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Rizqy, Aditya Iman, 2012, Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif, SKRIPSI, 
dibawah bimbingan Ir. Aminatun, M.Si dan Dr. Prihartini Widiyanti, drg, M.Kes. 
Program Studi Teknobiomedik, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Airlangga. 
 

 

ABSTRAK 

 Hipersensitivitas dentin adalah rasa sakit yang berlangsung singkat dan 
tajam akibat rangsangan terhadap dentin yang terbuka karena gusi yang menurun. 
Ketika dentin yang terbuka terpapar rangsangan dari luar, cairan dalam tubulus 
dentin mengalami pergerakan mekanis  ke dalam dan ke luar yang memicu 
timbulnya rasa nyeri.  Rasa nyeri tajam dapat berlangsung singkat ataupun cukup 
lama dan dapat menurunkan daya konsentrasi, serta kenyamanan mastikasi 
makanan  yang berakibat pada tidak sempurnanya pencernaan dan menurunnya 
status gizi individu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan infiltrasi tubulus 
dentin sehingga tubulus dentin yang terbuka dapat tertutup kembali. 
Hidroksiapatit (HA) dipilih menjadi bahan dasar infiltrasi karena merupakan 
komponen terbesar (70%) penyusun dentin gigi serta sifatnya yang biokompatibel. 
Metode presipitasi kalsium fosfat digunakan dalam penelitian ini, yakni HA 
dalam bentuk larutan asam yang telah diinfiltrasikan ke dalam tubulus dentin 
digumpalkan kembali oleh NaOH sebagai netralisator asam sehingga gumpalan 
(presipitat) yang terbentuk menutup permukaan dentin yang sebelumnya terbuka. 
Dilakukan variasi konsentrasi HA (0,133 M ; 0,113 M ; 0,093 M ; 0,073 M ; 
0,053 M) untuk mengamati pengaruh penambahan konsentrasi HA terhadap 
struktur mikro dan biokompatibilitas tumpatan yang dihasilkan. Hasil Uji SEM 
menunjukkan bahwa seiring penambahan konsentrasi HA, presipitat yang 
dihasilkan semakin padat dan tebal, dimana konsentrasi 0,133 M menghasilkan 
tumpatan terbaik. Uji ANOVA pada hasil MTT Assay menunjukkan bahwa 
peningkatan konsentrasi HA pada larutan tidak menunjukkan perbedaan yang 
bermakna pada jumlah sel hidupnya dengan kondisi masih di bawah batas ambang 
toksisitas. Berdasarkan hasil SEM, hidroksiapatit berpotensi sebagai bahan terapi 
dentin hipersensitif, namun perlu dilakukan  optimasi konsentrasi larutan untuk 
memperoleh larutan yang biokompatibel. 
 
 
Kata kunci : hidroksiapatit, hipersensitivitas dentin, infiltrasi tubulus dentin, 

presipitasi, kalsium fosfat. 
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Rizqy, Aditya Iman, 2012, Study of Hydroxyapatite Based-Dentin Tubule 
Infiltration with The Potential as Hypersensitive Dentin Therapy, THESIS, 
under guidance of Ir. Aminatun, M.Si and Dr. Prihartini Widiyanti, drg, M.Kes. 
Biomedical Engineering, Physics Department, Faculty of Science and 
Technology, Airlangga University. 
 

 

ABSTRACT 

 Dentin hypersensitivity is pain that lasts shortly and sharp due to stimuli to 
an open dentin which is caused by gingival recession. When the open dentin is 
exposed to a stimuli from outside, fluid in the dentinal tubules experiences in and 
out mechanical movements which  may trigger the pain. Sharp pain may be short 
or quite long and is able to lower concentration power as well as comfort during 
food mastication which results in incomplete digestion and a decline in 
individuals’ nutritional status. This study aimed to infiltrate the dentin tubules so 
that the open dentin tubules could be sealed back. Hydroxyapatite (HA) was 
chosen as the infiltration base material since it is the largest component (70%) of 
dentin and also biocompatible. Calcium phosphate precipitation method was used 
in this study, HA in the form of an acid solution which was infiltrated into the 
dentin tubules, was coagulated by NaOH as the acid neutralizer so that the formed 
precipitate could seal the previously open dentin surface. Variations of HA 
concentration (0.133 M: 0.113 M: 0.093 M: 0.073 M: 0.053 M) were conducted to 
observe the effect of HA addition to the microstructure and the biocompatibility 
of the obtained precipitate. The SEM test result showed that the addition of HA 
concentration resulted in denser and thicker precipitate, of which the 
concentration of 0.133 M yielded the best precipitate. ANOVA test on the results 
of MTT assay showed that increasing the HA concentration of the solution 
showed no significant difference in the number of cells with the condition that the 
percentage of the living cells is still  below the toxicity threshold. Based on the 
SEM result, hydroxyapatite has the potential as a material for dentine 
hypersensitivity therapy, yet an optimization to the solutions’ concentrations 
would be necessary to obtain biocompatible solutions. 
 
 
Keywords: hydroxyapatite, dentin hypersensitivity, dentin tubules, 

infiltration, precipitation, calcium phosphate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

          Salah satu masalah gigi  sehubungan dengan rasa sakit yang banyak 

terjadi dan sulit diatasi oleh dokter gigi adalah dentin hipersensitif 

(Orchardson et al., 2006) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas 

dengan istilah gigi sensitif saja. Sekitar 20 tahun lalu, masalah dentin 

hipersensitif belum tertangani dengan baik, diakibatkan kurangnya penjelasan 

tentang definisi, etiologi, dan cara penanganannya (Addy et al., 2002). Pada 

tahun 2007, sekitar 30 % penduduk dunia mengalami hipersensitivitas dentin 

(Carini dkk., 2007) dengan tidak menutup kemungkinan terjadinya peningkatan 

prevalensi hingga saat ini.  

Hipersensitivitas dentin didefinisikan sebagai rasa sakit yang 

berlangsung singkat dan tajam akibat adanya rangsangan terhadap dentin 

yang terbuka (terpapar lingkungan oral) (Kielbassa et al., 2002).
 
 Rangsangan 

yang memicu timbulnya rasa nyeri dapat berupa rangsangan panas atau dingin, 

kimiawi, taktil (sentuhan), serta rangsangan udara atau uap (Addy et al., 2002). 

Walaupun rasa sakit yang timbul hanya berlangsung singkat, namun hal ini dapat 

mengakibatkan proses makan menjadi sulit (Aldo et al. , 2002). Rasa sakit 

tersebut akan mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan rongga mulut dan 

bila tidak diatasi akan menimbulkan defisiensi nutrisi pada penderitanya 

(Camila dkk., 2006).
  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



2 
 

 
 

            Salah satu cara perawatan dentin hipersensitif adalah dengan menutup 

tubulus dentin (saluran penghubung permukaan dentin dengan saraf pada 

pangkal dentin) untuk mencegah rangsangan dari luar memicu rasa nyeri  (Chu 

et al., 2010). Perawatan seperti ini bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah 

dan bisa pula oleh dokter gigi. Perawatan yang dilakukan  di rumah meliputi 

penggunaan pasta gigi desensitisasi, sedangkan perawatan di klinik oleh dokter 

gigi meliputi aplikasi bahan/agen desensitisasi seperti fluoride, potassium 

nitrate, calcium phosphates, dan oxalate pada permukaan dentin  terbuka yang 

menyebabkan timbulnya rasa nyeri tersebut. Calcium oxalate, contohnya, telah 

direkomendasikan sebagai perawatan efektif untuk dentin hipersensitif 

berdasarkan presipitasi (penggumpalan) calcium oxalate dalam tubulus dentin. 

Perawatan ini secara efektif menghilangkan hipersensitivitas pada tahap awal, 

namun ternyata hanya bertahan sebentar saja dikarenakan larut/terkikisnya 

calcium oxalate itu sendiri (Kerns et al., 1991).  

   Fazrina (2011) telah melakukan penelitian infiltrasi tubulus dentin dengan 

pasta desensitasi pro-Argin yang mengandung arginin, asam amino, dan kalsium 

karbonat sebagai sumber kalsium dalam pasta ini, dan diperoleh kedalaman 

tumpatan sedalam 2 µm saja. Tumpatan yang hanya 2 µm ini rentan terkikis oleh 

berbagai gerakan mekanis cairan dalam mulut seperti halnya kocokan air ketika 

berkumur, sehingga banyak dokter gigi menghimbau pada pasien untuk tidak 

berkumur terlalu lama setelah penyikatan gigi dengan pasta desensitasi.  

Penelitian oleh Bedi (2011) juga mendukung fenomena ini, dimana 

percobaannya yang menggunakan bahan potassium nitrate juga menunjukkan 

pengikisan total pada tumpatan setelah pembilasan langsung dengan aquades. 
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Saat ini, telah ada pasta desensitasi komersial yang mengandung kristal 

hidroksiapatit, namun bagaimanapun penggunaan tumpatan dari pasta desensitasi 

masih memberikan kekhawatiran akan hilangnya tumpatan setelah berkumur 

sehingga tumpatan dari pasta desensitasi tidak bisa bertahan terlalu lama dalam 

dentin. Demikian pula aplikasi bonding agent oleh dokter gigi yang hanya 

membentuk lapisan pada permukaan luar dentin saja sehingga akan dengan 

mudah terkikis karena penyikatan gigi sehari-hari. Hal ini juga menimbulkan 

ketergantungan pasien pada dokter gigi yang akan menghabiskan banyak waktu 

dan biaya.  

     Ishikawa et al. (1995) melakukan antisipasi terhadap kasus serupa 

sebelumnya dengan menginfiltrasi (menutup) tubulus dentin dengan metode 

presipitasi (penggumpalan) kalsium fosfat dalam tubulus dentin yang 

menghasilkan tumpatan (presipitat) sedalam ± 10-15 µm sehingga semua 

kekhawatiran di atas dikatakan dapat teratasi. Ada 2 larutan yang digunakan 

pada metode presipitasi kalsium fosfat, yakni larutan kalsium fosfat (kalsium 

fosfat yang dilarutkan dalam H3PO4) dan NaOH sebagai netralisator yang akan 

menetralkan pH larutan sehingga kalsium fosfat yang sebelumnya larut bisa 

menggumpal kembali dan menyumbat tubulus dentin. 

 Berdasarkan konsep di atas, perlu dilakukan upaya infiltrasi tubulus 

dentin dengan kalsium fosfat seperti yang dilakukan Ishikawa et al. (1995). 

Kalsium fosfat berjenis hidroksiapatit (HA) dipilih karena hidroksiapatit 

merupakan komponen terbesar dari dentin (70 %) (Ismiawati, 2009) dan 

memiliki sifat biokompatibel, yakni tidak menimbulkan reaksi inflamasi atau 

efek kerusakan hingga kematian sel jaringan sekitar (Dainti, 2010). Presipitat 
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HA yang dihasilkan akan dibandingkan ketahanannya dala m tubulus dentin 

dengan tumpatan yang dihasilkan dari pasta desensitasi HA komersial terhadap 

pengaruh pengocokan dengan aquades (simulasi proses kumur) untuk melihat 

perbedaan struktur mikro yang terjadi. 

