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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gigi merupakan salah satu organ pencernaan penting yang dimiliki oleh 

manusia. Organ ini dapat mengalami masalah yang cukup serius jika tidak dirawat 

dengan baik. Masalah gigi yang sering terjadi adalah karies gigi. Menurut survey 

yang dilakukan Kesehatan Rumah Tangga tahun 2007, sekitar 76,92 % penduduk 

Indonesia mengalami karies gigi. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini 

dapat menyebabkan nyeri dan penanggalan gigi. Peningkatan terjadinya karies 

gigi dipengaruhi oleh pemilihan jenis makanan yang kurang sehat dan cara 

pembersihan gigi yang kurang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan perlu 

adanya restorasi oleh dokter gigi. Restorasi gigi berguna untuk merawat dan 

memperbaiki gigi berlubang yang berupa terapi saluran akar, pencabutan, dan 

penambalan menggunakan semen gigi yang sesuai.  

Terdapat beberapa macam semen gigi yang digunakan sebagai bahan 

restorasi, yaitu semen seng fosfat (Zinc Phosphate Cement), semen seng oksida 

eugenol (Zinc Oxide Eugenol Cement), semen polikarboksilat (Polycarboxylate 

Cement), dan semen  ionomer kaca (Glass Ionomer Cement). Semen seng fosfat 

digunakan sebagai semen dasar sebelum dilakukan penambalan tetap. Sedangkan 

semen seng oksida eugenol digunakan sebagai penyemenan sementara mahkota, 

jaket (compete crown), dan intermediate base. Semen polikarboksilat utamanya 

digunakan sebagai cementing medium perbaikan kerusakan gigi, bahan tambal 
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sementara, dan perekat. Semen  ionomer kaca digunakan sebagai semen dasar, 

cementing medium, dan bahan restorasi untuk gigi depan (Combe, 1992). 

Saat ini semen gigi yang banyak digunakan di masyarakat adalah Zinc 

Oxide Eugenol (ZOE). Hal ini dikarenakan semen ZOE dapat mengurangi rasa 

nyeri pada pulpa gigi. Semen gigi ini juga diharapkan dapat menjadikan pulpa 

sehat sebelum dilakukan tumpatan tetap (Astuti, 2007). Keunggulan lain dari ZOE 

adalah memiliki sifat antiseptik, dapat beradaptasi dengan baik pada kavitas, dan 

penghantar panas yang rendah. Semen ini juga berlaku sebagai penghambat arus 

listrik. Disamping itu, kekurangan dari ZOE adalah memiliki sifat mekanik yang 

lebih rendah daripada semen lain. (Anusavice, 2003) 

Semen harus memiliki kekuatan dan ketahanan abrasi yang baik. Bahan 

yang berpotensi memperbaiki karakteristik tersebut adalah Alumina (Al2O3) dan 

asam benzoat. Senyawa Al2O3 dapat ditambahkan karena memiliki ketahanan 

korosi yang baik, ketahanan pemakaian yang cukup lama, dan biokompabilitas 

yang baik. Sedangkan sifat dari asam benzoat adalah memiliki titik lebur yang 

rendah dan tidak mudah larut dalam air. Campuran ZOE dan asam benzoat sering 

disebut Zinc Oxide Eugenol-Ethoxy Benzoic Acid (ZOE-EBA). ZOE-EBA dapat 

digunakan untuk tambal gigi permanen. Hasil terbaik penambahan alumina pada 

semen gigi ZOE-EBA adalah sebanyak 30%.  Penambahan alumina dan EBA 

pada semen gigi ZOE dapat meningkatkan nilai kekuatan semen gigi dan 

menurunkan nilai kelarutan semen gigi dalam air (Brauer, 1968).  
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Peningkatan kekuatan pada semen gigi juga dapat dilakukan dengan 

mengubah ukuran bahan yang digunakan. Pada penelitian Brauer tahun 1968, 

bahan serbuk yang digunakan berukuran mikro. Sedangkan bahan yang berukuran 

nanopartikel dapat meningkatkan kualitas semen gigi. Penelitian tentang 

nanopartikel zinc oxide telah dilakukan (Prihatini, 2011). Penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa zinc oxide berukuran nano memiliki kekerasan yang lebih 

baik dibandingkan dengan bahan mikro.  

