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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1         Latar belakang 

Saat ini kerusakan gigi merupakan masalah yang semakin meningkat di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena kesadaran orang dalam merawat gigi 

sangatlah kurang. Menurut data Riskesdas 2007, sebanyak 75% penduduk 

Indonesia mengalami riwayat karies gigi dengan tingkat keparahan gigi (indeks 

DMF-T) sebesar 5 gigi setiap orang. Salah satu faktor penyebab kerusakan gigi 

adalah gigi berlubang.  

Perbaikan atau penanggulangan kerusakan gigi dapat dilakukan melalui 

penambalan gigi atau restorasi gigi. Restorasi gigi dilakukan untuk mengganti 

mahkota gigi yang hilang dengan menggunakan bahan semen gigi. Semen gigi 

yang biasa dipakai dalam dunia kedokteran gigi secara umum ada empat macam 

yaitu: semen seng fosfat (zinc phosphate cement), semen polikarboksilat 

(polycarboxylate cement), semen gelas ionomer (glass ionomer cement), dan 

semen seng oksida dan eugenol (zinc oxide and eugenol cement) (Noort, 1994). 

Masing-masing semen gigi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga 

berimplikasi pada aplikasinya. Syarat penggunaan semen gigi antara lain: 

viskositas yang rendah, tahan terhadap suasana asam, kekuatan tekan dan tariknya 

tinggi, tahan terhadap deformasi plastis, biokompatibilitas, waktu kerja di dalam 

mulut bertahan lama, insulator terhadap panas. Semen gigi ini juga harus bersifat 

bakteriostatik dan tidak mudah larut dalam saliva. (Abdillah dkk, 2011). 
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Glass Ionomer Cement (GIC) merupakan semen gigi yang paling banyak 

digunakan untuk bahan restorasi gigi. Bahan – bahan pada GIC secara umum 

adalah SiO2, Al2O3, CaF2, AlPO4, NaF, AlF3 namun dalam pembentukan GIC 

bahan utama yang dipakai adalah SiO2, Al2O3, CaF2, AlPO4 karena untuk 

senyawa NaF, AlF3 hanya memiliki persentasi kecil dalam penyusunan GIC dan 

fungsi senyawa tersebut sudah ada dalam fungsi senyawa penyusun GIC yang 

utama. Semen gigi GIC memiliki beberapa keunggulan diantaranya kemampuan 

melekat pada enamel dan dentin  tanpa ada penyusutan, mempunyai sifat 

biokompatibilitas yang baik serta memiliki koefisien ekspansi termal sama dengan 

struktur gigi (Palma et al, 2002). 

Hal ini didukung karena bahan gabungan pembentuk GIC secara berturut – 

turut adalah silica 35,2 – 41,9 %, alumina 20,1 - 28,6%, kalsium fluoride 15,7 – 

20,1 % dan aluminium fosfat 3,8 – 12,1 % dengan liquid menggunakan cairan 

polyaclyric acid memiliki kelebihan yaitu bahan Silika berfungsi sebagai 

kerangka utama jaringan oksida dalam mengembangkan suatu ikatan antara glass 

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

memiliki kristalinitas yang tinggi dan luas permukaan yang tinggi sehingga 

translucen. Penambahan alumina dilakukan untuk mempermudah proses 

fabrikasi, ketahanan korosi, ketahanan pemakaian yang cukup lama, bioinert dan 

biokompabilitas yang baik. Kalsium fluoride dalam semen gigi ini berperan 

sebagai antibakteri untuk menghambat perluasan penyebaran bakteri akibat 

adanya karies pada gigi dan dapat menurunkan suhu pada saat prosesing. 
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Selain memiliki kelebihan, GIC juga memiliki beberapa kekurangan. 

Kekurangan semen gigi tersebut jika dibandingkan dengan bahan restorasi lain 

adalah bersifat porus, permukaan restorasi yang kurang halus, tegangan 

permukaan antar komponen meningkat dan perlekatan antar komponen lemah 

sehingga sifat mekanik Glass ionomer Cement rapuh (Hattrick et al., 2010). 

