktur mikro dengan pembasaran 500x 
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Hasil ka rakterisasi s truktur m ikro dari s emen gigi s eng oxi da da n eugenol 

(zinc oxide eugenol cement)  p ada G ambar 4.1 (a ) d engan kom posisi s emen s eng 

oksida da n e ugenol ( zinc oxide eugenol cement)  t anpa pe nambahan zat adi tif 

polistiren nampak  ada nya sambungan antara g igi as li ke linci de ngan semen gigi 

dengan pe mbesaran 500x. S ambungan a ntara s emen g igi d an gigi as li i ni 

menunjukkan bahwa semen gigi merekat dengan baik namun jika diamati secara teliti 

ikatan antara semen dan gigi kurang kuat yaitu terdapat retakan-retakan halus, hal ini 

sesuai de ngan sifat as li da ri s emen gigi zinc oxide eugenol yang be rfungsi s ebagai 

tumpatan sementara. 

Hasil ka rakterisasi s truktur m ikro dari s emen gigi s eng oxi da da n eugenol 

(zinc oxide eugenol cement)  pa da G ambar 4.1 (b)  de ngan kom posisi s emen s eng 

oksida da n e ugenol ( zinc oxide eugenol cement)  d engan  pe nambahan zat aditif 

polistiren s ebesar 2%  n ampak  adanya s ambungan antara g igi as li k elinci de ngan 

semen gigi dengan pembesaran 500x. Sambungan antara semen gigi dan gigi asli ini 

nampak  adanya material kasar, hal  ini dikarenakan proses pengadukan antara semen 

gigi da n polistiren yang terlalu lama s ehingga s emen terlalu cepat m engeras da n 

tumpatan pada gigi kelinci kurang sempurna.  

Hasil ka rakterisasi s truktur m ikro dari s emen gigi s eng oxi da da n eugenol 

(zinc oxide eugenol cement)  p ada G ambar 4.1 (c ) d engan kom posisi s emen s eng 

oksida da n e ugenol ( zinc oxide eugenol cement)  de ngan penambahan zat adi tif 

polistiren 5%  dengan  pembesaran 500x. Sambungan antara semen gigi dan gigi asli 
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ini menunjukkan bahwa semen gigi merekat dengan baik dan lebih menyatu dengan 

gigi, namun terdapat m aterial lain yang ikut m enempel y aitu serat ka pas s ehingga 

pada gambar nampak terdapat material kasar. 

 Karakterisasi s truktur m ikro da ri s emen g igi s eng oxi da da n e ugenol ( zinc 

oxide eugenol cement)  pa da Gambar 4.1 (d) de ngan komposisi semen seng oks ida 

dan eugenol ( zinc oxide eugenol cement)  de ngan  penambahan zat aditif polistiren 

sebanyak 10% dengan pembesaran 500x. Sambungan antara semen gigi dan gigi asli 

ini m enunjukkan bahwa s emen gigi m erekat d engan kuat m eskipun masih nampak 

batas antara gigi asli dan semen gigi. Selain itu, pada gambar tidak terdapat cracking 

atau retakan hal i ni s esuai de ngan teori ba hwa pe nambahan aditif pol istiren pada 

semen gigi seng oksida dan eugenol (zinc oxide eugenol) dapat memperkuat struktur 

mikro semen berdasarkan sifat polimer yang tahan terhadap air. 

 Dari 4 sampel da pat di ketahui ba hwa dengan adanya pe nambahan zat ad itif 

polistiren pada s emen gigi s eng ok sida da n eugenol ( zinc oxide eugenol cement) 

terdapat pengaruh terhadap struktur mikro bahan  t ambal. Semakin besar prosentase 

polistiren y ang di berikan pada s emen gigi s eng oks ida da n eugenol ( zinc oxide 

eugenol cement) m aka s truktur mikro campuran m aterial tambal  akan semakin 

nampak serat ikatan polimernya. 

 Hal yang perlu diperhatikan adalah cara pencampuran (mixing) antara bubuk 

dan cairan serta penambahan prosentase aditif polistiren. Mixing yang kurang dapat 
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dapat m emudahkan terjadinya cracking yang da lam j angka pa njang da pat 

menyebabkan peristiwa f raktur atau keretakan bahkan lepas. Peristiwa retakan atau 

bahkan lepasnya tambalan pada restorasi gigi juga dapat dipengaruhi oleh sifat air liur 

dari gigi ke linci itu sendiri yang mengandung enzim dan asam. Selain itu makanan 

dan minuman yang di berikan pada ke linci j uga s angat be rpengaruh kuat r ekat dan 

kuat t ekan tumpatan pada g igi. Nilai kua t r ekat da n kuat t ekan ini da pat 

diimplementasikan sebagai ke tahanan tumpatan terhadap daya kun yah gigi d an 

ketahanan terhadap suasana asam dari makanan. 

 Pengaruh makanan dan minuman yang dapat m enyebabkan suasana as am 

pada m ulut j uga a kan b erpengaruh pa da s truktur m ikro c ampuran s emen g igi zinc 

oxide eugenol dan polistiren. N amun, pada pe nelitian i ni tidak di lakukan variasi 

pemberian makanan sehingga tidak begitu terlihat kerusakan yang terjadi. 

