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Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab kepada mereka 
yang Kami menjelaskannya dengan ilmu, menjadi petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang beriman

(Q.S. Al A’raaf, 7: 52)
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kupersembahkan untuk:
                                                       Almamater tercinta,

Almarhum ayah dan ibu tercinta,
                    Istri dan anak tercinta,

                   Keluarga tercinta,
         Masyarakat dan bangsa Indonesia yang kuhormati

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

 
PIDATO GURU BESAR

POTENSI DAN PROSPEK...  
ADIORO SOETOJO



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

 
PIDATO GURU BESAR

POTENSI DAN PROSPEK...  
ADIORO SOETOJO



�

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera,

Yang Terhormat,
Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi, Anggota Senat Universitas 

Airlangga dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas 
Airlangga,

Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,
Para Direktur dan Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas 

Airlangga,
Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga,
Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga,
Teman sejawat dan Segenap Sivitas Akademika Universitas 

Airlangga,
Sejawat Ikatan Konservasi Gigi Indonesia, serta
Para Undangan dan Hadirin yang saya Hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-
sama memanjatkan puja dan puji ke hadirat Allah swt. yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua sehingga 
pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara akademik 
yang terhormat, yaitu pengukuhan saya sebagai Guru Besar 
Universitas Airlangga dalam keadaan sehat walafiat. Allah swt. 
Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta rasanya telah banyak 
memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada saya, salah satunya 
ialah dikukuhkannya saya sebagai guru besar Universitas Airlangga. 
Dari awal semenjak saya lahir hingga detik ini telah bertahun tahun 
nikmat Allah swt. yang tak terhitung sudah dilimpahkan-Nya 
kepada saya. Semoga pada hari ini merupakan titik awal bagi saya 
untuk lebih meningkatkan ibadah kepada-Nya, mensyukuri segala 
nikmat-Nya. Mudah mudahan hal ini dapat menjadi kekuatan 
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untuk pengabdian baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan 
pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. 
Insya Allah saya dapat menjalankan segala perintah Tuhan 
khususnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat 
bagi umat manusia; karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka 
yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya.

 Saya menyadari bahwa memangku suatu jabatan merupakan 
amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah 
SWT, pemerintah, masyarakat pada Universitas Airlangga 
yang telah memberikan kepercayaan untuk memangku jabatan 
akademik tertinggi ini. Pada kesempatan yang sangat terhormat 
ini saya sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Konservasi Gigi akan 
menyampaikan pemikiran dan pandangan saya tentang:

POTENSI DAN PROSPEK RESIN METAKRILAT  
SEBAGAI APLIKASI BAHAN RESTORASI GIGI

PENDAHULUAN

 Sejarah perkembangan bahan resin metakrilat diawali dengan 
ditemukannya cairan organik/getah yang berasal dari pohon. Resin 
ini biasa dinamai sebagai resin alamiah (resin natural), damar atau 
resin polimer. Bahan cairan tersebut bersifat kental (viscous), lengket 
(sticky) dan dapat mengeras atau berpolmerisasi karena proses 
oksidasi. Karena sifat-sifat inilah maka pada zaman dahulu bahan 
ini digunakan sebagai bahan perekat pada kayu, misalnya pada 
rumah atau perahu kayu agar supaya tidak bocor. Cairan/getah yang 
berasal dari pohon karet (Havea Brasilica) juga dapat dikategorikan 
ke dalam kelompok polimer. Penggunaan karet sebagai barang 
kebutuhan manusia mulai dikembangkan oleh Charles Goodyear 
sekitar tahun 1850 yaitu dengan vulcanite-sulphur-hardened rubber-
nya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan resin 
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atau yang dikenal sebagai plastik dan karet dapat kita temui sehari-
hari sebagai benda yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. 
Sebagai contoh ialah barang barang peralatan rumah tangga, 
peralatan dapur, alat tulis, bahan untuk mengecat, peralatan medis 
(termasuk alat alat kedokteran gigi) bahkan hingga dipakai untuk 
peralatan yang canggih seperti pada pesawat terbang maupun 
otomotif.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam bidang Ilmu Konservasi Gigi, khususnya pada Operative 
Dentistry, bahan resin metakrilat dapat digunakan sebagai bahan 
untuk merestorasi kerusakan gigi, misalnya pada pembuatan 
mahkota selubung gigi (mahkota jaket atau mahkota pigura) dan 
juga untuk pemakaian restorasi veneer. Resin dapat pula digunakan 
sebagai bahan tumpatan, sebagai contoh resin komposit, inlay 
ataupun sebagai bahan perekat (bonding) antara tumpatan resin 
komposit dengan kerusakan bagian gigi yang telah mengenai 
jaringan dentin. Bahan ini biasa disebut sebagai dentin bonding. 
Dalam perkembangan teknologi dan inovasi bahan restorasi baru, 
maka pada tahun 1955 seorang peneliti bernama Buonocore telah 
menemukan suatu sistem adesif di bidang kedokteran gigi. Sistem 
adesif tadi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan perlekatan 
bahan restorasi pada permukaan jaringan keras gigi. Pengetahuan 
tentang sistem adesif mengalami kemajuan yang sangat cepat 
setelah dilakukan penelitian di bidang fisika dan kimia organik. Di 
sini dapat memperjelas tentang mekanisme proses adesif tersebut. 
Kemajuan yang pesat dalam tehnologi adesif ternyata menarik para 
peneliti di bidang kedokteran gigi untuk mencoba menggunakan 
bahan adesif pada jaringan enamel dan dentin (Nakabayashi dan 
Iwasaki, 2006). Perubahan yang cepat pada bahan adesif khususnya 
dentin bonding pada saat kini telah mencapai pada generasi yang 
ketujuh. Pada generasi ini tahapan aplikasi klinis bahan resin 
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lebih sederhana karena bahan etsa asam, primer, katalis dan resin 
adesif telah dicampur menjadi satu sehingga tidak perlu dilakukan 
pengetsaan, pencucian maupun pengeringan (Suzuki et al., 2000).

