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ABSTRAK 

APLIKASI SENG OKSIDA (ZnO) NANOPARTIKEL PADA SEMEN 
IONOMER KACA TIPE II TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN 

 

ABSTRAK 

Latar belakang: Bahan restorasi semen ionomer kaca tipe II memiliki kekerasan 
permukaan hanya 52,04 VHN. Penambahan seng oksida nanopartikel ke dalam komposisi 
dari semen ionomer kaca memiliki beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan. 
Nanopartikel dapat meningkatkan daya tahan material semen ionomer kaca dengan cara 
garam atau oksida pada nanopartikel bereaksi dengan asam poliakrilat dalam matriks. 
Ukuran bubuk pada nanopartikel mempengaruhi kecepatan pengerasan, kekuatan tekan dan 
kekerasan permukaan. Semen dapat lebih cepat mengeras bila ukuran partikel bubuk 
semakin kecil. Tujuan: Mengetahui bahwa penambahan kandungan seng oksida (ZnO) 
nanopartikel 0,1 gr; 0,5 gr; 1 gr; dan 1,5 gr pada semen ionomer kaca tipe II dapat 
meningkatkan kekerasan permukaan. Metode penelitian: Pada penelitian ini sampel yaitu 
semen ionomer kaca tipe II ditambahkan dengan seng oksida nanopartikel pada rasio yang 
telah ditentukan kemudian di campurkan dengan liquid semen ionomer kaca tipe II. Sampel 
di letakkan pada cetakan syringe tuberculin dengan ukuran diameter 5 mm dan tinggi 2 
mm. Permukaan pada sampel dibuat sehalus mungkin agar uji kekerasan permukaan 
menggunakan alat Vickers Hardness Testers dapat dilakukan. Hasil: Maka penelitian ini 
memiliki hasil meningkatnya kekerasan permukaan pada semen ionomer kaca yang telah 
ditambahkan seng oksida nanopartikel. Simpulan:Penambahan bubuk seng oksida 
nanopartikel 0,1 gram, 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram pada bubuk semen ionomer kaca tipe 
II dapat meningkatkan kekerasan permukaan pada semen ionomer kaca tipe II. 
 
Kata kunci: Semen ionomer kaca tipe II, Seng oksida nanopartikel, kekerasan permukaan, 
rasio. 
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