
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kasus kerusakan gigi di Indonesia semakin meningkat. Kasus 

kerusakan gigi diakibatkan beberapa faktor, misalnya kecelakaan dan gigi 

berlubang (cavity).  Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007), 

terdapat sekitar 72,1% penduduk Indonesia pernah mengalami gigi berlubang 

(karies gigi) dan 46,5% diantaranya merupakan karies aktif yang belum dirawat. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), prevalensi nasional 

masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, sebanyak 14 provinsi mempunyai 

prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka nasional.  

Restorasi gigi atau penambalan gigi merupakan salah satu solusi untuk 

mengatasi kerusakan gigi yang disebabkan oleh karies. Restorasi gigi dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahan seperti semen gigi. Pencegahan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk gigi seperti semula. Selain 

itu, untuk menghindari terjadinya perkembangan bakteri yang dapat merusak gigi 

sehingga gigi dapat berfungsi secara normal.  

Terdapat empat jenis semen gigi yang biasa dipakai dalam dunia 

kedokteran gigi, yaitu semen seng oksida dan eugenol (zinc oxide and eugenol 

cement), semen polikarboksilat (polycarboxylate cement), semen seng fosfat (zinc 

phosphate cement), dan semen gelas ionomer (glass ionomer cement). Masing-

masing semen gigi tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. 

1 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH VARIASI WAKTU MILLING TERHADAP... ANITA SUSANTI



 

 

Glass Ionomer Cement (GIC) adalah salah satu material penambal gigi 

yang banyak digunakan oleh dokter gigi karena memiliki banyak manfaat. GIC 

terdiri dari dua komponen utama yaitu powder gelas ionomer dan liquid asam 

poliakrilat. Powder yang digunakan adalah silika (SiO2), alumina (Al2O3), 

kalsium fluorida (CaF2), dan aluminium fosfat (AlPO4). Silika berperan sebagai 

kerangka utama jaringan oksida dalam mengembangkan suatu ikatan antara gelas 

dengan jaringan melalui pembuatan sisi deposit dari kalsium (Widana, 2012). 

Alumina berperan untuk meningkatkan sifat mekanik Glass Ionomer Cement yaitu 

tingkat kekerasannya. Kalsium fluorida berperan sebagai antibakteri untuk 

menghambat perluasan penyebaran bakteri akibat adanya karies pada gigi. 

Sedangkan aluminium fosfat berperan untuk meningkatkan kekuatan gigi. 

Keunggulan GIC antara lain memiliki kemampuan berikatan secara kuat dengan 

enamel maupun dentin dan komposisinya yang sederhana (Craig, 2002). Selain itu 

GIC mempunyai kekuatan kompresi yang tinggi, bersifat adhesif, translusen, tidak 

iritatif, daya larut yang rendah, dan bersifat antikariogenik karena dapat 

melepaskan fluorida. 

Sifat GIC dapat ditentukan oleh proses pencampuran bahan-bahan 

dasarnya. Proses tersebut meliputi homogenitas campuran bahan yang 

memberikan sifat mekanik yang seragam pada semen gigi GIC yang dihasilkan. 

Untuk mendapatkan campuran yang homogen dapat dilakukan proses milling, 

dimana waktu milling mempengaruhi hasil pada semen gigi GIC. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2012), menunjukkan bahwa proses 

milling mempengaruhi nilai kekerasan dan kekuatan tekan semen gigi seng fosfat 
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dan nano zinc oxide. Semakin lama waktu milling, maka nilai yang dihasilkan 

akan semakin besar. 

Alat yang digunakan untuk milling adalah dengan menggunakan HEM 

(High Energy Milling). HEM berfungsi untuk mixing, homogenisasi, mechanical 

alloying, membuat emulsi dan mempercepat laju reaksi. HEM dapat memperkecil 

ukuran partikel dan memperluas permukaan sentuh yang disebabkan karena 

tumbukan antar partikel. Jika semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka luas 

permukaan sentuh partikel ini berpengaruh terhadap laju reaksi yang semakin 

cepat. Sedangkan laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, tekanan, suhu, dan 

katalis. 

Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh variasi waktu milling pada 

Semen Gigi Kalsium Fosfat-Nano Zinc Oxide (Anati, 2014), variasi milling yang 

digunakan adalah selama 0, 15, 30, 45, dan 60 menit. Dari penelitian tersebut 

diperoleh variasi milling yang terbaik yaitu pada waktu milling selama 60 menit. 

Sehingga pada penelitian ini semen gigi GIC disintesis dengan variasi waktu 

milling 0, 20, 40, 60 , dan 80 menit. Sedangkan komposisi GIC yang digunakan 

adalah SiO2 41 %, CaF2 21 %, Al2O3 27 %, dan AlPO4 11 %, hal ini sesuai 

dengan range komposisi dari GIC. Pengaruh variasi waktu milling terhadap 

karakterisasi sampel semen gigi GIC yang terbentuk dapat dilihat melalui 

beberapa uji. Uji tersebut meliputi uji struktur mikro dengan menggunakan XRD 

(X-Ray Diffraction) dan SEM (Scanning Electron Microscopy), uji sifat fisis 

meliputi uji kerapatan (Density), dan uji sifat mekanis meliputi uji kekuatan tekan 

(Compressive Strength) dan uji kekerasan (Vickers Hardness).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu milling terhadap sifat fisis, sifat 

mekanis, dan struktur mikro semen gigi Glass Ionomer Cement? 

2. Berapakah waktu milling pada Glass Ionomer Cement agar diperoleh 

semen gigi dengan karakter yang memenuhi standart berdasarkan sifat fisis, 

sifat mekanis, dan struktur mikro? 

 

1.3     Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan 

masalah, diantaranya adalah karakterisasi yang dilakukan meliputi uji XRD (X-

Ray Diffraction), uji morfologi menggunakan SEM (Scanning Electron 

Microscopy), uji kerapatan dengan menggunakan mikrometer sekrup dan neraca 

digital, uji kekuatan tekan dengan menggunakan alat Autograph  tipe AG-10 TE 

Shimadzu, dan uji kekerasan dengan menggunakan alat Micro Vickers Hardness. 

 

1.4     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu milling terhadap sifat fisis, sifat 

mekanis, dan struktur mikro semen gigi Glass Ionomer Cement. 
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2. Mengetahui waktu milling pada Glass Ionomer Cement agar diperoleh 

semen gigi dengan karakter yang memenuhi standart berdasarkan sifat 

fisis, sifat mekanis, dan struktur mikro. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh 

waktu milling semen gigi Glass Ionomer Cement terhadap sifat fisis, sifat 

mekanis, dan struktur mikro terhadap produk biomaterial, kemudian diperoleh 

variasi waktu milling pada Glass Ionomer Cement agar diperoleh semen gigi 

dengan karakter yang terbaik. 
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