Hadirin yang saya hormati,

Bahan Restorasi Resin Komposit

 Resin sintetik berbasis metakrilat digunakan sebagai bahan 
restorasi karena mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya 
insoluble, estetik baik, tidak peka terhadap dehidrasi, relatif 
murah dan mudah manipulasinya (Anusavice, 2003). Bahan resin 
tersebut mulai dikembangkan oleh Bowen menjelang permulaan 
tahun 1960. Hasil inovasi baru restorasi resin ini yaitu berasal 
dari campuran antara Bisfenol A dengan glisidil metakrilat yang 
pada akhirnya akan menghasilkan suatu resin dimetakrilat. Oleh 
karena bahan tersebut terlalu kental (berat molekul yang tinggi) 
maka pada aplikasinya umumnya ditambahkan dengan resin yang 
mempunyai viskositas lebih rendah, seperti: urethane dimetakrilat 
ataupun trietilen glikoldimetakrilat (TEGDMA). Selanjutnya, untuk 
memperbaiki sifat fisik dan mekanisnya umumnya ke dalam resin 
komposit ditambahkan bahan pengisi anorganik (fillers), misalnya 
: partikel silika. Dalam bidang kedokteran gigi, resin komposit 
ternyata tidak semuanya digunakan dalam bentuk murni resin, 
kadang-kadang bahan resin komposit digabung dengan bahan 
lain, sebagai contoh semen glass-ionomer yang ditambah resin. 
Bahan tersebut dikenal sebagai resin modified glass-ionomer cement 
atau glass-ionomer resin hybrid (Noort, 2007). Keunggulan bahan 
restorasi ini mempunyai kekerasan yang lebih tinggi dan estetik 
yang lebih baik karena warnanya hampir sama dengan warna gigi. 
Lebih dari itu, bahan restorasi tersebut berikatan secara kimia 
dengan jaringan keras gigi serta mengandung zat fluor. Dari hasil 
penyelidikan, bahan fluor terbukti mampu mencegah terjadinya 
proses karies gigi. Bahan restorasi yang tidak mampu mengeluarkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

 
PIDATO GURU BESAR

POTENSI DAN PROSPEK...  
ADIORO SOETOJO



�

zat fluor dapat ditambahkan stannous fluoride dan disebut sebagai 
polyacid-modified resin composites atau nama lainnya compomer. 
Resin metakrilat ternyata dapat juga ditambahkan ke dalam bahan 
semen basis dengan tujuan untuk meningkatkan kekerasan dan 
perlekatannya pada permukaan gigi dan untuk mengurangi daya 
kelarutannya dalam cairan rongga mulut. Secara umum efek 
resin metakrilat terhadap jaringan lunak rongga mulut ataupun 
jaringan pulpa gigi mempunyai dampak yang kurang baik, yakni 
bersifat iritasi, toksis bahkan ada yang menyatakan resin ini bersifat 
karsinogen. Akan tetapi, ada beberapa jenis resin metakrilat yang 
menguntungkan bagi jaringan pulpa gigi karena dapat merangsang 
pembentukan odontoblas, misalnya: HEMA (hidroksietil metakrilat), 
4-META (4-metakriloiloksietil trimelitat anhidrid). Campuran 
4-META/MMA-TBB resin akan berpenetrasi ke jaringan pulpa 
yang vital baik secara invitro maupun invivo. Cairan 4-META 
tidak menghambat aktivitas osteogenik pada jaringan pulpa. Hasil 
polimerisasi resin 4-META yang melekat pada bone morphogenetic 
protein (BMP) akan menginduksi osifikasi endochondral dan 
pada akhirnya secara signifikan memproduksi sejumlah dentin 
bridge pada pulpa yang perforasi. Jadi, bahan-bahan tersebut dapat 
dianjurkan sebagai bahan biomaterial yang baik untuk mempercepat 
penyembuhan jaringan pulpa bila diaplikasikan secara direk pada 
gigi vital.

Hadirin yang saya hormati,

Bahan Dentin Bonding

 Penggunaan bahan dentin bonding merupakan pengembangan 
dari bahan restorasi resin komposit yang diperkenalkan oleh Bowen 
(Anusavice, 2003). Resin komposit ini umumnya bersifat hidrofobik, 
yaitu dia dapat melekat dengan baik pada daerah yang kering 
misalnya enamel. Berbeda dengan resin Bowen, dentin bonding 
merupakan resin yang bersifat hidrofilik, sehingga bahan ini baik 
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sekali untuk aplikasi di permukaan dentin. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Noort (2007), bahan dentin bonding biasanya 
berdasarkan pada tiga komponen esensial yakni : primer, bahan 
perangkai (coupling) dan bahan penutup (sealer). Bahan primer 
oleh peneliti ini dinamakan juga sebagai kondisioner dentin yang 
mengandung asam. Di dalam literatur atau penggunaan istilah 
sehari-hari, bahan perangkai juga disebut sebagai primer, sedangkan 
bahan penutup berfungsi sebagai penutup dentin, dimana cairan 
resin tersebut dapat mengalir masuk ke dalam tubuli dentin.

