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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi calcium 

fluoride (CaF2) terhadap karakteristik termal, mikroskopik dan makroskopik 

semen gigi Glass Ionomer Cement (GIC). Pembuatan sampel dilakukan dengan 

mencampurkan bubuk SiO2, Al2O3 dan AlPO4 dengan variasi penambahan 

komposisi CaF2 secara berturut-turut 14%, 16%, 18%, 20%, dan 22% wt. Proses 

pencampuran dilakukan dengan HEM selama 1 jam kemudian disintering pada 

suhu 1200oC dengan penahanan suhu selama 1 jam. Bubuk semen hasil sintering 

selanjutnya dicampur kedalam cairan asam poliakrilik 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 Termal (DTA), mikroskopik (SEM) dan 

makroskopik yang meliputi uji kuat tekan. Hasil DTA menunjukkan bahwa 

penambahan jumlah CaF2 dapat menurunkan suhu sintering GIC. Hasil SEM 

menunjukkan bahwa penambahan 18% CaF2 memiliki morfologi yang lebih halus 

dan hal ini sesuai dengan kuat tekan yang dimilikinya yaitu sebesar (441,76± 

0,556) MPa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CaF2 dapat memperbaiki 

mikrostruktur dan meningkatkan sifat mekanik, 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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ABSTRACT 

This research was aimed to detect the effect of variation of calcium fluoride 

(CaF2) composition to thermal characteristic, macroscopic, and microscopic of 

Glass Ionomer Cement (GIC) tooth cement. Sample was made by mixing SiO2, 

Al2O3 and AlPO4 powder with various CaF2 as 14%, 16%, 18%, 20%, dan 22% in 

a row. Mixing process was done by HEM for 1 hour then sintered at constant 

temperature by 1200oC for 1 hour. Then cement powder product added to 

polyacrilic acid by 7:1 (g/ml) ratio to form mixed paste. The mixed paste then 

formed to pellet by 8 mm diameter. Then various characterization as thermal 

characterization (DTA), microscopic (SEM), and macroscopic by compression 

test were obtained to pellet. DTA results showed the addition by 18% of CaF2 

could lowering GIC sintering temperature. The SEM results showed as well that 

by 18% addition of CaF2 the morphology structure of pellet was smoother and it 

had compression test result as 441,76± 0,556 MPa. Thereby it can be concluded 

that CaF2 could reconstruct microstructure and raise physic characteristic of tooth 

cement, yet optimization of CaF2 composition and sintering temperature need to 

be verified to obtain the tooth cement with good microscopic and macroscopic 

characteristic. 
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