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ABSTRAK 

 

Salah satu masalah kerusakan gigi yang sering dialami yaitu gigi berlubang. 

Penanggulangannya dapat melalui penambalan gigi atau restorasi gigi dengan 

menggunakan semen zinc oxide eugenol (ZOE). Penambahan aluminium oxide 

dan calcium fluoride untuk meningkatkan sifat mekanik dari semen gigi ZOE. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek penambahan calcium fluoride 

(CaF2) terhadap karakteristik mikroskopik dan makroskopik semen gigi nano zinc 

oxide eugenol (ZnO) dan aluminium oxide (Al2O3). Pembuatan sampel dilakukan 

dengan mencampurkan bubuk ZnO, Al2O3 dan CaF2 dengan variasi penambahan 

komposisi CaF2 meliputi 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8%. Proses pencampuran 

dilakukan dengan HEM selama 1 jam kemudian disintering pada suhu 1000
o
C 

dengan penahanan suhu selama 1 jam. Bubuk semen hasil sintering selanjutnya 

dicampur kedalam cairan eugenol dengan perbandingan bubuk (gr) dan cairan 

(ml) adalah 7:1  hingga membentuk pasta. Pasta hasil campuran dicetak berbentuk 

pelet dengan diameter 8mm. Hasil cetakan semen gigi kemudian dilakukan 

karakterisasi mikroskopik (SEM) dan makroskopik yang meliputi uji kekerasan, 

kuat tekan dan antibakteri. Hasil SEM terbaik yaitu pada penambahan 4% CaF2 

terlihat dari struktur morfologinya yang halus. Hasil uji kekerasan didapat nilai 

tertinggi sebesar (4,73 ± 0,21) VHN, uji kuat tekan tertinggi sebesar (14,626 ± 

0,045) MPa, dan uji antibakteri tertinggi sebesar (26,362 ± 0,05) mm. 

Berdasarkan dari hasil karakteristik, CaF2 dapat memperbaiki mikrostruktur dan 

meningkatkan sifat fisis, namun perlu dilakukan optimasi pada variasi komposisi 

CaF2 dan suhu sintering untuk memperoleh semen gigi yang memiliki 

karakteristik mikroskopik dan makroskopik yang baik. 
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