Selain itu, sintesis GIC dari bahan dasar SiO2-Al2O3-CaF2-AlPO4 memerlukan 

suhu sintering yang tinggi dimana suhu transisi glass 630 °C, suhu kristalisasi 900 

ºC dan suhu melting poin 1400 ºC. sehingga energi yang dikeluarkan pada saat 

sintering sangat besar atau pemborosan energi.  

Salah satu cara untuk memperbaiki GIC dengan penambahan komposisi 

kalsium fluoride (CaF2). Menurut penelitian Lee (2009), pencampuran CaF2 dan 

Al2O3 mampu menurunkan suhu pada saat sintering. Variasi komposisi kalsium 

fluoride (CaF2) diharapkan mampu memperbaiki sifat mikrostruktur dan 

makrostruktur semen gigi GIC. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan CaF2 akan 

menyebabkan remineralisasi enamel sehingga dapat mengurangi tingkat porositas. 

Selain itu keberadaan CaF2 dapat meningkatkan antibakteri dari GIC. (Horowits, 

1982).  

Pengaruh variasi komposisi CaF2 terhadap karakterisasi sampel semen gigi 

GIC yang terbentuk dapat dilihat melalui beberapa uji. Uji tersebut meliputi uji 

DTA, uji SEM, uji mekanik dan fisis. Uji DTA (Differential Thermal Analysis) 

berfungsi untuk menentukan temperatur peleburan, temperatur perubahan fasa 

titik rekristalisasi dari suatu bahan dan mengetahui apa terjadi efisiensi 

penghambatan energi dalam penurunan suhu sintering. Uji karakterisasi Scanning 
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Electron Microscopy (SEM) yaitu untuk mengetahui komposisi sampel dan 

mengetahui struktur mikronya. Uji mekanik dan fisis meliputi uji kekuatan tekan 

yang secara berturut-turut berfungsi untuk mengetahui ketahanan sampel terhadap 

deformasi tekanan dan untuk mengetahui kemampuan semen gigi menahan beban. 

Selanjutnya dari hasil uji tersebut dapat dibandingkan dan dianalisis peranan CaF2 

terhadap pembentukan semen gigi GIC dan potensi aplikasinya. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan kalsium fluoride (CaF2) 14%, 16%, 

18%, 20%, 22% wt. Terhadap karakteristik semen gigi Glass Ionomer 

Cement (GIC) berdasarkan uji sifat termal, uji sifat mikroskopik, uji 

sifat makroskopik ? 

2. Berapakah persen berat penambahan kalsum fluoride pada Glass 

Ionomer Cement (GIC) agar diperoleh semen gigi dengan karakteristik 

yang terbaik berdasarkan sifat termal, sifat mikroskopik dan sifat 

makroskopik ? 

1.3       Batasan Masalah  

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan 

masalah,     antara lain : 

1. Bahan yang digunakan sebagai bahan semen gigi Glass Ionomer 

Cement adalah SiO2 - Al2O3 – CaF2 – AlPO4  sebagai powder dan  

polyacrylic acid sebagai liquid. 
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2. Variasi komposisi kalsium fluorida (CaF2) yang dibuat yaitu 14%, 

16%, 18%, 20%, 22% wt. 

3. Karakteristik terbaik adalah karakteristik yang memenuhi sifat termal, 

sifat mikroskopik dan sifat makroskopik. 

1.4      Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi pengaruh penambahan kalsium fluoride (CaF2) 

terhadap karakteristik semen gigi Glass Ionomer Cement (GIC) 

berdasarkan uji sifat termal, uji sifat mikroskopik, uji sifat 

makroskopik. 

2. Dapat mengetahui persen berat penambahan kalsum fluoride pada 

Glass Ionomer Cement (GIC) agar diperoleh semen gigi dengan 

karakteristik yang terbaik berdasarkan sifat termal, sifat mikroskopik, 

sifat makroskopik. 

1.5        Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

Dapat memperbaiki semen gigi Glass Ionomer Cement (GIC) dengan sifat 

termal ( menurunkan suhu sintering ), sifat mikroskopik ( struktur permukaan 

lebih halus ) dan sifat makroskopik ( kekuatan tekan lebih besar ) yang sehingga 

dapat diaplikasikan sebagai bahan restorasi gigi. 
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