             Upaya infiltrasi tubulus dentin berbasis hidroksiapatit dalam penelitian 

ini  diprediksikan akan menghasilkan tumpatan yang cukup dalam (lebih dari 

kedalaman yang dihasilkan dari pasta desensitasi komersial) dan bisa menjawab 

kebutuhan akan tumpatan yang lebih tahan pengaruh kumur yang berakibat pada 

kembalinya rasa nyeri tajam karena hilangnya tumpatan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh 3 rumusan masalah antara lain, 

1. Apakah HA dapat digunakan untuk infiltrasi tubulus dentin ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi HA pada larutan terhadap 

mikrostruktur presipitat yang terbentuk ? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi HA pada larutan terhadap 

jumlah sel hidup dari uji sitotoksisitas ? 

1.3. Batasan Masalah 

  Dilakukan 5 variasi terhadap konsentrasi larutan HA untuk diamati 

pengaruhnya terhadap struktur mikro tumpatan. Struktur mikro dari 

permukaan tumpatan HA dan pasta HA komersial  diamati secara kualitatif 

dan dibandingkan melalui hasil karakterisasi SEM (Scanning Electron 

Microscopy). Uji sitotoksisitas dilakukan dengan MTT Assay terhadap semua 
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larutan yang digunakan dalam metode presipitasi kalsium fosfat pada 

penelitian ini yaitu larutan HA dengan variasi penambahan pada 

konsentrasinya, serta NaOH sebagai netralisator. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah HA dapat digunakan untuk infiltrasi tubulus dentin.  

2. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi HA pada larutan terhadap 

mikrostruktur presipitat yang terbentuk. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi HA pada larutan terhadap 

jumlah sel hidup dari uji sitotoksisitas. 

1.5. Manfaat Penelitian 

             Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran potensi HA 

untuk dapat menginfiltrasi tubulus dentin. Di samping itu, dapat pula 

diperoleh bahan penumpat tubulus dentin sebagai solusi kasus gigi sensitif 

yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh efek kumur setelah proses 

penyikatan gigi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komposisi Gigi 

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

dentin, pulpa gigi, dan akar gigi (Gambar 2.1). Enamel merupakan substansi 

yang mengalami klasifikasi tinggi yang melapisi bagian gigi yang terlihat, 

dan merupakan jaringan gigi yang terkeras. Dentin merupakan bagian paling 

tebal pada jaringan gigi, serta memiliki sifat  menyerupai tulang. Pulpa gigi 

adalah suatu jaringan lunak, berisi syaraf dan pembuluh darah. Pulpa sangat 

peka terhadap stimulasi zat kimia dan termis. Sedangkan akar gigi dilapisi 

oleh cementum  yang merupakan suatu jaringan ikat menyerupai tulang 

(Ismiawati, 2009). 

 
Gambar 2.1. Potongan Penampang Gigi (Combe, 1992) 

       Enamel merupakan bagian gigi paling keras yang melapisi anatomi 

gigi, memiliki ketebalan bervariasi, serta mengandung bahan anorganik 

(hidroksiapatit) sebesar 95 % berat atau 86 % volume dan bahan organik 1 % 

berat atau 2 % volume serta air 4 % berat atau 12 % volume. Fungsi dari 
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enamel adalah untuk melindungi gigi dari kerusakan yang diakibatkan oleh 

suasana mulut yang bersifat asam yang dapat menyebabkan pengeroposan 

atau keausan pada gigi. Enamel memiliki struktur yang padat dan keras 

namun masih permeabel (dapat ditembus) oleh ion dan molekul melalui 

struktur hipomineralisasi (Ismiawati, 2009). 

            Hidroksiapatit yang merupakan fase utama (Dainti, 2010) yang 

terdapat pada enamel berbentuk unit menyerupai batang yang disebut prisma 

enamel, yang diikat oleh matriks organik. Diameternya sekitar 4-5 

mikrometer, berjalan dari perbatasan dengan dentin hingga ke permukaan 

enamel. Pada enamel bagian luar bentuk prisma lebih beraturan dan mencapai 

permukaan enamel dengan sudut siku. Gambar 2.2 merupakan gambar 

enamel yang dilihat secara mikroskopis. 

 

Gambar 2.2 Struktur Mikroskopis Enamel (Combe, 1992) 

             Air yang terikat erat pada fase organik enamel akan lepas setelah 

enamel dipanaskan pada suhu 250-300°C selama beberapa jam (Ismiawati, 

2009). Air ini membentuk hydration shell dari masing-masing kristal HA. Air 

yang mengisi ruang pada enamel ini sangat penting sebagai media difusi 

molekul dan ion ke dalam enamel dan pada interaksi enamel dengan kondisi 

kimiawinya (Ismiawati, 2009). 
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       Dentin merupakan bagian terluas dari struktur gigi yang meliputi 

seluruh panjang gigi dan sangat peka terhadap sentuhan dan stimulan. 

Pembentukan dentin dikenal sebagai dentiogenesis. Dentin biasanya 

berwarna kuning yang tersusun atas 70 % berat atau 45 % volume bahan 

anorganik hidroksiapatit, 20 % berat atau 30 % volume bahan organik 

kolagen, dan 10 % berat atau 25 % volume air. Dentin juga memiliki saluran 

kecil atau tubulus berisi cairan odontoblas yang dapat meneruskan rangsang 

ke pembuluh darah dan pembuluh darah saraf yang terdapat dalam ruang 

pulpa gigi (Ismiawati, 2009). Kekerasan dentin besarnya seperlima kekerasan 

enamel dan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Karena lebih 

lembut dari enamel, dentin membusuk lebih cepat dan lebih mudah 

mengalami kerusakan jika tak dirawat sebagaimana mestinya namun tetap 

berlaku sebagai lapisan protektif dan penyokong mahkota gigi. Dari uraian 

ini, tampak bahwa komposisi utama dari gigi adalah hidroksiapatit (Fuad, 

2008). Stuktur mikro dentin ditunjukkan pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Potongan Melintang Dentin (Ishikawa et al., 1994) 
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2.1.1. Pembagian dentin (Substantia eburnae) 

       Struktur dentin hampir sama dengan tulang, pada bagian mahkota gigi 

diselubungi oleh enamel dan pada bagian akar oleh cementum.  

1. Dentin primer, adalah dentin yang dibentuk selama dalam kandungan. 

2. Dentin sekunder (Irregular dentin), yaitu dentin yang terbentuk 

karena pacuan yang dialami oleh odontoblas, misalnya oleh 

rangsangan mekanis, panas, dan kimiawi. Pada dasarnya dentin 

sekunder terbentuk karena adanya karies gigi.  

3. Dentin tersier, terbentuk karena adanya rangsangan terhadap 

odontoblas pada perawatan endodontik seperti pulp capping langsung 

atau amputasi vital (Tarigan, 1990). 

2.1.2. Komposisi kimia dentin 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Dentin 

 Mineral Organik Air 

Prosentase berat 66 18 16 

Prosentase volume  42 28 30 

 
        Bahan anorganik yang terdapat pada dentin biasanya dalam bentuk 

Ca(PO4)2 sebesar 67 % dan lain sebagainya yang pada dasarnya hampir sama 

dengan komposisi enamel (Tarigan, 1990).  

         Sekitar 20 % berat kering dentin dari gigi manusia dewasa 

merupakan bahan  organik alam, 90 % di antaranya adalah protein. Hampir 

semua protein berupa kolagen. Sejumlah kecil mukopolisakarida dan lipid 

juga ditemukan, serta sitrat  pada tingkat sekitar 0,9 % (Harris, 1968). Data 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



10 
 

ini disajikan pada Tabel 2.2 dan dibandingkan dengan komponen serupa pada 

tulang dan enamel. 

Tabel 2.2 Komposisi Organik Tulang dan Gigi (Harris, 1968) 

 Tulang (%) Enamel (%) Dentin (%) 

Bahan organik 25,0 0,6 19,5 

Kolagen 23,5 0,1 18,0 

Mukoprotein 0,3 0,1 0,2 

Lipid 0,1 trace 0,2 

Sitrat 1,1 0,1 0,9 

 
         Komposisi asam amino dari kolagen dentin manusia, baik pada gigi 

permanen maupun desidui meletus sangat mirip dengan dentin gigi bovine 

meletus, gigi yang tidak mengalami erupsi, dan dengan tulang ayam (Harris, 

1968). 

         Kolagen dari jaringan yang mengapur muncul untuk menyediakan 

template bagi nukleasi apatit. Dalam model in vitro, baik kolagen, elastin, 

serta protein lain hidup berdampingan seperti yang ada dalam aorta, 

sedangkan protein lainnya mungkin menyediakan situs atau lahan bagi 

nukleasi apatit (Harris, 1968). 

2.2. Hipersensitivitas Dentin 

2.2.1. Definisi 

       Hipersensitivitas dentin merupakan suatu kondisi gigi yang biasa 

terjadi dan menimbulkan respon berupa rasa nyeri bertingkat. 

Hipersensitivitas dentin digambarkan sebagai rasa nyeri yang berlangsung 

singkat dan tajam yang timbul akibat dentin yang terpapar rangsangan seperti 
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panas, dingin, uap, sentuhan, atau kimiawi yang bukan berasal dari kerusakan 

gigi atau keadaan patologis gigi lainnya (Karies, fraktur, atau trauma karena 

oklusi) (Addy et al., 2002). Secara klinis, hipersensitivitas dentin 

didefinisikan sebagai rasa nyeri yang akut, terlokalis ir, cepat menyebar, dan 

berdurasi singkat (Pillon et al., 2004). Walaupun rangsangan yang memicu 

rasa nyeri tersebut bisa bermacam-macam, namun rangsangan dingin 

merupakan pemicu yang paling sering dikeluhkan. Dentin hipersensitif bisa 

terjadi pada daerah gigi manapun, tetapi daerah yang paling sensitif adalah 

daerah servikal dan permukaan akar gigi. Secara makroskopis, tidak terlihat 

adanya perbedaan antara dentin hipersensitif dengan dentin tidak hipersensitif 

(Addy et al., 2002). Secara histologis, dentin yang hipersensitif menunjukkan 

adanya pelebaran tubulus dentin dua kali lebih lebar dibandingkan tubulus 

pada dentin normal (Gambar 2.4).  

 

 

Gambar 2.4 (kiri) tubulus dentin gigi normal dan (kanan) tubulus dentin 
hipersensitif (Addy et al., 2002) 

 
2.2.2. Mekanisme potensial aksi pada saraf dan hipersensitivitas dentin  

       Beberapa hipotesis telah dipaparkan untuk menjelaskan mekanisme 

terjadinya dentin hipersensitif, namun teori hidrodinamika yang disampaikan 
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Brännström dan Astron tahun 1964 merupakan teori yang paling diyakini 

untuk menjelaskan mekanisme terjadinya hipersensitivitas dentin (Addy et 

al., 2002).  