 Beberapa tahun yang lampau para peneliti percaya bahwa 
dentin bonding mampu membentuk ikatan kimia dengan komponen 
organik atau anorganik pada dentin. Molekul ini dapat digambarkan 
sebagai bentuk molekul M-R-X dimana M adalah gugus metakrilat, 
R adalah spacer misalnya rantai hidrokarbon dan X merupakan 
gugus fungsi yang berguna untuk melekatkannya pada jaringan 
gigi. Selama proses polimerisasi, gugus metakrilat akan bereaksi 
dengan dentin dan membentuk ikatan kimia antara resin dengan 
dentin (Anusavice, 2003; Noort, 2007).

 Selanjutnya, peneliti Anusavice (2003) menyatakan bahwa bahan 
dentin bonding mulai diperkenalkan sekitar tahun lima puluhan dan 
dinamakan sebagai dentin bonding generasi pertama. Bahan aktif 
yang terkandung di dalamnya ialah asam gliserol-fosforik. Akan 
tetapi, kekurangan dari bahan dentin bonding ialah sifat penyusutan 
saat polimerisasi dan koefisien termal ekspansinya yang besar. Pada 
generasi kedua yang diintroduksi menjelang tahun tujuh puluhan, 
bahan ini mengandung NPG-GMA (campuran N-phenilglisin 
dengan gilisidil metakrilat). Pada penggunaan klinis terlihat adanya 
kekurangan ikatan kimia antara dentin bonding dengan jaringan 
gigi. Menjelang tahun 1980 diperkenalkan generasi yang ketiga, 
yaitu suatu resin yang berdasarkan pada halofosforus ester dari 
resin unfilled misalnya Bis-GMA dan HEMA. Perlekatan resin 
secara kimia dengan kalsium dentin, dimana terjadi proses interaksi 
ion-ion antara gugus fosfat dengan kalsium dentin. Perlekatan ini 
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terlalu lemah untuk mengimbangi kekuatan kontraksi resin. Karena 
perlekatannya lemah maka ikatan fosfonat ester dengan dentin akan 
terhidrolisa di dalam cairan mulut.

 Beberapa peneliti menyatakan bahwa kekuatan perlekatan 
tarik bahan dentin bonding jenis total etch (Voco, Excite) lebih besar 
secara bermakna bila dibandingkan dengan dentin bonding self etch 
(Xeno, Clearfil Liner Bond 2). Kekuatan tarik Voco sebesar 16,67 ±  
1,99 MPa; Excite: 13,10 ± 2,05 MPa; Xeno: 10,77 ± 1,67 MPa dan 
Clearfil LB 2 adalah 10,77 ± 2,12 MPa (Adioro, 2006; Carilho  
et al., 2005; Zohairy et al., 2005). Sampai saat ini dentin bonding 
yang banyak diproduksi ialah dari generasi ketujuh yang biasa 
disebut sebagai self etching adhesive. Oleh Koibuchi et al., (2001) 
dikemukakan bahan asam, primer, katalis dan resin adhesive telah 
dicampur menjadi satu, sehingga pada aplikasi klinis tidak perlu 
dilakukan pengetsaan. Akan tetapi dikatakan olehnya, perlekatan 
resin ini pada dentin untuk jangka waktu lama masih diragukan. 
Karena tidak dilakukan pencucian, sehingga garam-garam yang 
terbentuk belum terbuang semuanya. Pendapat ini didukung 
oleh Harada et al., (2000) yang mengatakan, sisa lapisan smear 
yang tertinggal tidak hanya mengandung bahan anorganik saja, 
tetapi juga organik misalnya, fibril kolagen yang telah mengalami 
denaturasi (denatured collagen fibril) dan bakteri. Beberapa peneliti 
di antaranya Yoshiyama et al., (2002) merekomendasikan, kekuatan 
perlekatan bahan self etching adhesive pada dentin lebih rendah dari 
pada resin dentin bonding dengan tehnik total etched. Selanjutnya, 
peneliti lain Tay et al., (2002) mengatakan, self etching adhesive 
tidak dapat menutup sempurna pada permukaan dentin. Di daerah 
antar muka resin-dentin terlihat banyak porositas. Penjelasan lain 
tentang dentin bonding dikemukakan oleh Craig et al., (2002) yang 
menyatakan bahwa beberapa dentin bonding mengandung multi 
fungsi monomer (primer atau adhesive) dengan gugus hidrofilik 
untuk memperoleh sifat pembasahan dan penetrasi yang baik. Sifat 
hidrofobik akan berpolimerisai dan berikatan dengan resin komposit 
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di atasnya. Primer dan adhesive biasanya dibuat di dalam pelarut 
aseton, alkohol atau air. Akan tetapi saat ini banyak diperkenalkan 
dalam bentuk solven free, sehingga tidak membutuhkan pengeringan 
sebelum curing. 

