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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan penemuan 

baru di berbagai bidang tak terkecuali bidang kedokteran gigi. Terobosan baru 

senantiasa dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil yang dapat bermanfaat 

bagi umat manusia (Fahmi dan Arifin, 2014). Kebutuhan pasien untuk 

mendapatkan hasil perawatan gigi yang memenuhi syarat estetik menjadi 

pertimbangan dalam perkembangan bahan restorasi di kedokteran gigi. Suatu 

restorasi gigi tidak hanya membuang karies kemudian memperbaiki fungsi gigi 

tersebut, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya karies kembali (Apsari 

et al., 2009). 

Tahun 1992 dilakukan inovasi terhadap semen ionomer kaca untuk 

memperbaiki keterbatasan penggunaannya, yaitu Semen Ionomer Kaca 

Modifikasi Resin (SIKMR) atau Resin modified glass ionomer cement (RM-GIC) 

(Permatasari et al., 2016). Semen ionomer kaca modifikasi resin merupakan 

material restorasi yang dihasilkan dari penggabungan sifat semen ionomer kaca 

konvensional dengan resin komposit (Ningsih, 2014). Pengembangan semen 

ionomer kaca modifikasi resin bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanis, 

mengurangi sensitivitas terhadap air, serta mengurangi sifat kelarutan yang 

dimiliki semen ionomer kaca  konvensional (Pires et al., 2007).  

Semen ionomer kaca modifikasi resin terdiri dari bubuk dan liquid yang 

membutuhkan pencampuran sebelum proses pengaktifan polimeralisasi (aktivasi 



2 
 

dengan penyinaran). Komposisi semen ionomer kaca modifikasi resin hampir 

sama dengan komposisi semen ionomer kaca, perbedaan dijumpai pada liquid 

(cairan) dimana terdapat penambahan HEMA (Hydoxyethylmethacrylate) selain 

mengandung asam polikarboksilat dan air (Ningsih, 2014). Hidroksilmetakrilat 

juga memiliki sifat alami berupa hidrofilik yang dapat meningkatkan penyerapan 

air, keplastisan, dan ekspansi hidroskopik. Kemampuan material dalam menyerap 

air dan larut dalam air dapat mempengaruhi kelenturan, kekuatan tekan, dan 

kekasaran permukaan bahan restorasi (Permatasari et al., 2016) . 

Semen ionomer kaca modifikasi resin dapat digunakan pada beberapa 

jenis perawatan diantaranya,  perawatan pada daerah yang tidak menerima beban 

oklusal yang besar misalnya pada kavitas kelas III dan V, perawatan yang 

memerlukan perlindungan pulpa tinggi seperti pada oklusal gigi molar muda dan 

restorasi pencegahan, kasus yang membutuhkan pelepasan flour, seperti pada 

kavitas permukaan bukal gigi molar maksila dan oklusal gigi permanen yang 

akarnya belum menutup sempurna, tumpatan sementara untuk memberikan estetik 

yang bagus, seperti pada mahkota sementara pada perawatan saluran akar gigi 

anterior serta, pasien usia tua dan pasien dengan resiko karies yang tinggi (Albers, 

2002).  

Semen ionomer kaca modifikasi resin berpotensi sebagai bahan adhesif 

yang efektif karena mempunyai beberapa kelebihan yaitu dapat melekatkan email 

tanpa etsa, melepas flour, tahan terhadap kelembapan, angka kegagalan perlekatan 

kecil dan pelepasan sisa semen setelah debonding mudah tidak merusak email 

(Karunia dan Pinandi, 2005). Hidrosilmetakrilat memberikan ”efek payung” dan 
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melindungi semen dari kehilangan dini loosely bound water, serta mencegah 

kelarutan partikel permukaan yang lebih besar (Permatasari et al., 2016).   

Penelitian Nicholson dan Czarnecka (2008) yang menyatakan bahwa 

kandungan HEMA dapat menyebabkan toksisitas di daerah sel pulpa akibatnya 

mampu mengurangi intraselular glutation level serta mampu menyebabkan 

reraksi alergi. Kekerasan permukaan material ini sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan bahan restorasi lain (resin komposit dan kompomer) 

(Ningsih, 2014). Compressive strength semen ionomer kaca konvensional 

umumnya adalah 188 Mpa (Albers, 2002). Resin komposit sekitar 250-300 Mpa 

(Anusavice, 2004). Sifat hibrid ionomer dari semen ionomer kaca modifikasi resin  

yang lebih mendekati sifat semen ionomer kaca (Ningsih, 2014). 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk memperbaiki sifat mekanis bahan 

restorasi, termasuk memodifikasi dengan menambahkan filler berupa stainless-

steel, fiber dan hidroksi apatit (HA). Hidroksi apatit (Ca10(PO4)6(OH)2) 

merupakan biokramik golongan kalsium fosfat yang merupakan mineral utama 

penyusun tulang dan gigi. Hidroksi apatit digunakan sebagai biomaterial karena 

merupakan material keramik yang memiliki sifat stabil secara kimia jika 

dibandingkan dengan material logam dan polimer, tidak bersifat racun, bioaktif, 

dan biokompatibel (Wardani et al., 2015).  

Metode sintesis hidroksi apatit dapat dilakukan dalam beberapa cara 

diantaranya adalah dengan metode basah, metode kering, presipitasi, sol gel, 

mechanochemical, dan hidrotermal (Yahya et al., 2016). Material hidroksi apatit 

dapat disintesis dari semua bahan yang mengandung banyak kalsium, diantaranya 
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yaitu cangkang kerang, tulang sapi, tulang ikan, cangkang telur (Saleha et al., 

2015). 