            Berdasarkan teori hidrodinamika, rasa nyeri terjadi akibat pergerakan 

cairan di dalam tubulus dentin (Gambar 2.5). Pergerakan cairan di dalam 

tubulus dentin diakibatkan adanya rangsangan yang mengakibatkan 

perubahan tekanan di dalam dentin dan mengaktifkan serabut saraf tipe A 

(bermyelin) yang ada disekeliling odontoblas atau pulpa, yang kemudian 

direspon sebagai rasa nyeri (Gambar 2.6) (Addy et al., 2002). Aliran 

hidrodinamik ini akan meningkat bila ada pemicu seperti perubahan 

temperatur (panas atau dingin), kelembaban, tekanan udara dan tekanan 

osmotik atau tekanan yang terjadi pada gigi (Chu et al., 2010).  

 

Gambar 2.5 Pergerakan cairan dalam tubulus dentin yang menimbulkan 
rasa nyeri (Chu et al., 2010) 
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Gambar 2.6 Aspirasi odontoblas ke dalam tubulus dentin sebagai efek 
rangsangan yang mengenai tubulus terbuka (Strassler et al., 
2008) 

 
Permeabilitas membran sel neuron terhadap ion Na+ dan K+ 

bervariasi dan dipengaruhi oleh perubahan kimia serta listrik yang terjadi. 

Ketika membran sel neuron sedang istirahat (polarized), kondisi ekstrasel 

lebih banyak mengandung Na+ sedangkan intrasel lebih banyak mengandung 

K+. Membran dalam keadaan relatif impermeabel terhadap kedua ion.  

Tabel 2.3. Kondisi ion di dalam dan luar sel neuron 
(http://www.fk.unair.ac.id) 

 

 

Ketika terjadi rangsangan/stimulus (tekanan dari pergerakan cairan 

tubulus), potensial membran istirahat berubah (depolarisasi). Ion Na+ yang 

lebih banyak pada ekstrasel masuk ke dalam sel dengan sangat cepat 
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sehingga timbullah potensial aksi pada tempat perangsangan. Impuls listrik 

timbul oleh pemisahan muatan akibat perbedaan kadar ion intrasel dan 

ekstrasel yang dibatasi membran sel. Potensial aksi yang terjadi atau impuls 

pada saat depolarisasi dialirkan ke ujung saraf dan mencapai ujung akson 

(akson terminal).  

 

Gambar 2.7. Skema terjadinya potensial aksi (http://www.fk.unair.ac.id) 
 

Ketika potensial aksi mencapai akson terminal, neurotransmitter 

akan dihasilkan dimana akan melintasi synaps sehingga dapat merangsang 

saraf berikutnya. Neurotransmitter sendiri merupakan zat kimia yang 

disintesis dalam neuron dan disimpan pada ujung akson. Zat kimia ini 

dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorbsi untuk daur ulang. 

Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron 

melepaskan satu transmitter. Zat kimia ini menyebabkan perubahan 

permeabilitas sel neuron sehingga neuron dapat menyalurkan impuls. Di 

antara berbagai macam neurotransmitter antara lain asetilkolin, dopamine, 

serotonin dan glisin (Feriyawati, 2005).  

Dikarenakan pulpa dikelilingi oleh serabut saraf tipe A (bermyelin), 

transmisi impuls saraf terjadi lebih cepat dibanding serabut saraf yang tak 
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bermyelin. Hal ini dikarenakan impuls berjalan dengan cara “meloncat” dari 

nodus yang satu ke nodus yang lain di sepanjang selubung myelin  

(Feriyawati, 2005). Hal inilah yang menyebabkan hipersensitivitas dentin 

berlangsung begitu singkat.  

 

Gambar 2.8. Serabut saraf bermyelin (Ridwan. http://www.sith.itb.ac.id) 

2.2.3. Faktor pemicu 

        Hipersensitivitas dentin terjadi karena terpaparnya dentin pada 

lingkungan rongga mulut akibat hilangnya enamel dan/atau sementum. Hal 

tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasien, baik secara fisik 

maupun psikologis, dan didefinisikan sebagai rasa nyeri akut berdurasi 

pendek yang disebabkan oleh terbukanya tubulus dentin pada permukaan 

dentin yang terpapar tadi (Porto et al., 2009).   
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        Rangsangan yang memicu timbulnya rasa nyeri dapat berupa 

rangsangan panas atau dingin, kimiawi, taktil atau sentuhan, serta rangsangan 

udara atau uap (Addy et al., 2002).  

1. Rangsangan dingin   

       Rangsangan dingin merupakan pemicu utama terjadinya 

hipersensitivitas dentin. Berdasarkan teori hidrodinamika, aliran cairan 

tubulus dentin akan meningkat keluar menjauhi pulpa sebagai respon dari 

rangsangan dingin dan merangsang rasa nyeri (Gambar 2.7). Perangsangan 

tersebut terjadi melalui respon mekanoreseptor oleh saraf pulpa (Addy et al., 

2002).  

 

Gambar 2.9 Cairan tubulus menjauhi pulpa sebagai respon dari rangsangan 
dingin (Addy et al., 2002) 

 
2. Rangsangan panas  

       Selain rangsangan dingin, dentin hipersensitif juga dipicu oleh 

rangsangan panas. Rangsangan panas akan menyebabkan pergerakan cairan 

ke dalam menuju pulpa. Meskipun demikian, rangsangan panas sebagai 

pemicu dentin hipersensitif lebih jarang dilaporkan, kemungkinan karena 
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pergerakan cairan tubulus dentin akibat rangsangan panas (Gambar 2.8) 

relatif lebih lambat dibandingkan dengan rangsangan dingin (Addy et al., 

2002). 

 

Gambar 2.10 Cairan tubulus mendekati pulpa sebagai respon dari 
rangsangan panas (Addy et al., 2002) 

 
3. Rangsangan kimiawi  

          Rasa nyeri juga dapat dipicu oleh rangsangan kimiawi karena 

mengkonsumsi makanan yang mengandung asam yaitu buah-buahan 

(terutama buah jeruk), minuman bersoda yang mengandung asam karbonat 

dan asam sitrat, saus salad, teh herbal serta alkohol (Perry et al., 2001). 

Bahan-bahan dengan pH rendah tersebut dapat menyebabkan hilangnya 

jaringan keras gigi (enamel dan dentin) melalui reaksi kimia tanpa 

melibatkan aktivitas bakteri, yang disebut erosi (Gambar 2.9). Lingkungan 

rongga mulut yang asam juga akan menyebabkan terbukanya tubulus dentin 

lebih banyak lagi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan sensitivitas 

gigi (Porto et al., 2009). 
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Gambar 2.11 Erosi gigi akibat konsumsi minuman asam (Chu et al., 2010) 
 

4. Rangsangan taktil atau sentuhan  

         Rasa nyeri biasanya terjadi ketika pasien menyentuh daerah sensitif 

dengan kuku jari atau bulu sikat selama penyikatan gigi (Porto et al., 2009). 

Selain itu, pemeriksaan gigi dengan alat tertentu yang terbuat dari logam, 

seperti sonde dan eksplorer, juga dapat meningkatkan sensitivitas pada gigi  

(Panagakos et al., 2009).  

5. Rangsangan udara  

        Terhirupnya udara bebas pada pasien dengan kebiasaan bernapas 

melalui mulut, terutama pada cuaca dingin, atau semprotan udara dari syringe 

(kompresor) ketika prosedur pengeringan permukaan gigi, juga dapat memicu 

timbulnya rasa nyeri pada kasus dentin hipersensitif (Porto et al., 2009).  

       Resesi gingiva merupakan salah satu etiologi terjadinya dentin 

hipersensitif (Strassler et al., 2008). Resesi gingiva adalah terpaparnya 

permukaan akar gigi oleh karena hilangnya jaringan gingiva dan/atau 

penyusutan margin gingiva dari mahkota gigi. Resesi gingiva umumnya 
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terjadi pada orang dewasa berumur lebih dari 40 tahun, tetapi bisa juga mulai 

terjadi dari masa remaja. Resesi gingiva bisa diikuti oleh resesi tulang 

alveolar maupun tidak.  

Dentin hipersensitif juga dilaporkan sebagai efek dari pemutihan gigi 

(tooth bleaching). Mekanisme yang menyebabkan terjadinya dentin 

hipersensitif setelah bleaching belum dapat ditentukan secara pasti. 

Diperkirakan mediator inflamasi menjadi faktor penting terkait masalah 

tersebut (Chu et al., 2010). 

2.2.4. Perawatan hipersensitivitas dentin  

Dentin hipersensitif mempunyai beberapa gejala yang sama dengan 

penyakit gingiva dan karies gigi. Oleh karena itu, diagnosa dan penyebab 

hipersensitif dentin harus ditetapkan dengan tepat agar perawatan yang 

diberikan memberikan efek yang tepat pula (Chu et al., 2010).  

Ada dua cara utama perawatan dentin hipersensitif, yaitu pertama 

dengan menghalangi saraf merespon rasa nyeri (Gambar 2.10) dan yang 

kedua dengan menutup tubulus dentin untuk mencegah terjadinya mekanisme 

hidrodinamika (Gambar 2.11) (Chu et al., 2010). Perawatan dentin 

hipersensitif bisa bersifat invasif dan non-invasif (Kielbassa et al., 2002).  
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Gambar 2.12 Ion potassium menghalangi saraf merespon rasa nyeri (Chu et 
al., 2010) 

 

Gambar 2.13 Penutupan tubulus dentin yang terbuka untuk mencegah 
rangsangan dari luar memicu rasa nyeri (Chu et al., 2010) 

 
2.2.4.1.Perawatan yang bersifat non-invasif  

        Berdasarkan teori hidrodinamika yang telah dipaparkan di atas, rata-

rata kasus dentin hipersensitif bersifat reversible dan dapat ditangani dengan 

perawatan non- invasif sederhana (Drisko et al., 2002). Perawatan non-

invasif bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah atau oleh dokter gigi di 

klinik. Perawatan yang dilakukan di rumah meliputi penggunaan pasta gigi 

desensitisasi. Pasta gigi desensitisasi mengandung potassium nitrate, 
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potassium chloride atau potassium citrate. Ion potassium dipercaya dapat 

berdifusi sepanjang tubulus dentin dan akan mengurangi rangsangan 

terhadap saraf intradental dengan cara mengubah potensial membran saraf 

tersebut. 

         Perawatan dentin hipersensitif yang dilakukan di klinik dokter gigi 

meliputi aplikasi bahan desensitisasi seperti fluoride, potassium nitrate, 

calcium phosphates, dan oxalate serta penambalan permukaan akar yang 

menyebabkan sensitivitas. Hingga tahun 2010, telah dikembangkan pula 

pasta desensitisasi Pro-Argin yang mengandung arginine dan calcium 

carbonate, dan terbukti lebih efektif untuk menutup tubulus dentin yang 

terbuka pada pasien dentin hipersensitif (Chu et al., 2010).  

2.2.4.2.Perawatan yang bersifat invasif  

       Resesi gingiva dan terpaparnya permukaan akar gigi merupakan 

faktor utama terjadinya dentin hipersensitif, sehingga perlu dilakukan 

cangkok gingiva sebagai rencana perawatan, terutama pada resesi yang 

progresif (Strassler et al., 2008). Ketika terpaparnya permukaan akar yang 

sensitif juga diikuti dengan hilangnya permukaan akibat abrasi, erosi, dan 

abfraksi, maka dipertimbangkan pula pemberian bahan restorasi resin atau 

ionomer kaca (glass ionomer). Restorasi tersebut akan mengembalikan 

kontur gigi dan menutup tubulus dentin yang terbuka (Porto et al., 2009).  