Hadirin yang saya hormati,

Di pasaran bahan dentin bonding yang berdasarkan pada 
HEMA (2-hidroksietil metakrilat) telah banyak ditemukan 
misalnya dengan merek ScotchBond MultiPurpose (SBMP), 
AllBond, SingleBond, Clearfil SE Bond dan lain lain. HEMA banyak 
digunakan oleh karena mempunyai beberapa keuntungan, di 
antaranya pembuatannya relatif mudah, dapat bertahan cukup 
lama karena umumnya ditambahkan zat preservatif misalnya 
hidrokuinon, BHT (butylated hidroxy toluene) dan viskositasnya 
yang relatif rendah (Tay dan Pashley, 2001; Perdigao et al., 2001). 
Berat molekul HEMA : 130, penggunaannya sebagai bahan dentin 
bonding biasanya dicampur dengan air, etanol atau aseton. Namun 
bonding yang berpelarut aseton untuk penyimpanan jangka waktu 
yang lama kurang stabil, karena aseton mudah menguap sehingga 
akan mengganggu konsentrasi bahan ini (Maciel et al., 2001; Leal 
et al., 2001). Taira et al., (1996) melakukan penelitian terhadap 
HEMA yang dicampur dengan ferrous klorida (FeCl2) sebagai 
bahan bonding untuk meningkatkan perlekatan resin pada dentin. 
Dikatakan oleh mereka, HEMA yang dicampur logam klorida dapat 
meningkatkan perlekatan resin pada permukaan dentin. FeCl2 di 
sini berfungsi sebagai inisiator polimerisasi bahan bonding. Bahan 
inisiator lainnya dapat berupa campuran logam metakrilat, 4-META 
(metakriloiloksietil trimelitat anhidrid) dan tri n- butyl boran. 
Campuran ini terdapat pada bahan SuperBond C & B. Zat lain 
misalnya fluor, kalsium fosfat yang ditambahkan ke dalam HEMA 
ternyata mampu membentuk proses remineralisasi. Selanjutnya, 
peneliti Li et al., (2002) melakukan studi percobaan kebocoran mikro 
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(nanoleakage) pada dentin bonding HEMA (merek Clearfil SE Bond 
dan UnifilBond) di bawah tekanan loading cycle, baik itu tekanan 
tarikan atau tekanan kompresi. Hasil yang diperoleh ialah, tekanan 
tarikan dan tekanan kompresi tidak mempengaruhi nanoleakage 
pada bonding tersebut. Hal ini berarti adaptasi HEMA, penetrasi 
HEMA ke dalam demineralisasi dentin baik sekali. HEMA ternyata HEMA ternyataHEMA ternyata 
juga baik perlekatannya pada dentin yang mengalami karies. Para 
pakar menggunakan bonding Scotch Bond Multi Purpose yang 
di dalamnya mengandung HEMA, air dan asam polialkenoat. 
Terlihat bahwa HEMA mudah berpenetrasi ke dalam rongga mikro 
antar fibril kolagen. Kemudian asam polialkenoat mengalami ko-
polimerisasi dengan HEMA menjadi hidrogel yang elastis dan ini 
mempunyai kemampuan cukup tinggi untuk melekat secara mekanis 
pada fibril kolagen (Correr et al., 2005).

 Seperti diketahui, jumlah tubuli dentin yang berdekatan dengan 
pulpa lebih besar dari pada tubuli yang jauh dari pulpa. Ini berarti 
daerah dentin yang dekat pulpa lebih basah dari pada daerah dekat 
DEJ. Akan tetapi perlekatan HEMA cukup baik pada daerah dentin 
yang profunda (Nakabayashi dan Pashley, 1998). Keadaan tadi 
telah dibuktikan oleh Belli et al., (2001) yang melakukan penelitian 
kekuatan geser bahan bonding pada dentin dengan simulasi tekanan 
pulpa secara in vitro. Kekuatan perlekatan geser bervariasi antara 
15–96 MPa. Selanjutnya untuk hal yang sama, peneliti Browning et 
al., (2001) telah melakukan percobaan dengan memakai lima jenis 
dentin bonding. Diketemukan perlekatan geser berkisar antara 7–32 
MPa.

 Kondisi dentin yang basah ternyata lebih menguntungkan 
dari pada dentin yang kering dalam hal perlekatan bonding pada 
dentin. Pernyatan tersebut dikemukakan oleh peneliti Hashimoto 
et al., (2000) yang meneliti tentang perlekatan bonding HEMA 
pada permukaan dentin yang basah dan yang kering. Rerata hasil 
kekuatan perlekatan tarik pada dentin kering sebesar 16 MPa, 
sedangkan pada dentin yang basah nilai rerata kekuatan tariknya 
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meningkat menjadi 65 MPa. Merek bonding yang dipakai ialah 
AllBond dan SingleBond. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut 
struktur mikronya dengan transmission electron microscopy (TEM), 
perlekatan HEMA pada dentin basah dan dentin yang kering 
ternyata tidak berbeda .

 Dari beberapa studi yang telah dilakukan, ternyata jaringan 
dentin yang mengalami demineralisasi bukanlah merupakan 
jaringan yang inert atau unresponsive bonding substrate, namun 
dentin tadi sangat resonsif dan merupakan suatu dynamic substrate. 
Hal ini terbukti bahwa dentin berespon terhadap kondisioner 
asam, air drying, aplikasi bahan adhesive monomer dengan cairan 
pelarutnya. Pengaruh respon tersebut akan terlihat dengan adanya 
perubahan dimensi dari matriks kolagen dentin.

Hadirin yang saya hormati,

Interaksi Kimia antara HEMA dengan Kolagen Dentin

Meskipun HEMA secara umum telah banyak dipakai sebagai 
bahan dentin bonding, peranannya di dalam hal mekanisme 
ikatan kimia tidak secara keseluruhan dipahami. Tidak banyak 
kepustakaan yang mengungkap mekanisme ikatan kimia yang 
terjadi dalam hal ini. Akan tetapi beberapa kelompok para peneliti 
menjelaskan, reaksi kimia antara HEMA dan kolagen terjadi sebagai 
hasil adanya formasi ikatan baru pada gugus fungsi ester HEMA. 
Bila ikatan baru tadi terbentuk, misalnya antara C-N dari C-O 
pada gugus ester HEMA, maka akan menghasilkan ikatan amida 
[C(O)NH]. Selain itu juga terjadi ikatan hidrogen. 