 

4.2 Uji Kekuatan Tekan 

 Pengukuran uji ke kuatan tekan sampel dilakukan dengan menekan sampel 

sampai sampel patah dengan pemberian beban. Sebelum dilakukan uji kekuatan tekan 

pada sampel, terlebih dahulu s ampel di rekatkan pa da l empengan alas ag ar pos isi 

tambalan s emen t epat be rada di  a lat uj i, pe rekatan s ampel d engan lempengan besi 

menggunakan akrilik. Data yang diperoleh dari eksperimen yaitu ukuran penampang 

sampel dan gaya tekan yang dibutuhkan untuk menekan sampel hingga sampel patah/ 
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rusak. Nilai kua t tekan (compressive strength) m asing-masing sampel di peroleh 

dengan menggunakan Persamaan (2.6) pada bab II. 

 Dari t abel pa da Lampiran 2 dapat di buat g rafik antara n ilai ke kuatan tekan 

semen gigi zinc oxide eugenol terhadap penambahan aditif po listiren. Pada s ampel 

dapat di ketahui b ahwa ni lai ke kuatan tekan semakin bertambah besar s ebanding 

dengan penambahan zat aditif pada polistiren seperti pada Grafik 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik kuat tekan sampel terhadap prosentase penambahan polistiren  

 Dari g rafik dapat d iketahui ba hwa p ada pr osentase pe nambahan polistiren 

sebanyak 0% at au semen zinc oxide eugenol tanpa t ambahan adi tif memiliki n ilai 

kuat tekan 47,37 MPa, hal ini menyimpang dari literatur kuat tekan semen zinc oxide 

eugenol yaitu 48 M Pa de ngan pros entase ke salahan s ebesar 1,3125%. S edangkan 

untuk nilai ku at tekan s emen g igi de ngan penambahan zat adi tif po listiren dengan 

masing-masing konsentrasi penambahan 2%, 5% da n 10% adalah 48,13 M Pa, 49,65 

MPa, da n 50,96 M Pa. H asil ni lai uj i t ekan d an g rafik m enunjukkan b ahwa 
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penambahan polistiren pada semen zinc oxide eugenol dapat mempengaruhi hasil uji 

kuat tekannya.  

 Peningkatan kuat tekan sebanding de ngan penambahan prosentase aditif 

polistiren disebabkan oleh semakin besar pr osentase adi tif pol istiren maka ak an 

semakin kuat pula bahan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa sifat 

polistiren yang t ahan terhadap asam, alkali da n alkohol s ehingga m encegah karies 

dan bersifat g etas s ehingga m ampu menahan daya kun yah gigi. Peningkatan nilai 

kuat tekan ini dapat diartikan sebagai ketahan tumpatan terhadap daya kunyah gigi, 

dimana pa da pr osentase 10%  m erupakan prosentase opt imum pa da s emen gigi 

menerima beban kunyah antar gigi. 

 

4.3 Uji Kekuatan Rekat 

 Pengukuran uji kuat rekat dilakukan dengan menarik sampel sampai tambalan 

antara semen gigi dan gigi asli hingga sampel patah. Sampel yang berukuran sangat 

kecil di rekatkan pada lempengan besi s ebagai pe ngait pa da alat uj i tarik 

AUTOGRAPH. Data yang di peroleh dari eks perimen y aitu ukuran penampang 

sampel dan gaya tarik (Kgf) yang dibutuhkan sampel hingga sambungan pada sampel 

lepas/ s ampel r usak. Nilai kua t r ekat ( tensile strength) m asing-masing s ampel 

diperoleh dengan menggunakan Persamaan (2.7) pada bab II. 
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Dari t abel pa da Lampiran 2 dapat d ibuat g rafik antara n ilai ke kuatan rekat 

semen gigi zinc oxide eugenol terhadap penambahan aditif po listiren. Pada v ariasi 

sampel dengan prosentase penambahan polistiren 0%, 2% dan 10% dapat diketahui 

bahwa nilai kekuatan rekat semakin bertambah besar sebanding dengan penambahan 

zat aditif pada polistiren. Hal ini sesuai teori bahwa dengan adanya penambahan aditif 

polistiren pada semen zinc oxide eugenol akan menambah daya rekat ( ikatan semen 

menjadi lebih kuat) serta tidak mudah retak/ terlarut bahan asam, tahan air dan bahan 

non-organik seperti alkohol. 

 

Gambar 4.3 Grafik kuat rekat sampel terhadap prosentase penambahan polistiren 

 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kuat rekat semen gigi terhadap ceruk 

buatan tanpa t ambahan aditif pol istiren ( 0%) a dalah 3,6 M Pa, ha sil i ni be rbeda 
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dengan literatur kua t r ekat s emen gigi zinc oxide eugenol yaitu 4,1 M Pa de ngan 

prosentase ke salahan s ebesar 12,19%. Sedangkan kua t re kat s emen zinc oxide 

eugenol dengan penambahan aditif polistiren masing-masing pada prosentase 2%, 5% 

dan 10% adalah 3,92 MPa, 3,88 MPa dan 4,35 MPa. 

Hasil uj i ke kuatan rekat ini akan berpengaruh pada ap likasi pe nggunaan 

semen gigi s eng oks ida da n eugenol ( zinc oxide eugenol), y aitu kuat r ekat b ahan 

tambal g igi i ni be rnilai opt imum pa da p rosentase pe nambahan polistiren sebanyak 

10% dengan syarat proses mixing yang tepat dan homogen. 

Pengaruh penambahan variasi polistiren pada semen gigi zinc oxide eugenol 

ini s ecara in vivo akan nampak pa da ha sil tumpatan pada g igi yang da pat m erekat 

kuat antara semen gigi dan gigi asli. Semakin besar nilai kuat rekat semen tumpatan, 

maka semakin kuat pula daya tahan semen gigi terhadap pengaruh suasana asam pada 

mulut dan semakin awet pula restorasi yang dilakukan pada gigi karies. 
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