Perawatan invasif lainnya adalah dengan laser. Terapi laser 

direkomendasikan oleh Kimura et al. untuk mengatasi dentin hipersensitif 

dengan tingkat efektivitas 5,2 % hingga 100 %, tergantung pada tipe laser 
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yang digunakan (Porto et al., 2009). Salah satunya adalah perawatan 

menggunakan laser Nd:YAG (Neodymium:Yttrium-Aluminium-Garnet 

Laser). Penyinaran dengan laser Nd:YAG akan menyatukan dentin dan 

mengurangi hipersensitif pada permukaan akar tanpa merusak permukaan 

dentin (Ciaramicoli et al., 2003). 

2.3. Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit adalah suatu anggota material kelompok apatit 

dengan rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 (Dainti, 2010). Tulang dan gigi 

manusia  mengandung hidroksiapatit masing-masing sebesar 65-70 % dan 90-

95 % (Dana dalam Rismawati, 2008). Hidroksiapatit merupakan bahan 

keramik sintetis yang dapat dibuat dari senyawa kalsium dan fosfat. 

Komposisi Hidroksiapatit murni adalah 39,6 % Ca dan 18,54 % P, 

perbandingan molar Ca : P sebesar 1,67 dengan titik lelehnya sebesar 1670° 

C (Rismawati, 2008). Biasanya, dibuat dengan mereaksikan senyawa kapur 

Ca(OH)2 dengan asam fosfat dalam suasana basa (pH 8-12) pada suhu ruang. 

Hidroksiapatit tidak menimbulkan efek keracunan, memiliki sifat 

biokompatibilitas yang sangat baik terhadap jaringan keras dan lunak, tahan 

terhadap korosi, tahan aus, mempunyai kekuatan tekan yang tinggi dan tidak 

terdegradasi (Dainti, 2010). Sifat mekanik dari hidroksiapatit dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.4. Sifat mekanik hidroksiapatit (Wijayanti, 2010)  
 

Properties Values 
Elastic modulus 40-117 GPa 

Compressive strength 294 MPa 
Bending strength 147 MPa 

Hardness (vickers) 3,43 GPa 
Melting point  1227 °C 

Density 3,16 g/cm3 

 Keramik hidroksiapatit merupakan salah satu bahan yang paling 

efektif sebagai bahan biokeramik yang digunakan dalam bidang ortopedi atau 

dental. Keramik HA (hidroksiapatit) dalam bidang ortopedi atau dental 

digunakan sebagai bahan implantasi untuk memperbaiki bagian yang rusak 

akibat kecelakaan atau penyakit. Bahan ini mempunyai kelebihan utamanya 

karena tahan korosi dan bersifat bioaktif dimana dapat membentuk pertautan 

dengan jaringan tubuh. Hidroksiapatit juga merupakan material yang 

biokompatibel, tidak bereaksi dengan bagian tubuh lain serta dapat menyatu 

dengan tulang, oleh sebab itu material ini banyak ditemukan dalam struktur 

tulang atau gigi, baik manusia maupun hewan (Dainti, 2010). 

2.4. Metode Presipitasi Kalsium Fosfat 

          Metode presipitasi kalsium fosfat adalah metode yang digunakan 

Ishikawa et al. (1994) untuk menginfiltrasi tubulus dentin dengan bahan 

kalsium fosfat. Ada 2 macam larutan yang digunakan dalam metode ini, 

yakni calcium phosphate precipitation (CPP) solution dan larutan NaOH 

sebagai netralisator.  

           CPP solution disiapkan dengan melarutkan bubuk kalsium fosfat 

dalam larutan H3PO4. Setelah CPP solution diaplikasikan pada sampel, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



24 
 

larutan NaOH diaplikasikan pada sampel yang sama. CPP solution yang 

bersifat asam akan mengalami kenaikan nilai pH setelah bercampur dengan 

larutan NaOH yang bersifat basa. Campuran kedua larutan akan 

menghasilkan larutan dengan suasana netral, oleh karena itu kalsium fosfat 

yang sebelumnya terlarut dalam H3PO4 akan terpresipitasi kembali 

membentuk gumpalan yang dapat menyumbat saluran tubulus dentin pada 

sampel. 

2.5. Uji Sitotoksisitas 

Uji sitotoksisitas merupakan bagian dari evaluasi bahan termasuk 

bahan implan untuk memenuhi standar sebagai bahan biomaterial. Tujuan 

dari uji ini adalah untuk mengetahui efek toksik suatu bahan secara langsung 

terhadap kultur sel (Rachadini, 2007).  

 Jenis sel yang sering digunakan untuk uji sitotoksisitas bahan 

biomaterial adalah kultur cell line, misalnya sel BHK-21 (baby hamster 

kidney) yang berasal dari fibroblas ginjal hamster. Sel jenis ini digunakan 

dengan pertimbangan karena sel ini berasal dari embrio sehingga mudah 

tumbuh dan dilakukan sub kultur ulangnya. Sel fibroblas merupakan sel 

terpenting pada komponen terbesar pulpa, ligamen periodontal dan gingiva 

(Rachadini, 2007). Berbagai metode untuk menilai sitotoksisitas pada bahan 

antara lain MTT assay, agar overlay, filter molekul, pembebasan isotop 

kromium dan metode pewarnaan ekslusif blue tripan (Rachadini, 2007). 
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2.5.1. Sel fibroblas 

Salah satu tipe sel yang dapat digunakan untuk uji sitotoksisitas 

adalah sel jaringan ikat (fibroblas) (Rachadini, 2007). Fibroblas merupakan 

sel yang paling utama dalam jaringan ikat. Sel ini berguna untuk 

menghasilkan serat kolagen serta mengandung jaringan ikat. Ciri fibroblas 

pada umumnya adalah berbentuk fusiform (gelondong) sampai stelat, 

reticulum endoplasmae banyak, badan golgi besar, banyak eukromatin, 

nukleolus jelas dan besar serta sitoplasma yang mengandung banyak 

mitokondria. 

Fibroblas mampu tumbuh dan dapat melakukan regenerasi seumur 

hidup apabila ada rangsangan misalnya pada penyembuhan luka pada 

jaringan yang mengalami radang. Peningkatan jumlah fibroblas pada daerah 

luka disebabkan karena fibroblas berfungsi sebagai sel.  

Cell lines telah banyak digunakan untuk menguji toksisitas bahan-

bahan dan obat-obatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, antara lain 

sel Baby Hamster Kidney (BHK-21) yang berasal dari fibroblas ginjal bayi 

hamster. Cell lines Baby Hamster Kidney (BHK-21) paling banyak digunakan 

karena mudah ditumbuhkan, cepat pertumbuhannya, dan dapat di sub kultur 

lebih dari 50 kali serta relatif mudah diperoleh (Rachadini, 2007). 

Pada umumnya cell lines sudah banyak ditemukan oleh pusat 

penelitian dan tersimpan dalam bentuk seed yang sering dipakai untuk 

menguji biokompatibilitas suatu bahan atau obat di bidang kedokteran.  
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2.5.2. MTT Assay 

 Salah satu metode untuk menilai sitotoksisitas suatu bahan adalah 

dengan uji enzimatik yang menggunakan pereaksi MTT ((3-(4,5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). Uji ini banyak 

digunakan untuk mengukur proliferasi seluler secara kuantitatif atau untuk 

mengukur jumlah sel yang hidup. 

MTT adalah molekul larut berwarna kuning, yang dapat digunakan 

untuk menilai aktifitas enzimatik seluler yang didasarkan pada kemampuan 

sel hidup untuk mereduksi garam MTT. Prinsip dari pewarnaan MTT adalah 

dengan perubahan dari cincin tetrazolium oleh karena aktivitas dari 

mitokondria pada sel hidup. Pada sel yang mati, tidak terjadi perubahan dari 

cincin tetrazolium. Mekanisme yang terjadi adalah formazan garam 

tetrazolium berwarna kuning tersebut akan direduksi di dalam sel yang 

mempunyai aktivitas metabolik. Mitokondria sel hidup yang berperan penting 

dalam hal ini adalah mitokondria yang menghasilkan dehidrogenase. Bila 

dehidrogenase tidak aktif karena efek sitotoksik, maka formazan tidak akan 

terbentuk. Jumlah formazan yang terbentuk berbanding lurus dengan aktivitas 

enzimatik sel hidup (Rachadini, 2007) 

MTT assay didasarkan pada kemampuan sel hidup untuk mereduksi 

garam MTT yang berwarna kuning dan larut menjadi formazan yang 

berwarna biru-ungu dan tidak larut. Reduksi garam tetrazolium terjadi 

intraseluler sehubungan dengan enzim succinic dehidrogenae dari 

mitokondria.  
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Produksi formazan dapat dihitung dengan melarutkan dan mengukur 

densitas optik (Optical Densitas/OD) dari larutan yang dihasilkan. Reaksi 

warna biru keunguan digunakan sebagai ukuran dari jumlah sel yang hidup. 

Semakin pekat warna biru-ungunya, semakin tinggi nilai absorbsinya dan 

semakin banyak pula jumlah sel yang hidup (Rachadini, 2007). Prosentase 

jumlah sel hidup untuk uji MTT dapat dihitung dengan persamaan 2.1 

berikut. 

 ……………...(2.1) 

Dengan % sel hidup = prosentase jumlah sel setelah perlakuan 

dibandingkan dengan sebelum perlakuan, OD perlakuan = nilai densitas 

sampel optik setelah perlakuan, OD kontrol media = nilai densitas media 

kontrol optik, OD kontrol sel = nilai densitas sel kontrol optik. 

Jumlah sel dapat diukur sebagai hasil produk MTT dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 540–570 nm, sehingga prosentase 

densitas optik yang semakin tinggi menunjukkan sel  metabolik yang aktif 

sehingga dapat mereduksi MTT semakin baik pula (Rachadini, 2007).  

2.6. Karakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Untuk  mengetahui struktur mikro bahan, digunakan peralatan SEM 

(Scanning Electron Microscopy). Teknik SEM pada hakikatnya merupakan 

pemeriksaan berupa analisis permukaan. Gambar permukaan yang diperoleh 

adalah gambar topografi permukaan dengan segala tonjolan dan lekukan 

permukaan. Kata kunci dari SEM adalah Scanning yang berarti bahwa berkas 

elektron “menyapu” permukaan spesimen, titik demi titik dengan sapuan 
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berbentuk baris demi baris. Intensitas gambar pada SEM bergantung pada 

nomor atom unsur yang ada pada permukaan spesimen. Melalui cara ini, 

diperoleh gambar yang menyatakan perbedaan unsur kimia. Warna lebih 

terang menunjukkan unsur kimia yang nomor atomnya lebih tinggi pula 

(Azzahra, 2010). 