Dari penelitian yang telah saya lakukan pada tahun 2006 
terbukti bahwa kelembaban 70% merupakan kelembaban yang 
terbaik dimana terdapat pembentukan ikatan paling maksimal 
antara gugus karbonil HEMA dengan kolagen dentin. Hal ini 
ditunjukkan dengan puncak pita serapan karbonil HEMA yang 
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paling kecil pada alat Fourier Transform Infrared Spectrometer 
(FTIR) (Adioro, 2006).

 Suzuki et al., (2000) mengemukakan, bila HEMA diaplikasikan 
pada kolagen maka terlihat bahwa bentuk triple helix kolagen akan 
berubah pada terminal C dan N menjadi struktur coil (belitan) yang 
tidak beraturan (random). Pada gambaran dengan TEM terlihatPada gambaran dengan TEM terlihat 
adanya perubahan bentuk struktur alur (striated) dari jaringan 
kolagen. Renzo dan Ellis (1994) menjelaskan bahwa ikatan kimia 
antara jaringan dentin dengan bahan resin HEMA terjadi sebagai 
hasil reaksi antara resin tersebut dengan gugus fungsi pada kolagen 
(misalnya, karboksilat, hidroksil, amida atau gugus amina) atau 
dapat pula terjadi reaksi kompleks dengan ion Ca2+ dari hidroksi-
apatit. Ditambahkan oleh mereka, bahwa terdapat reaksi pada 
ikatan ester HEMA yang melibatkan trans-esterifikasi dan/atau 
amidisasi dengan gugus yang terdapat di kolagen. Hal ini dibuktikan 
dengan menghilangnya puncak pita serapan gugus hidroksil (3500 
cm-1) dan uluran simetrik dan asimetrik R-CH2-R' pada pita serapan 
2950 cm-1 setelah dentin direaksikan dengan bahan HEMA (kedua 
puncak pita serapan tersebut pada HEMA murni masih terdeteksi 
dengan alat foto akustik FTIR).

 Perlekatan kimia antara resin HEMA dengan kolagen dentin 
juga diteliti oleh Nishiyama et al., (2003) yang memeriksanya dengan 
13C Nuclear Magnetic Resonance. Dinyatakan bahwa kekuatan 
ikatan kimia tersebut ditentukan oleh jumlah gugus metilen resin 
yang berikatan dengan kolagen, adanya interaksi antara gugus 
amida dan gugus asam karboksilat pada molekul resin dengan 
kolagen. Gugus karbonil ester pada HEMA akan berinteraksi 
dengan molekul kolagen.

 Beberapa pakar telah menyatakan bahwa interaksi kimia antara 
bahan HEMA dengan kolagen dentin yaitu melalui reaksi antara 
gugus karbonil HEMA dengan gugus amino kolagen dentin. Ikatan 
antara gugus amino kolagen (NH2) dengan gugus karbonil HEMA 
hanya sebagian dari semua ikatan kimia yang mungkin terjadi. 
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Dalam reaksi ini terbentuk formasi baru yakni suatu ikatan amida 
serta adanya hasil samping berupa zat etilen-glikol (Xu et al., 1997; 
Adioro, 2007). 

 Renzo dan Ellis (1994) mengungkapkan, ikatan kimia antara 
dentin dan HEMA terjadi sebagai hasil reaksi antara resin dengan 
gugus fungsi kolagen, misalnya karboksilat, hidroksil, amida atau 
gugus amina. Dapat pula terjadi reaksi kompleks dengan ion Ca++ 
dari hidroksi-apatit. Wang dan Spencer (2003) yang menyelidiki 
interaksi kimia antara HEMA dan Bis-GMA pada permukaan 
dentin memperoleh hasil sebagai berikut: penetrasi HEMA ke dalam 
permukaan dentin yang membentuk lapisan hibrid dapat mencapai 
hingga 10 µm. Walaupun pada kedalaman ini penetrasi HEMA 
jumlahnya menurun drastis hingga tinggal 8.85%. Disini digunakan 
spektroskopi mikro-Raman dan pita serapan yang diamati adalah 
pita serapan karbonil (1720 cm–1), fenil C=C (1609 cm–1), gugus CH2 
(1453 cm–1) dan lain sebagainya.

 Perlekatan resin HEMA pada kolagen dentin juga tergantung 
dari banyaknya ikatan hidrogen yang terjadi (Nishiyama et al., 2003). 
Dikemukakan oleh mereka bahwa bila ada hambatan disosiasi asam 
karboksilat atau gugus amino kolagen maka akan meningkatkan 
ikatan hidrogen antara resin HEMA dengan kolagen dentin. Namun 
sebelumnya Nishiyama et al., (2002) melakukan studi penyerapan 
resin HEMA secara karakteristik pada kolagen dentin dengan  
13C-NMR. Disebutkan, pengurangan nilai T1 untuk karbonil karbon 
ester HEMA lebih besar dari pada karbon lainnya yang diperkirakan 
akan membentuk ikatan hidrogen antara karbonil ester HEMA 
dengan kolagen dentin. Jumlah konsentrasi HEMA dalam larutan 
dan adsorbsi HEMA ke dalam kolagen mempunyai korelasi dengan 
kekuatan perlekatan resin pada dentin.
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Hadirin yang saya hormati,