Hal lain yang dapat meningkatkan kualitas semen gigi adalah waktu 

milling (pencampuran). Semakin lama waktu milling yang digunakan, maka 

semakin kecil ukuran partikel akibat tumbukan antar partikel. Sehingga dapat 

mempercepat laju reaksi. Tetapi jika waktu pencampurannya terlalu lama justru 

akan membuat partikel tersebut saling menggumpal. Untuk itu dibutuhkan variasi 

waktu milling yang tepat agar semen gigi yang dihasilkan dapat tercampur secara 

homogen dan memiliki kualitas yang lebih baik. Homogenisasi bahan dapat 

dilakukan menggunakan High Energy Milling (HEM). 

High Energy Milling merupakan salah satu jenis ballmill berenergi tinggi 

yang memiliki beberapa keungguan. Keunggulan HEM yaitu gerak tiga dimensi 

dan putaran pada vial. Alat ini dapat digunakan untuk proses mixing, 

homogenisasi, mechanical milling, mechanical alloying, dan membuat emulsi. 

HEM dapat digunakan untuk industri dan penelitian dalam bidang nanomaterial 

terutama untuk material fungsional. 
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Pada penelitian ini akan disintesis ZOE-EBA dengan variasi waktu milling 

yang diharapkan dapat menghasilkan campuran yang sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk mengetahui karakteristik yang dihasilkan dari sintesis tersebut, maka 

dikarakterisasi menggunakan uji makroskopik (uji kekuatan tekan dan uji 

kekerasan) dan uji mikroskopik (karakterisasi Scanning Electron Microscope 

(SEM)). Uji kekuatan tekan berfungsi untuk mengetahui kemampuan semen gigi 

menahan beban. Sedangkan uji kekerasan berfungsi untuk mengetahui ketahanan 

sampel terhadap deformasi tekanan. Karakterisasi SEM berfungsi untuk 

mengetahui tekstur permukaan dan ukuran pori. Hasil dari beberapa uji tersebut, 

selanjutnya dianalisis peranan waktu milling terhadap pembentukan semen gigi 

ZOE-EBA reinforced alumina dan potensi aplikasinya. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh waktu milling terhadap sifat mekanik (kekuatan 

tekan dan kekerasan), topografi (tekstur permukaan), dan morfologi 

(ukuran pori) semen gigi ZOE-EBA reinforced alumina yang 

dihasilkan ? 

2. Berapa variasi waktu milling yang tepat untuk pembentukan semen 

gigi ZOE-EBA reinforced alumina ? 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Pada penelitian ini menggunakan nanopartikel zinc oxide, alumina, 

MgO serta cairan eugenol dan EBA. Bahan tersebut diperoleh dari 

Merck, Aldrich, dan LIPI. 

2. Penelitian ini dilakukan dalam variasi waktu milling 15, 30, 45, 60 

menit, dan tanpa milling. 

3. Karakterisasi pada penelitian ini meliputi uji kekuatan tekan, uji 

kekerasan, dan uji SEM. 

4. Pada serbuk zinc oxide dan aluminium oxide ditambahkan 

magnesium oxide (MgO) 3% untuk menurunkan suhu sintering. 

 

1.4      Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh waktu milling terhadap sifat mekanik (kekuatan 

tekan dan kekerasan), topografi (tekstur permukaan), dan morfologi 

(ukuran pori) semen gigi ZOE-EBA reinforced alumina yang 

dihasilkan. 

2. Mengetahui waktu milling yang tepat untuk pembentukan semen gigi 

ZOE-EBA reinforced alumina. 
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1.5      Manfaat 

Mendapatkan kandidat semen gigi ZOE-EBA reinforced Alumina berbasis 

nanopartikel dengan kekuatan tekan, kekerasan, dan ukuran pori terbaik 

berdasarkan waktu milling. 
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