 

Gambar 2.14 Diagram Scanning Electron Microscopy (SEM) 
(http://www.purdue.edu/rem/rs/sem.htm) 

 
Prinsip yang digunakan dalam metode SEM adalah mekanika 

kuantum, yaitu elektron berperilaku sebagai gelombang. Panjang gelombang 

berkaitan dengan energi yang dimilikinya. Panjang gelombang yang tampak 

namun lebih pendek dari panjang gelombang cahaya tampak, akan 

mencitrakan obyek yang lebih kecil dengan resolusi tinggi. Analisis 

kuantitatif dari sampel yang bersangkutan dilakukan dengan menggunakan 

spektrum refleksi dan absorbsi elektron (Azzahra, 2010). 
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Metode SEM menggunakan rangkaian alat yang memiliki filamen 

dengan tegangan akselerator 2-30 kV sebagai sumber penghasil berkas 

elektron. Berkas tersebut dilewatkan melalui sederet lensa elektromagnetik 

untuk menghasilkan citra dari sumber elektron pada sampel (10 nm atau 

kurang) (Azzahra, 2010). 

Filamen yang biasa digunakan berupa benang halus tungsten sebagai 

sumber elektron dengan tekanan vakum sekitar 10-5 torr. Citra yang lebih 

terang dan jelas dapat dicapai dengan penembak LaB6 pada 10-6 torr, 

sedangkan untuk citra yang lebih halus digunakan sumber emisi yang 

beroperasi 10-9 torr (Azzahra, 2010). 

Sebelum melewati lensa elektromagnetik terakhir, berkas elektron 

dibelokkan sehingga dapat memindai permukaan sampel. Sinkronisasi 

pemindaian dengan tabung sinar katoda dan gambar dibuat pada daerah yang 

dipindai dari sampel tersebut. Kontras pada gambar sinar katoda disebabkan 

adanya variasi refleksitas sepanjang permukaan sampel (Azzahra, 2010). 

Pada saat berkas elektron menumbuk permukaan sampel, ada 

beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu sebagian elektron dipantulkan 

kembali sebagai elektron  hamburan balik (back scattered electron / BSE) 

atau elektron sebagian terlepas sebagai elektron sekunder berenergi rendah 

(SE). Emisi radiasi elektromagnetik dari sampel terjadi pada berbagai 

panjang gelombang, namun yang menjadi titik perhatian adalah panjang 

gelombang cahaya tampak (cathodoluminiscence) dan sinar-X (Azzahra, 

2010). 
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        Elektron hamburan balik (BSE) dan elektron sekunder (SE) 

dipancarkan dan terpantul dari sampel dan dikumpulkan oleh scintilator yang 

menghasilkan suatu pulsa cahaya pada saat kedatangan satu elektron. Cahaya 

yang dipancarkan kemudian diubah dalam bentuk sinyal listrik dan dikuatkan 

oleh photomultiplier. Setelah mengalami berbagai perlakuan sinyal tersebut 

dilewatkan pada grid tabung sinar katoda. Scintilator biasanya dipasang pada 

tegangan antara 5-10 kV untuk mempercepat elektron terpancar berenergi 

rendah agar elektron tersebut dapat memancarkan cahaya pada saat 

menembak scintilator. Scintilator diberi perisai untuk mencegah pembelokan 

berkas elektron primer karena adanya tegangan yang sangat tinggi pada 

scintilator (Syafrudin, 2011). Adanya kontras pada tabung sinar katoda 

sebagai hasil akhir proses SEM disebabkan oleh beberapa fak tor antara lain 

topografi dan arah permukaan sampel,  sifat kimia dari permukaan sampel, 

serta  perbedaan tegangan listrik pada permukaan sampel (Azzahra, 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan di Laboratorium Fisika 

Material, Biokimia dan Bengkel Fisika FSAINTEK Universitas Airlangga, 

Laboratorium Sentral FMIPA Universitas Negeri Malang dan PUSVETMA.  

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bubuk 

hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2), aquades, H3PO4 2 M, NaOH 1 M ; 1,5 M ; 

2 M ; 2,5 M dan 3 M, HCl 0,6 M, serta 7 buah gigi molar manusia berusia 16 

- 35 tahun (kondisi sehat/normal) yang diperoleh dari Unit Bedah Mulut FKG 

Universitas Airlangga.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gelas beaker, 

tabung Durham, neraca analitik, rangkaian pH meter (Mettler Toledo), 

centrifuge (Beckman tipe TJ-R Refrigeration Unit), orbital shaker (TIT tipe TS-

330A), oven, burr, low speed-diamond saw (Edenta), pinset, cotton swab, 

dan alat karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy). 
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3.3. Prosedur Penelitian 

Skema pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema pelaksanaan penelitian 

Penyediaan bahan yang digunakan :  
 
1. larutan HA 0,133 M ; 0,113 M ; 0,093 M ; 

0,073 M dan 0,053 M 
2. netralisator (NaOH) 1 M ; 1,5 M ; 2 M ; 2,5 M 

dan 3 M 
3. perangsang hipersensitivitas (HCl) 0,6 M 
4. pasta HA komersial 

Penyediaan sampel dentin 

Perlakuan sampel dentin 
dengan bahan yang disediakan 

Karakterisasi sampel dengan SEM 

Analisis data  penelitian 

Pengocokan sampel 
dentin dengan aquades   

Uji sitotoksisitas 
larutan HA dan NaOH 

Penentuan variasi konsentrasi larutan HA 

Simulasi presipitasi 
dengan tabung Durham 
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3.3.1. Penentuan variasi konsentrasi larutan HA 

Perolehan nilai konsentrasi larutan HA jenuh yang dijadikan patokan 

bagi variasi konsentrasi lainnya, dilakukan dengan menghitung jumlah bubuk 

HA maksimal yang dapat larut dalam H3PO4 2 M. Perhitungan dilakukan 

menggunakan persamaan 3.1 berikut. 

HA awal – HA mengendap = HA maksimal larut ……….……………..(3.1) 

Keterangan : 
 
HA awal      =  bubuk HA berlebih yang dimasukkan dalam H3PO4 
HA mengendap     =  bubuk HA yang tidak bisa larut lagi dalam H3PO4  
          dikarenakan H3PO4 sudah dalam kondisi jenuh 
HA maksimal larut =  bubuk HA larut sempurna dalam H3PO4 yang  
          membuat H3PO4 tepat jenuh oleh HA 
 
  Eksperimen dilakukan dengan memasukkan 1,0010 g bubuk HA ke 

dalam 10 ml H3PO4 2 M yang kemudian diaduk dan menghasilkan larutan 

HA keruh. Sebenarnya, untuk mendapatkan endapan HA yang sudah tidak 

bisa larut dapat dilakukan dengan pengendapan biasa atau ditunggu sampai 

bubuk HA tak larut benar-benar mengendap di dasar beaker. Namun untuk 

memperoleh akurasi jumlah bubuk HA yang tak larut, digunakan alat 

centrifuge (Beckman tipe TJ-R Refrigeration Unit) untuk memisahkan bubuk 

HA tak larut (endapan) dari larutan jenuhnya (supernatan). Pemusingan 

dengan centrifuge dilakukan terhadap larutan HA awal yang masih keruh 

selama 15 menit dengan kecepatan 2200 rpm sampai diperoleh endapan pada 

dasar tabung centrifuge. Endapan yang diperoleh dicuci berulang kali dengan 

aquades hingga kondisi netral kemudian dipisahkan dari aquades yang 

tersisa. Endapan lembab dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100° C 
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selama 1 jam untuk menguapkan semua aquades yang masih tercampur. 

Jumlah endapan HA dihitung dengan persamaan 3.2 berikut. 

(cawan + endapan) – cawan kosong = endapan = HA mengendap …....(3.2) 

  

Gambar 3.2. (kiri) proses pemusingan dengan centrifuge, (kanan) HA tak 
larut terpisah dari larutan jenuhnya 

 
          Angka yang diperoleh dari hasil persamaan (2) disubstitusikan dalam 

persamaan (1) sehingga diperoleh nilai HA maksimal larut. Setelah diperoleh 

nilai ini, dilakukan perhitungan molaritas HA tepat jenuh dimana angka 

molaritas inilah yang menjadi patokan dilakukannya variasi konsentrasi pada 

larutan HA. 

3.3.2. Penyediaan bahan yang digunakan 

Terdapat 2 larutan inti pembentuk presipitat, yaitu larutan HA dan 

larutan netralisator (NaOH). Larutan HA dibuat dengan melarutkan bubuk 

HA dalam 2 ml larutan H3PO4 (2 M) sesuai dengan variasi konsentrasi yang 

ditentukan. Larutan netralisator (NaOH) dibuat dengan melarutkan kristal 

NaOH dalam 50 ml aquades sesuai dengan variasi konsentrasi yang juga 

ditentukan. Kedua larutan dicatat nilai pH nya dari hasil pengukuran dengan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



35 
 

pH meter. Sedangkan larutan perangsang hipersensitivitas (HCl) 0,6 M dibuat 

melalui pengenceran HCl murni 35 % dengan aquades. Pasta HA komersial 

diperoleh langsung dalam bentuk jadi tanpa dilakukan proses pembuatan 

sebelumnya. Bahan aktif yang terkandung dalam pasta HA komersial antara 

lain potassium citrate (5,35 %), zinc citrate (2 %), hidroksiapatit (2 %), dan 

sodium monofluorophosphate (1,11 %) dengan bahan campuran lain seperti 

air, cellulose gum, dan PEG-32.  

  

 

Gambar 3.3. Bahan yang diaplikasikan pada sampel dentin 

 
3.3.3. Simulasi presipitasi dengan tabung Durham 

 
Tabung Durham sebanyak 5 buah disiapkan untuk menggambarkan 

presipitasi yang terjadi pada 5 variasi larutan HA yang ditentukan. Larutan 

HA diteteskan pada kelima tabung masing-masing 1 tetes sesuai urutan 

variasinya. Kemudian NaOH 1 M diteteskan masing-masing juga 1 tetes pada 

kelima tabung yang sebelumnya sudah berisi larutan HA untuk menetralisasi 

larutan. Kondisi presipitat yang terbentuk diamati satu per satu selama 

minimal 6 jam. 
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Gambar 3.4. Hasil presipitasi kelima konsentrasi HA dalam tabung Durham 

 
3.3.4. Penyediaan sampel dentin 

 
Langkah pertama yang dilakukan adalah pencucian sediaan gigi 

dengan aquades yang kemudian dikeringkan. Sampel (sediaan) dentin dibuat 

dengan membuang lapisan enamel gigi terlebih dahulu untuk mencapai 

bagian dentin (berwarna kekuningan), kemudian kedua jari gigi yang 

merupakan tempat akar dijepit pada holder. Lapisan tipis cementum yang 

mengelilingi dentin diiris secara longitudinal menggunakan low speed-

diamond saw hingga tersisa bagian dentin saja, lalu dentin dipotong menjadi 

2 membentuk balok berukuran ± 5 x 3 x 2 mm. Ketujuh buah gigi molar 

diberi perlakuan yang sama hingga diperoleh total 13 sampel dentin : 6 

potong untuk ditumpat tanpa pengocokan dengan aquades, 6 potong untuk 

tahap pengocokan setelah penumpatan dan 1 potong sebagai kontrol (dentin 

kosong tanpa ditumpat). 
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Gambar 3.5. Proses pemotongan gigi hingga menjadi sampel dentin 

3.3.5. Perlakuan sampel dentin dengan larutan dan pasta HA komersial 

 
Semua sampel dari hasil pemotongan direndam dalam larutan HCl 0,6 

M selama 2 menit untuk membersihkan smear layer pada permukaan sampel 

dentin yang terbentuk akibat pemotongan, serta untuk memperbesar diameter 

tubulus dentin sehingga kondisi gigi hipersensitif dapat disimulasikan 

(Ishikawa et al., 1995). Setelah itu sampel dicuci dengan aquades. Larutan 

HA sesuai variasi yang ada dioleskan pada permukaan sampel dentin dengan 

cotton swab selama 1 menit, setelah itu dikeringkan. Langkah terakhir 

dilakukan dengan mengoleskan larutan netralisator (NaOH) pada permukaan 

sampel yang sama dengan cotton swab selama 1 menit, keringkan, kemudian 

lakukan pengolesan sekali lagi dengan cara yang sama sehingga total rasio 
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larutan HA dan NaOH yang dioleskan pada sampel adalah 1 : 2. Penumpatan 

sampel dengan pasta HA komersial juga dilakukan dengan menggunakan 

cotton swab. Pasta kira-kira seujung sikat diberi 3 tetes aquades, kemudian 

diaduk di atas pallet hingga encer dan sedikit berbusa. Pasta cair ini 

kemudian dioleskan pada permukaan sampel dentin selama 1 menit dan baru 

dikeringkan. 