Nano Composites System

 Di negara negara maju di dunia yang telah menguasai teknologi 
dan ilmu pengetahuan yang modern, sekarang ini mereka sedang 
giat-giatnya mengembangkan cabang baru yang populer dan disebut 
nano technology. Dana yang sangat besar telah dikucurkan oleh 
negara negara tersebut untuk penelitian. Semuanya berlomba-lomba 
menggunakan istilah nano teknologi. Sesuai dengan namanya, nano 
teknologi adalah teknologi pada skala nanometer atau sepersejuta 
milimeter. Teknologi nano digunakan pada multi disiplin ilmu 
misalnya matematika untuk permodelan, fisika untuk pemahaman 
fenomena fenomena gaya dan energi, kimia (organik maupun 
anorganik) untuk pemahaman sifat bahan serta biologi untuk 
pembelajaran sistem rekayasa pada mahluk hidup. Teknologi nano 
dalam dunia kedokteran gigi juga telah digunakan, sebagai contoh 
bahan restorasi resin komposit yang menggunakan bahan pengisi 
sangat kecil berukuran 20 nm. Umumnya nanofilled composites 
mempunyai sifat sifat yang prima di antaranya high translucency, 
high polish (hampir sama dengan microfilled composites), sifat 
fisik dan wear resistance yang sama dengan hybrid composite. 
Jadi, golongan dari inovasi ini akan menghasilkan bahan 
restorasi yang lebih biokompatibel, sifat mekanik dan elastisitas 
meningkat, mengurangi fraktur, estetik yang superior. Salah 
satu contoh komposit nano dengan matriks konvensional ialah: 
epoxycyclohexylmethyl dimana ukuran partikelnya 70–100 nm 
dengan konsentrasi sebesar 55% berat.

Biokompatibilitas Resin Metakrilat

 Seperti yang diketahui bersama bahwa apa pun macam bahan 
restorasi gigi, yang paling utama harus diperhatikan adalah sifat 
biokompatibilitasnya terhadap pulpa gigi dan jaringan rongga mulut. 
Bahan tersebut harus dapat diterima dengan baik oleh jaringan 
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lunak mulut dan gigi (Anusavice, 2003). Selanjutnya, bagi Anusavice 
dikatakan, bahwa berbagai macam bahan kedokteran gigi yang 
baru harus lolos uji keselamatan (safety) dan kemanjuran (efficacy) 
sebelum dipakai di dalam klinik.

Menurut Nakabayashi dan Pashley (1998), pengaruh resin 
dari derivat metakrilat (termasuk HEMA) terhadap dentin gigi 
mempunyai respon pulpa yang bermacam-macam, mulai dari yang 
paling iritasi hingga yang paling ringan atau bahkan tanpa reaksi 
pulpa sama sekali. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 
macam rumus kimia yang terdapat pada resin tersebut. Bagi 
Anusavice (2003), hipersensitif dentin di bagian servikal gigi paling 
banyak ditemukan pada 250 orang percobaan. Hipersensitif pada 
bagian bukal gigi molar sebesar 57% dan pada bukal premolar 31%. 
Suatu studi tentang respon pulpa terhadap dentin bonding HEMA 
dan kalsiumhidroksida, Ca(OH)2 telah dilakukan oleh Demarco  
et al., (2001), serta disimpulkan bahwa setelah 90 hari aplikasi 
Ca(OH)2 pada pulpa, tidak terlihat adanya suatu inflamasi, kemudian 
terbentuknya sel odontoblast baru di sebelah bawah jembatan dentin 
(dentin bridges). Sedangkan untuk resin HEMA, setelah 90 hari 
aplikasi, terlihat respon sel inflamasi derajat ringan, namun resin 
HEMA tidak mampu merangsang pembentukan sel odontoblast.

Suatu hal yang cukup menggembirakan dari resin bonding 
(HEMA) dan dentin bonding pada umumnya ialah, bahwa bahan 
ini dapat digunakan sebagai perawatan direct pulp capping 
(Nakabayashi dan Pashley, 1998); Mereka juga mengungkapkan 
bahwa pembentukan tag hibridisasi dentin dan dentin hibridisasi 
intertubuler mampu mengurangi permeabilitas pulpa dan 
melindungi pulpa dari kebocoran mikro sehingga kuman tidak dapat 
masuk. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa HEMA berperan 
sebagai desensitisasi dentin karena dapat menyebabkan endapan 
plasma protein di dalam cairan tubuli dentin. Lebih lanjut hal 
ini dapat menyebabkan reduksi permeabilitas dentin. Penutupan 
tubuli dentin oleh adhesive material atau disebut tag formation 
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yang dipercaya merupakan faktor terpenting dalam hal proteksi 
terhadap pulpa. Bila dibandingkan dengan Ca(OH)2, resin HEMA 
lebih unggul, oleh karena resin ini tidak mudah larut dalam cairan 
rongga mulut.

Hadirin yang saya hormati,

Aplikasi Bahan Resin untuk Kasus Kedokteran Gigi Estetik 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
dalam bidang konservasi gigi maka perkembangan ilmu kedokteran 
gigi estetik juga meningkat dengan cepat. Hal ini disebabkan 
karena faktor estetik sangat diperlukan bagi para penderita 
terutama bagi masyarakat yang telah maju. Dari penelusuran 
beberapa kepustakaan yang ada, dikatakan bahwa kecenderungan 
penderita datang ke klinik gigi umumnya karena faktor estetika 
yaitu untuk perawatan restorasi atau penggantian gigi yang rusak 
karena karies. Beberapa penderita terutama wanita, umumnya 
lebih mengutamakan penampilan wajahnya (termasuk gigi) dari 
pada kelainan patologis yang mengenai gigi anteriornya. Sebagai 
contoh, seorang wanita yang terkena karies Kl.IV / Kl.V pada gigi 
anteriornya akan segera merawatkan ke dokter gigi. Lain halnya 
bila yang terserang karies pada gigi posterior serta tidak merasakan 
nyeri, biasanya penderita akan menunda perawatan. Begitu pula 
dengan kasus gigi rotasi, kelainan bentuk gigi, fraktura dan lain 
sebagainya, umumnya memerlukan perawatan konservasi berbasis 
estetika. Berkembangnya ilmu estetik dalam kedokteran gigi telah 
melibatkan beberapa disiplin ilmu tidak saja bidang konservasi 
gigi tetapi dalam bidang lain, misalnya ortodonsia, prostodontia, 
periodonsia dan bedah mulut. Beberapa perawatan estetik yang biasa 
dilakukan di klinik konservasi gigi adalah restorasi komposit, semen 
glass-ionomer, mahkota porcelain, veneer, perawatan bleaching.