Kalsium dari cangkang telur merupakan sumber alami terbaik, jauh lebih 

baik dari kalsium yang berasal dari laut (Alkhalidi et al., 2014). Potensi limbah 

cangkang telur di Indonesia cukup besar, menurut data Direktorat Jenderal 

Peternakan tahun 2013, pada tahun 2012 sebesar 1.337.030 ton per tahunnya, 

sekitar 10% dari telur merupakan cangkangnya, sehingga dihasilkan sekitar 

133.703 ton cangkang telur per tahun (Wardani et al., 2015).  

Cangkang telur mengandung sekitar 94-97% CaCO3 (calcium carbonat) 

sehingga sangat berpotensi untuk digunakan dalam mensintesis hidroksi apatit. 

(Ahmed dan Ahsan, 2008).  Ion kalsium yang ada di dalam  hidroksi apatit ikut 

terlibat dalam reaksi asam basa dengan liquid sehingga terbentuk lebih banyak 

jembaatn garam dan cross-linking, setelah bereaksi hidroksi apatit teradsorbsi 

pada matriks bahan dan mengisi kekosongan antara partikel kaca dalam bahan 

sehingga meningkatkan kepadatan kekuatan tekan (Mozartha et al., 2015). 

Sifat mekanik pada bahan kedokteran gigi antara lain regangan dan 

tekanan yang terdiri dari tekanan kompresi, tekanan fleksural, tekanan geser dan 

tekanan tarik. Kedua ialah elastik diantaranya adalah fleksibilitas, modulus young 

dan modulus elastisitas. Sifat mekanik ketiga adalah kekuatan yang terdiri dari 

kekuatan luluh, kekuatan tarik diametral, kekuatan tekuk, kekuatan benturan dan 

kekuatan lelah. Kelenturan dan kekerasan juga merupakan sifat mekanik lain dari 

bahan kedokteran gigi (Anusavice, 2004).  
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Kekuatan tekan adalah ketahanan internal benda untuk menahan beban 

dari tekanan yang diberikan (Anusavice, 2004). Pada waktu pengunyahan 

makanan, di jumpai kekuatan yang mempunyai pola kompleks pada gigi, berupa 

kekuatan tekan (compressive strength), kekuatan tarik (tensile strength), kekuatan 

geser (shear strength) atau kombinasi ketiganya (Sungkar, et al., 2007).  

Kekuatan tekan memiliki peranan penting dalam mastikasi karena beberapa gaya 

dalam mastikasi berupa kekuatan tekan (Silva dan Dias, 2009). Kekuatan yang 

cukup untuk menahan gaya yang terjadi selama proses pengunyahan harus 

dimiliki oleh bahan restorasi (Karimzadeh et al., 2014). Sifat mekanis dari bahan 

restorasi tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan,  

berdasarkan dari berbagai hal yang telah dipaparkan diatas, hal inilah yang 

mendasari penulis untuk meneliti pengaruh penambahan serbuk cangkang telur 

terhadap kekuatan tekan semen ionomer kaca modifikasi resin. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan yakni: 

1.  Apakah terdapat pengaruh penambahan hidroksi apatit dari serbuk 

cangkang telur terhadap kekuatan tekan bahan semen ionomer kaca 

modifikasi resin? 

2. Apakah terdapat peningkatan kekuatan tekan semen ionomer kaca 

modfikasi resin dengan penambahan hidroksiapatit dari serbuk cangkang 

telur? 
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C. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya 

1. Alkhalidi et al, (2014) yang meneliti tentang Mechanical properties of 

new calcium based cement prepared from egg shell, dari penelitian ini di 

dapatkan hasil bahwa  kalsium base sement yang dibuat dari kulit telur 

menunjukkan nilai kekerasan dan kuat tekan lebih tinggi dari semen 

polikarboksilat serta reaksi antar ion dapat meningkatkan kekerasan 

permukaan dan kekuatan tekan.  

2. Mozartha et al, (2015) meneliti  tentang Pengaruh penambahan hidroksi 

apatit dari cangkang telur terhadap kekuatan tekan Glass Ionomer Cement 

(GIC), dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa rata-rata kekuatan tekan 

glass ionomer cement kelompok kontrol adalah 104,33±1,36 Mpa dan 

kelompok uji adalah 109,52±1,58 Mpa. Dari penelitian tersebut dapat di 

simpulkan bahwa penambahan hidroksi apatit dari cangkang telur ke 

bubuk Glass Ionomer Cement dapat meningkatkan kekuatan tekan Glass 

Ionomer Cement. Saat ini, yang penulis ketahui belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai Pengaruh penambahan serbuk cangkang telur 

terhadap kekuatan tekan semen ionomer kaca modifikasi resin. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui adanya pengaruh penambahan hidroksi apatit dari serbuk 

cangkang telur terhadap kekuatan tekan bahan semen ionomer kaca 

modifikasi resin. 

2. Mengetahui adanya peningkatan kekutan tekan semen ionomer kaca 

modifikasi resin dengan penambahan hidroksi apatit dari serbuk cangkang 

telur. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat yakni : 

1. Menjadi sumber informasi ilmiah di bidang kedokteran gigi mengenai 

pengaruh penambahan hidroksi apatit dari serbuk cangkang telur terhadap 

kekuatan tekan bahan semen ionomer kaca modifikasi resin. 

2.   Memberikan informasi yang dapat di jadikan sebagai pedoman dan bahan 

pertimbangan dalam memilih bahan modifikasi pada bahan restorasi 

kedokteran gigi. 

 

 