 

Gambar 3.6. Pengolesan larutan pada permukaan sampel dentin  

3.3.6. Pengocokan sampel dentin dengan aquades 

  Pengocokan dilakukan dengan alat orbital shaker (TIT tipe TS-

330A) sehingga diperoleh perlakuan konstan dan terukur terhadap semua 

sampel dentin. Keenam sampel ditempatkan dalam satu gelas beaker yang 

sama berisi 50 ml aquades. Beaker ditempatkan pada shaker dan dilakukan 

pengocokan pada kecepatan putaran 150 rpm selama 30 detik. 
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Gambar 3.7. Proses pengocokan sampel dentin menggunakan shaker (kanan) 

3.3.7. Karakterisasi sampel dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

 
             Sampel yang diamati tergolong bahan anorganik. Langkah persiapan 

sampel bahan anorganik hingga pemotretan diuraikan sebagai berikut : 

1. Sampel dilekatkan pada holder (stub) dengan menggunakan lem khusus 

(araldite) yang sudah diberi serbuk aluminium, lalu dibiarkan sampai 

kering. 

2. Dilakukan pelapisan pada permukaan bahan yang akan diamati dengan 

alat vacuum evaporator dengan bahan pelapisnya dari emas murni atau 

karbon. Proses pelapisan ini menghabiskan waktu ± 15 menit. 

3. Pengamatan dan pemotretan gambar sampel yang diperoleh dalam SEM 

 
3.3.8. Uji sitotoksisitas larutan HA dengan MTT Assay 

             Sediaan sel telah siap dalam microplate 96-well (8 baris dan 12 

kolom). Sediaan sel BHK-21 ditempatkan pada kolom 1 yang diberi nama 

kontrol sel (KS), kolom 2 berisi media (eagle + serum Bovine 5 %), 

sedangkan 10 kolom lainnya adalah kolom yang sel di dalamnya diberi 
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perlakuan dengan sampel sesuai variasi yang ditentukan.  Urutan penempatan 

sampel pada kolom 3-7 : larutan HA konsentrasi 0,093 M (3) ; 0,113 M (4) ; 

0,133 M (5), lalu NaOH 1 M (6) dan 3 M (7). Setelah sel pada kolom 3 

hingga 7 diberi sampel, microplate diinkubasi dalam inkubator CO2 selama 

± 24 jam. Setelah inkubasi, sampel dibuang, kemudian kolom 3 hingga 7 

dicuci dengan larutan PBS untuk membersihkan sisa sampel yang masih 

melekat. Setelah pencucian, kolom 3 hingga 7 diberi larutan MTT yang 

berwarna kuning, baru kemudian kembali diinkubasi dalam inkubator yang 

sama selama 4 jam. Setelah inkubasi, larutan MTT dibuang, kemudian 

reaksi antara MTT dengan sel dihentikan dengan pemberian DMSO pada 

setiap kolom. Sel dan DMSO kemudian dicampur menggunakan shaker (30 

rpm) selama 5 menit agar penghentian reaksi dapat terjadi rata pada setiap 

sel. Selesai proses pencampuran, microplate dimasukkan ke dalam Elisa 

Reader dengan panjang gelombang 620 nm untuk proses pembacaan 

densitas optik tiap kolom.  

  

Gambar 3.8. (kiri) Inkubator CO2 dan (kanan) Elisa Reader 

Data OD kelompok konsentrasi larutan HA yang diperoleh 

ditabulasi, kemudian dilakukan analisis statistik menggunakan ANOVA satu 
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arah dengan taraf kemaknaan 5% dan dilanjutkan dengan Tukey High 

Significant Difference (HSD) apabila diketahui ada perbedaan bermakna 

antar kelompok. 

3.4. Analisis Data 

  Analisis dilakukan terhadap gambar hasil karakterisasi SEM untuk 

menyimpulkan pengaruh penambahan konsentrasi HA terhadap struktur 

mikro presipitat sebelum maupun setelah pengocokan dengan aquades. 

Sedangkan data jumlah sel hidup (%) yang dihitung dari OD tiap kolom 

perlakuan hasil pembacaan Elisa Reader, dianalisis untuk menyimpulkan 

pengaruh penambahan konsentrasi HA dan NaOH terhadap banyaknya sel 

yang hidup. Prosentase jumlah sel hidup untuk uji MTT dihitung dengan 

persamaan 2.1 (lihat tinjauan pustaka). Toksik tidaknya larutan dianalisis 

dengan ketentuan sebagai berikut dengan ambang batas toksisitas 60 % 

(Wijayanti, 2010). 

 Jika jumlah sel hidup < 60 %  larutan toksik/tidak aman 

 Jika jumlah sel hidup = 60 %  larutan biokompatibel/aman 

 Jika jumlah sel hidup > 60 %  larutan biokompatibel/aman 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Presipitasi kalsium fosfat dilakukan menggunakan larutan HA 

sebagai pengantar partikel hidroksiapatit untuk bisa memasuki tubulus dentin 

secara lebih dalam dibanding HA berbentuk bubuk, serta larutan NaOH 

sebagai netralisator sehingga hidroksiapatit yang terlarut dalam H3PO4 

menggumpal kembali membentuk presipitat yang menginfiltrasi (menumpat) 

tubulus dentin tersebut. Sampel dalam penelitian ini antara lain potongan 

dentin dari gigi molar manusia berusia 16 - 35 tahun (kondisi sehat/normal), 

berbentuk balok berukuran rata-rata 5 x 3 x 2 mm yang diperoleh dari Unit 

Bedah Mulut FKG UNAIR, serta larutan HA dengan variasi jumlah 

hidroksiapatit yang terkandung di dalamnya (dengan H3PO4 sebagai pelarut). 

4.1. Hasil Penelitian 

a)    Penentuan Variasi Konsentrasi pada Larutan HA 

 Perolehan nilai konsentrasi larutan HA jenuh dilakukan dengan 

menghitung jumlah bubuk HA maksimal yang dapat larut dalam H3PO4 2 M. 

Perhitungan dilakukan menggunakan Persamaan (1) pada metode. Sedangkan 

endapan yang terbentuk (lihat metode) dihitung menggunakan Persamaan (2). 

Angka yang diperoleh dari hasil Persamaan (2) disubstitusikan dalam 

Persamaan (1) sehingga total perhitungan menjadi  

(cawan + endapan) – cawan kosong = endapan = HA mengendap 

54,3275 g – 53,9960 g = 0,3315 g = HA mengendap 
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HA awal – HA mengendap = HA maksimal larut 

1,0010 g – 0,3315 g = 0,6695 g = HA maksimal larut 

Sehingga melalui perhitungan molaritas, diperoleh nilai konsentrasi larutan 

HA jenuh yakni sebesar 0,133 M. Eksperimen ini dilakukan hanya dengan 

sekali percobaan, sehingga peneliti menyatakan bahwa konsentrasi larutan 

HA sebesar  0,133 M ini menggambarkan kondisi larutan yang mendekati 

tepat jenuh. Angka ini memberikan informasi bahwa jumlah maksimal 

hidroksiapatit yang dapat larut dalam 1 liter H3PO4 2 M adalah sebesar ± 

0,6695 g. Angka 0,133 M inilah yang kemudian menjadi patokan dalam 

penentuan angka konsentrasi yang lain, sehingga diperoleh deretan variasi 

konsentrasi 0,133 M ; 0,113 M ; 0,093 M ; 0,073 M dan 0,053 M untuk 5 

larutan HA yang digunakan dalam penelitian ini. 

b)    Simulasi Presipitasi dengan Tabung Durham 

Hasil pengamatan simulasi presipitasi dengan tabung Durham  

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1. Kondisi presipitat dalam tabung Durham selama 6 jam 
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Kondisi nyata eksperimen ini lebih diperjelas oleh Gambar 4.1 

sampai 4.5 dengan pada tiap gambarnya, tabung dari kiri ke kanan 

menunjukkan presipitasi terhadap larutan HA : 0,133 M ; 0,113 M ; 0,093 M 

; 0,073 M dan 0,053 M. 

    

Gambar 4.1. Presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 1 M pada jam ke-0 (kiri) dan jam 
ke-3 (kanan)  

    

Gambar 4.2. Presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 1,5 M pada jam ke-0 (kiri) dan 
jam ke-3 (kanan)  
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Gambar 4.3. Presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 2 M pada jam ke-0 (kiri) dan jam 
ke-3 (kanan)  

    

Gambar 4.4. Presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 2,5 M pada jam ke-0 (kiri) dan 
jam ke-3 (kanan)  

    

Gambar 4.5. Presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 3 M pada jam ke-0 (kiri) dan jam 
ke-3 (kanan)  

c)    Karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy)  

Struktur mikro dari presipitat (tumpatan) sebelum dan sesudah 

pengocokan dengan aquades dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan 4.7. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



46 
 

 
 

  

   

  

A B 

D C 

E F 

B 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi Infiltrasi Tubulus Dentin Berbasis 
Hidroksiapatit yang Berpotensi untuk Terapi Dentin Hipersensitif

Rizqy, Aditya Iman



47 
 

 
 

 
 
Gambar 4.6. Dentin sebelum perlakuan (A) ; tumpatan pasta HAP komersial 

(B) ; dan tumpatan HAP 0,133 M (C) ; 0,113 M (D) ; 0,093 M 
(E) ; 0,073 M (F) dan 0,053 M (G) (Pembesaran 2500X) 

 

  

  

G 

A B 

C D 
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Gambar 4.7. Tumpatan HA setelah pengocokan dengan aquades : pasta HA 

komersial (A) ; 0,133M (B) ; 0,113M (C) ; 0,093M (D) ; 
0,073M (E) dan 0,053M (F) (Pembesaran 2500X) 

 
d)   Uji Sitotoksisitas Larutan HA dengan MTT Assay 

Sifat toksisitas larutan HA dan NaOH ditunjukkan oleh jumlah sel 

yang hidup setelah diberi perlakuan dengan sampel.  Hasil uji MTT Assay 

ditunjukkan oleh Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2. Hubungan konsentrasi HA dan NaOH terhadap sel hidup 

Larutan Konsentrasi (M) Sel Hidup (%) 

HA 
0,093 34,4961 
0,113 34,7469 
0,133 36,4797 

NaOH 
1 37,25 
3 36,09 

 

Sebelum dilakukan uji untuk menganalisis hasil densitas optik formazan antar 

kelompok, maka dilakukan dulu pengujian distribusi dan homogenitas 

sampel. Probabilitas normalitas pada Kolmogorov Smirnov Test didapatkan p 

= 0,204 yang menunjukkan bahwa semua kelompok mempunyai distribusi 

E F 
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normal (p > 0,05). Pada uji homogenitas varians dengan Levene didapatkan p 

= 0,139 yang menunjukkan bahwa semua kelompok homogen (p > 0,05). 