Warna normal gigi sulung adalah putih kebiru-biruan. Warna 
normal gigi permanen adalah kuning keabu-abuan, putih keabu-
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abuan atau putih kekuning-kuningan. Warna gigi ditentukan oleh 
translusensi dan ketebalan enamel, ketebalan dan warna dentin 
yang melapisi di bagian bawahnya serta warna pulpa. Perubahan 
warna gigi dapat bersifat fisiologik dan patologik atau eksogenus 
dan endogenus. Dengan bertambahnya umur, enamel menjadi lebih 
tipis karena abrasi atau erosi, selanjutnya dentin menjadi lebih 
tebal karena deposisi dentin sekunder dan reparatif dentin yang 
menghasilkan perubahan warna gigi selama hidup seseorang. Gigi 
orang tua umumnya lebih kuning atau keabu-abuan, dapat juga abu-
abu kekuning-kuningan daripada gigi orang muda.

Dalam ilmu kedokteran gigi dikenal istilah estetik dan kosmetik. 
Pengertian estetik ialah integrasi harmonis dari beberapa fungsi 
fisiologi oral dengan penekanan yang sama sehingga didapatkan 
geligi yang ideal, natural melalui restorasi dengan warna, bentuk 
dan fungsi serta memperhatikan kesehatan dan daya tahan restorasi 
yang optimal. Sedangkan pengertian kosmetik ialah penyesuaian 
fungsi fisiologi oral dengan adanya perubahan warna dan bentuk 
sehingga dicapai penampilan baru, tetapi reaksi jaringan, kesehatan 
dan fungsi bersifat sekunder.

PER K EM BA NGA N DEPA RTEMEN KONSERVASI 
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

 Sejak tahun kalender akademik 2008 Departemen Konservasi 
Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga telah 
menerapkan salah satu topik perkuliahan pada sistem pembelajaran 
dengan metode student center learning dan bentuk kelompok kecil 
diskusi yang berbasis interpreuner serta problem based learning. 
Setiap kelompok kecil diskusi tersebut dibimbing oleh seorang 
dosen yang bertindak sebagai tutor. Dari hasil diskusi tersebut 
diketahui, ternyata dalam sistem ini banyak manfaat yang dapat 
diperoleh, para mahasiswa aktif dalam menelusuri teori-teori yang 
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up to date baik melalui jurnal, buku ajar maupun internet. Mereka 
berani mengajukan argumentasi yang tepat untuk memecahkan 
masalah serta mampu membuat konsep mapping suatu kasus. Di 
sini mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mendalami teori-teori 
di dalam kelas saja, tetapi mulai diperkenalkannya bagaimana 
mengenal dunia interpreuner di lapangan yang dikemudian hari 
akan berguna bagi seorang dokter gigi dalam praktek mandiri 
untuk mengantisipasi persaingan global. Dalam bidang penelitian, 
para mahasiswa telah terlibat secara langsung untuk melakukan 
penelitian bahan restorasi resin baik secara invitro maupun invivo. 
Para mahasiswa dibawah bimbingan dosen melakukan penelitian 
bahan resin dalam hal sifat fisik-mekanis, biokompatibilitas maupun 
daya antibakterinya. Demikian pula untuk penelitian serupa juga 
sudah dilakukan oleh para mahasiswa Pendidikan Program Dokter 
Gigi Spesialis. Hasil yang telah mereka capai sangat bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu Konservasi Gigi.

Hadirin yang saya hormati,

Kurikulum Pendidikan Ilmu Konser�asi Gigi ke depan

Prospek dan Tantangan untuk Masa yang Akan Datang

 Oleh karena tuntutan yang terus meningkat pada kebutuhan 
peralatan konservasi gigi serta diikuti dengan meningkatnya 
tuntutan akan pengetahuan tentang berbagai aspek ilmu, 
pemahaman sejumlah penyakit sistemik, ilmu biomedik, maka 
semua hal tersebut akan mengubah pola kesehatan gigi dan rongga 
mulut pada masyarakat yang akan datang. Sebagai konsekuensinya, 
kurikulum pendidikan kedokteran gigi khususnya bidang konservasi 
gigi yang akan datang perlu dilengkapi dengan pemahaman yang 
lebih mendalam pada pengetahuan biomedik dasar dan pemahaman 
tentang patofisiologi. Telah banyak dijumpai bahwa penyakit karies 
gigi umumnya disebabkan karena faktor sistemik. Demikian pula 
sebaliknya, banyak penyakit karies gigi terutama yang kronis dapat 
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menyebabkan penyakit sistemik. Oleh karena itu, para klinisi bidang 
konservasi gigi harus memiliki pengalaman dengan penderita yang 
bermasalah medis secara oral maupun sistemik untuk melengkapi 
diri dalam mengatasi dampak kesehatan gigi dan rongga mulut.

