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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi komposisi Al2O3 yang
tepat untuk menghasilkan semen gigi Glass Ionomer Cement yang terbaik. Semen
gigi GIC merupakan semen gigi yang paling banyak digunakan saat ini. Untuk itu
diperlukan upaya perbaikan kekuatan tekan dan nilai estetis dengan menggunakan
variasi komposisi Al2O3 sehingga menghasilkan GIC yang terbaik. Pada
penelitian ini dilakukan variasi Al2O3 sebesar 23%, 24%, 25%, 26% dan 27%.
Campuran powder GIC disintering dengan mengunakan furnace selama 1 jam
dengan suhu 1100°C. Selanjutnya powder dicampur dengan liquid polyacrilat
hingga berbentuk pasta dan dicetak dalam cetakan silinder hingga mengeras.
Karakterisasi semen gigi GIC dengan meliputi karakterisasi SEM (Scanning
Electron Microscopy), uji kekerasan, uji kuat tekan dan derajat putih. Berdasarkan
struktur morfologi sampel melalui karakterisasi SEM diperoleh sampel gigi
dengan variasi Al2O3 27% menunjukkan permukaan sampel yang lebih halus dan
sedikit pori dibandingkan dengan sampel yang lain. Hasil analisis makroskopis
diperoleh nilai kekerasan terbaik (98,1 ± 2,079) VHN dan nilai kuat tekan
(458,705 ± 0,541) MPa. Uji derajat putih menunjukkan bahwa nilai translusen
yang terbaik ada pada sampel dengan variasi Al2O3 sebesar 23% dengan nilai
94,58%.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the effect of the proper
Al2O3 composition to produce the best GIC dental cement. Glass Ionomer Cement
has dental cement that famous to used by people for dental restoration. Because
of that, needed method to repair the Compressive strength and hardness also
esthetic. This research used Al2O3 variation 23%, 24%, 25%, 26% and 27%.
Mixed of powder GIC sintered by furnace in one hour with temperature 1100°C.
The next step powder GIC mixed liquid polyacrilat until will bring a paste
mixture. Wait and print until the sample hard and dry. Characterization of dental
cement samples include of SEM (Scanning Electron Microscopy), hardness test,
Compressive strength and whiteness. The morphology of sample with SEM
method show that dental cement with variant Al2O3 27% show that the surface
was smoother than other sample surface. The Similarly, the analysis of the
macroscopic yield the best value of the hardness value of (98,1 ± 2,079) VHN and
compressive strength value of (458,705 ± 0,541) MPa. Whiteness test show the
result that best whiteness is Al2O3 with addition 23% value of 94,58%.
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