Setelah diketahui semua kelompok mempunyai distribusi normal dan 

homogen, untuk mengetahui adanya perbedaan nilai densitas optik formazan, 

dilakukan uji parametrik ANOVA satu arah dengan taraf kemaknaan 5%. Jika 

probabilitas yang didapatkan 0,000 (p < 0,05), berarti ada perbedaan yang 

bermakna antar kelompok yang diuji.  

4.2 Analisis dan Pembahasan 

a)   Penentuan Variasi Konsentrasi pada Larutan HA 

Penentuan variasi konsentrasi larutan HA dilakukan untuk 

mendapatkan 5 larutan HA dengan konsentrasi yang berbeda-beda. 

Tujuannya adalah untuk mengamati perbedaan struktur mikro presipitat yang 

terbentuk darinya seiring penambahan jumlah HA yang dilarutkan di 

dalamnya. Hal ini dilakukan karena peneliti menggunakan bahan baru yang 

berbeda (hidroksiapatit) dari yang digunakan Ishikawa et al. (1995) dalam 

metode presipitasi kalsium fosfat, dimana metode tersebut menjadi dasar 

dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pelarut yang sama (H3PO4 2 M), 

hidroksiapatit tidak dapat larut mengikuti variasi angka yang diberikan 

Ishikawa (1995), yakni 1 M ; 0,8 M ; 0,6 M ; 0,4 M dan 0,2 M. Hal ini 

dikarenakan hidroksiapatit memiliki nilai Ksp yang berbeda dari DCPD 

(bahan yang digunakan Ishikawa), yakni sebesar 2,34 x 10-59 dimana nilai 

Ksp DCPD adalah 2,32 x 10-7 sehingga hidroksiapatit cenderung lebih susah 

larut. Harga Ksp
 

suatu senyawa dapat memberikan informasi tentang 
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kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar harga Ksp
 
suatu zat, 

semakin mudah larut senyawa tersebut. Angka dasar yang dijadikan patokan 

dalam menentukan variasi dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah 

eksperimen. Angka dasar yang dijadikan patokan adalah nilai konsentrasi 

larutan HA saat kondisi jenuh. Larutan jenuh diartikan sebagai larutan 

dengan kondisi dimana jika zat yang akan dilarutkan ditambahkan, maka zat 

tersebut tidak lagi dapat larut dalam pelarut sehingga membentuk endapan 

(Muchtaridi, 2006). Hal ini dikarenakan, pelarut telah melarutkan zat dengan 

kapasitas jumlah maksimal yang bisa dilarutkan 

 Ada 2 tujuan dari pembuatan larutan HA tepat jenuh. Tujuan pertama 

adalah  untuk memberikan referensi cara penentuan konsentrasi tepat jenuh 

larutan HA agar bisa menjadi patokan dalam penentuan variasi pada 

penelitian selanjutnya. Tujuan kedua adalah untuk memperkecil 

kemungkinan terlarutnya kandungan hidroksiapatit dentin dalam larutan HA 

setelah diinfiltrasikan ke dalam tubulus dentin. Hal ini relevan dengan 

pernyataan Ishikawa (1995) bahwa larutan DCPD (sejenis kalsium fosfat) 

mereka tidak memiliki kapasitas untuk melarutkan dentin atau enamel 

dikarenakan kondisi larutan yang telah jenuh oleh DCPD.  

b)   Simulasi Presipitasi dengan Tabung Durham 

Simulasi metode presipitasi kalsium fosfat dilakukan terhadap semua 

bahan  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tabung Durham 

berdiameter 0,5 cm dan panjang 3,5 cm. Simulasi ini dilakukan untuk sedikit 

memberikan gambaran proses presipitasi yang terjadi di dalam tubulus dentin 
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secara kasat mata sebelum diaplikasikan langsung pada sampel dentin. Di 

samping itu, tujuan lain dilakukannya simulasi terlebih dahulu adalah untuk 

memastikan bahwa presipitat akan benar-benar terbentuk pada sampel dentin 

untuk dikarakterisasi dengan SEM. 

Tabung Durham sebanyak 5 buah disiapkan untuk menggambarkan 

presipitasi yang terjadi pada 5 variasi larutan HA yang ada. Larutan HA 

diteteskan pada kelima tabung masing-masing 1 tetes sesuai urutan 

variasinya. Kemudian NaOH 1 M diteteskan masing-masing juga 1 tetes pada 

kelima tabung yang sebelumnya sudah berisi larutan HA untuk menetralisasi 

larutan. Dengan netralisasi ini, HA yang sebelumnya larut dalam H3PO4 

menggumpal kembali membentuk presipitat. Seiring berjalannya waktu, pada 

menit ke-30 peneliti menemukan presipitat pada kelima tabung ternyata 

hilang terlarut kembali dalam larutan. Hal ini diduga karena campuran kedua 

larutan (larutan HA dan NaOH) yang masih bersifat asam dan belum 

mencapai suasana netral atau basa. Kondisi ini dibuktikan dengan kertas 

lakmus biru yang diujikan pada larutan yang sudah bening kembali dari 

kelima tabung Durham. Hasilnya adalah kelima kertas lakmus yang 

sebelumnya berwarna biru berubah warna menjadi merah.  

Berdasarkan konsep dasar metode presipitasi yang dilakukan 

Ishikawa et al. (1995) dimana presipitat terbentuk pada titik pH netral 

pertemuan kedua larutan, peneliti berinisiatif untuk menambah konsentrasi 

NaOH yang digunakan dengan tujuan meningkatkan pH NaOH sehingga 

suasana netral benar-benar dapat diperoleh pada campuran larutan HA dan 
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NaOH. NaOH 1,5 M dicoba pada kelima larutan HA, namun presipitat pada 

semua tabung masih larut kembali pada menit ke-30. Sebagai solusi, peneliti 

membuat variasi konsentrasi NaOH : 1 M ; 1,5 M ; 2 M ; 2,5 M dan 3 M 

yang dicobakan pada larutan HA 0,093 M (dipilih titik tengah yang mewakili 

kelima variasi) sampai diperoleh presipitat yang sanggup bertahan atau dalam 

arti campuran kedua larutan sudah mencapai suasana netral sehingga 

presipitat HA tidak terlarut kembali. Semua variasi NaOH diteteskan pada 

kelima larutan HA dengan perbandingan 1 : 1. Hasilnya menunjukkan bahwa 

presipitat pada kelima tabung masih saja terlarut kembali.  Presipitasi dengan 

rasio 1 : 2 antara larutan HA dan NaOH pun dilakukan yang mana mulai 

menunjukkan tanda adanya presipitat yang tidak larut kembali.  

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1, terlihat bahwa presipitasi 

menggunakan NaOH 1 M dengan rasio 1 : 2 pun masih tidak cukup 

menghasilkan presipitat HA yang mampu bertahan. Pada NaOH 1,5 M 

(Gambar 4.2), presipitat pada 3 konsentrasi HA teratas tidak larut kembali, 

namun rontok dan jatuh pada dasar tabung, sedangkan pada 2 konsentrasi HA 

terbawah presipitat ditemukan hilang bahkan sejak jam ke-2. Rontoknya 

presipitat ini bisa dikarenakan lapisan presipitat yang mungkin masih terlalu 

tipis sehingga rontok karena harus menahan genangan NaOH yang masih ada 

di atasnya.  

Untuk memastikan keberhasilan karakterisasi SEM, eksperimen 

seiring penambahan konsentrasi NaOH terus dilakukan (Gambar 4.3 hingga 

4.5) sampai diperoleh presipitat yang tidak hanya tidak terlarut kembali, 
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namun juga presipitat yang kuat dan tidak mudah rontok. Hal ini dilakukan 

agar pengamatan struktur mikro presipitat seiring penambahan konsentrasi 

larutan HA yang menjadi fokus penelitian ini benar-benar dapat berhasil 

dilakukan. 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.5, NaOH 3 M pada akhirnya 

dipilih untuk digunakan sebagai netralisator dalam penelitian ini karena 

menghasilkan presipitat yang mampu bertahan dan tidak rontok hingga jam 

ke-6 bahkan pada seluruh variasi larutan HA. 

c)   Karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Karakterisasi SEM ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa HA 

dapat digunakan untuk menginfiltrasi tubulus dentin, serta memberikan 

gambaran pengaruh penambahan konsentrasi HA dalam metode presipitasi 

kalsium fosfat terhadap mikrostruktur tumpatan yang dihasilkan. 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa larutan HA dengan konsentrasi 

0,133 M (C) menghasilkan tumpatan yang paling padat (kompak) dan 

menutup seluruh permukaan dentin secara merata dibandingkan dengan 

keempat konsentrasi lainnya (D-G). Pasta HA komersial (B) pun terlihat 

tidak menutup permukaan dentin secara merata dan masih menyisakan 

tubulus dentin yang terbuka. 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa bahkan setelah pengocokan dengan 

aquades, tumpatan dengan konsentrasi HA 0,133 M (B) masih meninggalkan 

tumpatan hingga ke dalam tubulus dentin, tidak hanya di permukaan saja 

seperti yang dihasilkan dari larutan HA konsentrasi 0,073 M (E) yang berupa 
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lapisan presipitat tipis sehingga banyak bagian yang retak akibat pengocokan. 

Pada bagian bawah lapisan yang hilang pun (tanda panah), tidak terlihat 

presipitat yang masih mengisi bagian dalam tubulus dentin. Sedangkan 

tumpatan yang dihasilkan pasta HA komersial menunjukkan tubulus dentin 

yang makin terbuka lebar setelah pengocokan dengan aquades (A). Hal ini 

relevan dengan pernyataan Strassler (2008) bahwa efektivitas penggunaan 

pasta desensitasi memang baru bisa ditunjukkan setelah penggunaan rutin 

selama ± 2 minggu. 