 Untuk mengembangkan dan aplikasi bahan resin kedokteran 
gigi, yang tidak kalah pentingnya serta harus diperhatikan adalah 
jaringan keras gigi. Karena gigi akan mengalami perlakuan yang 
berhubungan dengan penempatan bahan restorasi gigi. Oleh 
karena itu, jaringan keras gigi merupakan kajian yang menarik 
untuk dikembangkan dan diteliti. Bagaimana interaksi gigi yang 
sesungguhnya terhadap perlakuan gigi pada kondisi klinis seperti 
pengaruh perlakuan sinar laser, pengaruh pengeboran, pengaruh 
bleaching, pengaruh perlekatan bahan tumpatan, pengaruh 
pembuangan jaringan karies dan sebagainya yang perlu terus 
diteliti. Secara umum perkembangan terbaru di bidang rekayasa 
bahan yang sedang digalakkan di Indonesia, tercantum dalam 
kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan 
tehnologi dalam berbagai penelitian adalah bahan restorasi baru 
dan terbaruan, merupakan bagian dari bidang kajian unggulan yang 
mendapatkan prioritas pengembangan. Oleh karena itu, upaya untuk 
mencari bahan baru terus digalakkan melalui berbagai penelitian 
berskala nasional dan internasional, yang digali dari berbagai 
perguruan tingi dan lembaga penelitian di seluruh Indonesia. 
Karena Universitas Airlangga memiliki Fakultas Kedokteran Gigi 
dan Fakultas Sain dan Teknologi maka kolaborasi di antara kedua 
fakultas tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk dapat 
menghasilkan penelitian unggulan pada tingkat nasional maupun 
internasional. Dukungan kajian teoretik dari berbagai disiplin ilmu 
membuka diri untuk berkolaborasi antar fakultas, peralatan dan 
infra struktur pendukung yang memadai ditingkat universitas. Kini, 
sudah saatnya saling berinteraksi antar fakultas untuk mencari 
permasalahan dasar yang berkembang dalam masyarakat, sehingga 
Universitas Airlangga akan semakin maju dan lebih dikenal oleh 
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seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam lingkungan 
Fakultas Kedokteran Gigi dirasa perlu untuk lebih mengintensifkan 
kerja sama penelitian ilmu Konservasi Gigi dengan Departemen 
lain yang terkait, sebagai contoh kerja sama penelitian dengan 
Departemen Material, Departemen Prostodonsia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri pidato saya pada pagi hari ini, perkenankan saya 
mencurahkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah swt. 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada diri saya. 
Karena atas petunjuk, bimbingan dan karunia-Nya pada akhirnya 
apa yang menjadi angan-angan saya, yakni memperoleh gelar jabatan 
guru besar dapat terwujud. Hal itu karena ridho dari Tuhan Allah 
semata. Maha besar Allah zat yang maha pengasih dan maha 
penyayang.

Pada hari yang berbahagia ini izinkanlah saya untuk 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan 
Nasional Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dan mantan Menteri 
Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA atas 
kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan 
sebagai guru besar dalam ilmu Konservasi Gigi pada Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Kepada yang terhormat Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota 
Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, saya mengucapkan 
terima kasih tak terhingga atas diperkenankannya saya menjadi 
Guru Besar Universitas Airlangga..

Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas 
Airlangga Prof. Sam Suharto, dr, Sp.MK, Sekretaris Senat 
Akademik Universitas Airlangga Prof. Dr. Noor Cholies Zaini, 
Apt. dan mantan Sekretaris Senat Akademik Prof. Dr. Frans 
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Limahelu, SH., LLM. dan seluruh Anggota Senat Akademik 
Universitas Airlangga saya menyampaikan ucapan terima kasih 
yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kesediaannya untuk 
menyetujui dan menerima saya sebagai Guru Besar dalam 
lingkungan Saudara.

 Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan 
yang setinggi tingginya saya sampaikan kepada Prof. Dr. Fasich, 
Apt. Selaku Rektor Universitas Airlangga dan Para Wakil Rektor 
Universitas Airlangga, saya menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar besarnya atas dukungan dan kesediaannya 
mengusulkan pengangkatan saya sebagai Guru Besar dalam 
lingkungan saudara.

 Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Prof. 
Dr. Ruslan Effendy, drg., MS., SpKG. dan para wakil Dekan saya 
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesediaan untuk 
mengusulkan saya sebagai Guru Besar di lingkungan Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

 Kepada yang terhormat Prof. Dr. Mandojo Rukmo,drg., 
M.Sc., SpKG. selaku Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, 
Sekretaris dan para Anggota Badan Pertimbangan Fakultas 
Kedokteran Gigi, saya mengucapkan terima kasih atas persetujuan 
pengusulan saya sebagai Guru Besar.

 Kepada yang terhormat, Prof. R. Hartono, drg (alm.); 
Soemarsih Soentoro, drg. (alm.); Made Rai Tjandri, drg., 
Sp.Perio; Bob Soebijantoro, drg., M.Sc; Dr. Boedihardjo, 
drg., M.Sc, Sp.Perio dan Prof. Dr. Moh. Rubianto, drg., MS., 
Sp.Perio. mantan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi yang menerima 
dan selalu memberi dorongan kepada saya untuk senantiasa 
berkarya bagi almamater tercinta.

 Kepada Prof. R.M. Gardjito, drg., SpKG. (alm.) yang pada 
saat saya mulai bekerja beliau sebagai Kepala Divisi Konservasi 
Gigi dan kepada Dr. Soetopo, drg., M.Sc, SpKG. selaku Kepala 
Bagian Konservasi Gigi Tumpatan saya mengucapkan terima kasih 
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yang setinggi-tingginya karena beliau telah mendidik dan memberi 
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