  Hasil karakterisasi ini telah menunjukkan bahwa tumpatan dari 

larutan HA konsentrasi 0,133M menawarkan kualitas paling baik dengan 

menghasilkan lapisan presipitat yang padat (kompak) dan menutup 

permukaan dentin secara menyeluruh. Setelah pengocokan dengan aquades 

pun, presipitat dari HA konsentrasi ini masih menyisakan tumpatan yang 

mengisi tubulus dentin dan terlihat menonjol keluar sehingga menunjukkan 

bahwa presipitat yang dihasilkan cukup dalam. Fenomena ini relevan dengan 

hasil penelitian Imai et al.  (1990) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi larutan, maka presipitat yang dihasilkan pun akan semakin padat 

dan tebal. 

    Berdasarkan hasil simulasi presipitasi yang dibahas pada sub bab 

sebelumnya, kesimpulan dari hasil karakterisasi SEM dapat didukung oleh 

Gambar 4.3 dimana presipitat putih yang terbentuk diamati perubahannya 

yang terjadi selama 3 jam. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa 

semakin rendah konsentrasi larutan HA, maka presipitat yang dihasilkan pun 
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semakin tipis. Pada jam ke-3 terlihat bahwa presipitat dari HA konsentrasi 

0,073 M dan 0,053 M sudah rontok dan jatuh terlebih dahulu setelah 3 jam 

menahan larutan NaOH yang masih menggenang di atasnya. Sedangkan 3 

presipitat lainnya dari konsentrasi HA 0,133 M, 0,113 M dan 0,093 M masih 

mampu bertahan.  

d)   Uji Sitotoksisitas Larutan HA dengan MTT Assay 

Sifat toksisitas larutan HA ditunjukkan oleh jumlah sel yang hidup 

setelah diberi perlakuan dengan sampel. Hasil uji MTT Assay ditunjukkan 

oleh Tabel 4.2 pada hasil penelitian. 

Uji Sitotoksisitas dengan MTT Assay dilakukan untuk menunjukkan 

pengaruh penambahan konsentrasi HA terhadap sifat toksisitas larutan HA 

yang digunakan dalam metode presipitasi kalsium fosfat dalam penelitian ini. 

Semakin rendah prosentase sel hidup, maka semakin tinggi toksisitasnya. 

Berdasarkan Gambar 4.2, larutan HA 0,133 M ; 0,113 M dan 0,093 M 

berhasil membentuk presipitat pada presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 1,5 M, 

sedangkan pada Gambar 4.3 juga dapat dilihat bahwa ketiga konsentrasi 

tertinggi inilah yang menghasilkan presipitat yang kuat (tidak rontok ke dasar 

tabung) pada presipitasi 1 : 2 dengan NaOH 2 M. Demikian pula pada hasil 

karakterisasi SEM, kualitas tumpatan dari yang terbaik hingga yang terburuk 

secara berurutan dihasilkan oleh larutan HA 0,133 M ; 0,113 M ; 0,093 M ; 

0,073 M dan 0,053 M. Berdasarkan ketiga fenomena inilah, larutan HA 0,133 

M ; 0,113 M dan 0,093 M dipilih sebagai sampel uji MTT Assay untuk diuji 

sifat toksisitasnya. 
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Sebelum dilakukan uji untuk menganalisis hasil OD formazan antar 

kelompok konsentrasi, pengujian distribusi dan homogenitas sampel 

dilakukan terlebih dahulu. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukkan p = 0,997 yang berarti bahwa semua kelompok konsentrasi 

memiliki distribusi normal (p > 0,05). Uji homogenitas dengan Levene 

Statistic menunjukkan p = 0,604 yang berarti bahwa semua kelompok 

konsentrasi memiliki varians yang homogen (p > 0,05). Setelah diketahui 

semua kelompok konsentrasi berdistribusi normal dan homogen, dilakukan 

uji parametrik ANOVA satu arah dengan taraf kemaknaan 5% untuk 

mengetahui perbedaan nilai OD formazan antar kelompok konsentrasi. 

Probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,456 (p > 0,05) yang 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antar kelompok 

konsentrasi yang diuji.  

Berdasarkan prosentase sel hidupnya, baik larutan HA 0,093 M ; 

0,113 M maupun 0,133 M, semuanya masih bersifat toksik dikarenakan 

menyisakan sel hidup kurang dari 60 %. Hal ini diduga karena sifat asam 

larutan HA 0,093 M ; 0,113 M dan 0,133 M yang masih terlalu kuat dengan 

nilai pH masing-masing 1,40 ; 1,43 dan 1,49 (hasil pengukuran dengan pH 

meter).  

Sebagai pelengkap, uji sitotoksisitas juga dilakukan terhadap larutan 

netralisator (NaOH) sebab larutan ini juga digunakan pada metode presepitasi 

dalam penelitian ini.  Konsentrasi NaOH yang diujikan adalah konsentrasi 1 

M dan 3 M. Konsentrasi 1 M dipilih karena merupakan titik awal pengamatan 
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pada simulasi presipitasi dengan tabung Durham, dimana konsentrasi ini juga 

digunakan oleh Ishikawa et al. (1995). Sedangkan konsentrasi 3 M dipilih 

berdasarkan hasil simulasi presipitasi dengan tabung Durham, dimana 

memberikan kesimpulan bahwa NaOH 3 M inilah yang menghasilkan 

presipitat terbaik (Gambar 4.5). 

Berdasarkan prosentase sel hidup, baik larutan NaOH 1 M dan 3 M, 

keduaya juga masih bersifat toksik dikarenakan menyisakan sel hidup kurang 

dari 60 %, yakni masing-masing sebesar 37,25 % dan 36,09 %. Hal ini 

kembali diduga karena sifat basa larutan NaOH 1 M dan 3 M yang masih 

terlalu kuat dengan nilai pH masing-masing 12,37 dan 12,63 (hasil 

pengukuran dengan pH meter).  

Hasil uji MTT Assay menyatakan bahwa baik larutan HA maupun 

NaOH yang digunakan pada metode presipitasi dalam penelitian ini masih 

bersifat toksik. Melihat kondisi ini, peneliti menyatakan bahwa infiltrasi 

tubulus dentin berbasis hidroksiapatit dengan metode ini masih berpotensi 

untuk dioptimalkan sehingga dapat digunakan untuk terapi dentin 

hipersensitif. Hal ini terlihat dari hasil karakterisasi SEM yang menunjukkan 

bahwa HA terbukti dapat menginfiltrasi tubulus dentin dan menumpat 

permukaan dentin dengan baik bahkan setelah pengocokan dengan aquades 

sekalipun.  

Optimasi pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode dan bahan yang sama, namun perlu dilakukan 

pengamatan lebih lanjut menggunakan H3PO4 (pelarut hidroksiapatit) dengan 
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pH yang jauh lebih tinggi (konsentrasi di bawah 2 M) serta NaOH dengan pH 

yang jauh lebih rendah (konsentrasi di bawah 3 M) dari yang digunakan 

dalam penelitian ini. Anjuran untuk menggunakan  H3PO4 dengan konsentrasi 

lebih rendah relevan dengan pernyataan Khoswanto (2008) bahwa H3PO4 37 

% masih bersifat kuat yang sangat berbahaya untuk vitalitas jaringan pulpa, 

dimana H3PO4 yang digunakan dalam penelitian ini setara dengan konsentrasi 

20 % yang juga masih bersifat toksik. Penurunan konsentrasi H3PO4 ini 

bertujuan untuk meningkatkan nilai pH larutan HA sehingga kurang lebih 

dapat mendekati pH air liur yang secara normal memiliki nilai pH 6,5  

(Besford, 1996) dimana angka ini masih bisa diterima oleh lingkungan mulut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

           Berdasarkan serangkaian penelitian dan analisis mengenai 

penambahan konsentrasi larutan HA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) menunjukkan bahwa 

HA dapat digunakan untuk infiltrasi tubulus dentin.  

2. Penambahan konsentrasi HA pada larutan, menghasilkan presipitat yang 

lebih padat dan tebal, dimana konsentrasi 0,133 M menghasilkan tumpatan 

terbaik. 

3. Peningkatan konsentrasi HA pada larutan tidak menunjukkan perbedaan yang 

bermakna pada jumlah sel hidupnya dengan kondisi masih dibawah batas 

ambang toksisitas. 

5.2. Saran 

1. Semua larutan HA maupun NaOH dari metode yang digunakan dalam 

penelitian ini masih bersifat toksik, karena itu perlu dilakukan optimasi 

lebih lanjut pada H3PO4 (pelarut hidroksiapatit) menggunakan pH yang 

lebih tinggi (konsentrasi di bawah 2 M), serta NaOH dengan pH yang 

lebih rendah (konsentrasi di bawah 3 M) hingga diperoleh larutan HA dan 

NaOH yang aman/non-toksik. 

2. Uji in vivo perlu dilakukan setelah diperoleh larutan HA dan NaOH yang 

aman/non-toksik. 
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LAMPIRAN 1 

Tabel Kondisi presipitat dalam tabung Durham selama 6 jam 
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LAMPIRAN 2 

Prosentase Sel Hidup pada MTT Assay 

Tabel Prosentase Sel Hidup pada MTT Assay 

 OD kontrol OD Perlakuan 
 Sel Media 0,093 M 0,113 M  0,133 M 1 M 3 M 
 0,404 0,075 0,1 0,095 0,105 0,102 0,097 
 0,429 0,077 0,091 0,102 0,099 0,096 0,104 
 0,43 0,109 0,119 0,125 0,126 0,137 0,128 
 0,49 0,098 0,115 0,12 0,13 0,148 0,132 
 0,472 0,058 0,067 0,073 0,081 0,076 0,088 
 0,515 0,106 0,11 0,118 0,142 0,125 0,115 
 0,511 0,104 0,101 0,092 0,108 0,089 0,094 
 0,42 0,088 0,095 0,084 0,094 0,146 0,11 

Rata-rata OD 0,458875 0,089375 0,09975 0,101125 0,110625 0,114875 0,1085 
Sel Hidup (%)   34,49 34,75 36,48 37,25 36,09 

 
Rata-rata nilai absorbansi dihitung dengan : 

 

 

Prosentase sel hidup dihitung dengan : 
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Tabel Lampiran 4.2 Simpangan baku rata-rata OD 

 OD kontrol OD Perlakuan 
 Sel Media 0,093 M 0,113 M  0,133 M 1 M 3 M 
 0,404 0,075 0,1 0,095 0,105 0,102 0,097 
 0,429 0,077 0,091 0,102 0,099 0,096 0,104 
 0,43 0,109 0,119 0,125 0,126 0,137 0,128 
 0,49 0,098 0,115 0,12 0,13 0,148 0,132 
 0,472 0,058 0,067 0,073 0,081 0,076 0,088 
 0,515 0,106 0,11 0,118 0,142 0,125 0,115 
 0,511 0,104 0,101 0,092 0,108 0,089 0,094 
 0,42 0,088 0,095 0,084 0,094 0,146 0,11 

Jumlah OD2  1,697787 0,066199 0,081482 0,084227 0,100827 0,110931 0,095938 
ΔOD   0,005796 0,00657 0,007226 0,009784 0,005606 

 

Simpangan baku rata-rata OD dihitung dengan : 
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Lampiran 3. Hasil Uji Statistik OD antar Kelompok Konsentrasi Larutan HA 
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