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BAB I 

 PRINSIP DASAR DENTAL MATERIAL DAN  
JENIS BAHAN TUMPATAN GIGI 

 
Siti Sulastri, SPd, SSiT, M.Kes 

 
PENDAHULUAN 

 
Dental Material merupakan suatu ilmu tentang bahan kedokteran gigi yang 

mempelajari jenis bahan, komposisi, sifat, kegunaan dan cara penggunaannya. 
 Tujuan mempelajari dental material dan teknik memanipulasi adalah untuk 

mengetahui  kriteria pemilihan bahan-bahan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan  
Dua pertanyaan penting yang selalu perlu dikemukakan tentang bahan yang akan 

digunakan di dalam rongga mulut yaitu: 
1. Bagaimana pengaruh yang dialami oleh bahan-bahan tersebut dalam lingkungan 

rongga mulut?. 
2. Bagaiman pengaruh bahan itu terhadap lingkungan rongga mulut? 
 

Selain kedua pertanyaan di atas, dalam melakukan seleksi banyak factor yang perlu 
diperhatikan , contoh sifat-sifat biologis, kemis, termis dan sebagainya.  Saudara akan 
mempelajari mata kuliah Dental material ini dalam 6 BAB yaitu 
1. BAB I. Prinsip Dasar Dental Material dan Jenis bahan  Tumpatan Gigi 
2. BAB II  Macam - Macam Bahan Kedokteran Gigi 
3. BAB III. Bahan Capping, Endodontic, Bahan Cetakan & Pengisi  Cetakan 
4. BAB IV. Mengaduk Bahan Cemen dan amalgam dengan benar 
5. BAB V. Mengaduk Bahan Cetak, GI, Endodontik, Abrasif dan Polishing 
6. BAB VI. Bahan Calcium Hidroksid, Endodontik, Abrasive & Polishing   
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah mempelajari materi Bab I. ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 
Prinsip Dasar Dental Material dan Jenis Bahan Tumpatan Gigi.  Secara khusus mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan  Sifat-Sifat Biologis, Klasifikasi Bahan, Contoh Risiko Biologis, 
Evaluasi Biologi, Sifat-Sifat Kimia, Sifat-sifat mekanis, Perubahan Suhu, Perubahan dimensi,  
Sifat Lain, Polimer,. Logam, Alloy , Korosi. 
Materi Bab II ini meliputi 
1. Sifat-Sifat Biologis, 
2. Klasifikasi Bahan, 
3. Contoh Risiko Biologis, 
4. Evaluasi Biologi, 
5. Sifat-Sifat Kimia,  
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6. Sifat-sifat mekanis,  
7. Perubahan Suhu,  
8. Perubahan dimensi 
9. Sifat Lain, 
10. Polimer, 
11. Logam, 
12. Alloy, 
13. Korosi. 
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Topik 1 
Prinsip Dasar Dental Material 

 
Pengaruh bahan terhadap lingkungan rongga mulut. 

1. Sifat-sifat Biologis 
a. Tidak mengandung racun, tidak hanya untuk pasien tetapi untuk 

operator/perawat Gigi dan dokter Gigi. 
b. Tidak mengiritasi rongga mulut dan jaringan sekitarnya 
c. Tidak menghasilkan reaksi alergi 
d. Tidak carcinogen 
               

2.  Klasifikasi Bahan Kedokteran Gigi: 
a.  Yang berkontak dengan jaringan lunak di dalam mulut 
b. Yang dapat mempengaruhi kesehatan/kelangsungan hidup pulpa  gigi 
c. Yang dipergunakan sebagai bahan pengisi saluran akar 
d. Yang mempengaruhi jaringan keras gigi 
e. Yang dipakai dalam laboratorium, meskipun tidak digunakan di dalam mulu 

tetapi sewaktu pemakaian secara tidak sengaja dapat tertelan atau terhirup 
         

3.  Contoh-contoh risiko Biologis 
a. Beberapa komponen semen gigi bersifat asam dan menyebabkan iritasi . 
b. Asam folat, dipergunakan sebagai etsa untuk enamel 
c. Beberapa obat untuk jaringan periodontal mengandung serat-serat asbestos 
d.  Mercury dipergunakan dalam amalgam untuk tambalan gigi, uap mercury 

bersifat racun. 
e.  Debu dan cetak alginate bias terhirup, beberapa macam bahan ini mengandung   

senyawa lead timah. 
f.  Senyawa logam (misal, lead dan Tin) yang digunakan dalam bahan cetak 

elastomer 
g.  Monomer yang terkandung di dalam landasan gigi tiruan akrilik dapat mengiritasi 

bila jumlahnya terlalu banyak. 
f.  Ada beberapa puwder porselen gigi yang mengandung uranium 
g. Beberapa pasien memperlihatkan reaksi alergi terhadap alloy yang mengandung 

Nickel. 
h.  Bahan laboratorium pemakaiannya mempunyai risiko biologis, missal larutan 

cyanide yang dipergunakan untuk electroplating, uap die yang terbuat dari bahan 
Low fucing metal, partikel Silica di dalam bahan tanam, dan fluxe yang 
mengandung fluoride. 
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4. Evaluasi Biologis: 
 Acute systemic toxicity, dapat diperoleh dengan percobaan pada hewan, misalnya 

tikus dan pemberian bahan dapat dilakukan dengan melalui jalur mulut atau vena. 
  Skin irritation, missal menggunakan tikus putih, untuk menguji adanya erythema atau 

odema pada kulit Skin Sensitization, dengan mempergunakan kelinci. 
 Oral mucosa irritation, missal dengan menempelkan bahan pada perut tupai ( Cheek 

pouches of hamsters). 
 Mutagenisitas dan carcinogenitas, test pemakaian (in-use test) dapat dilakukan untuk 

bahan tambal gigi dan bahan pengisi saluran akar dengan mempergunakan binatang 
bukan pengerat, seperti monyet, anjing, kucing atau musang). Test in vitro  
menggunakan teknik kultur jaringan  menjadi semakin bertambah penting. Hanya 
bahan yang telah dinyatakan puas setelah melalui uji biologis yang dapat dipergunakan 
dalam percobaan klinis yang terkontrol. 
 

5. Sifat-sifat kimia 
 Suatu bahan di dalam mulut harus: 
  Tidak larut dalam saliva/dalam segala macam cairan yang bias dimasukkan ke     dalam 

mulut. 
 Tidak luntur dan tidak berkarat 
 
6. Sifat-sifat mekanis dan termis 
     Bahan-bahan yang dipergunakan untuk berbagai pemakaian kedokteran gigi haruslah    

cukup kuat, cukup kaku dan keras serta tahan terhadap abrasi dll. Thermal conductivity 
(penghantar panas) Jenis bahan mempunyai perbedaan dalam penghantar panas 
(logam keramik/porcelain) Misal Amalgam campur emas, gigi sensitif terhadap 
perubahan suhu dalam tubuh. Sifat Galvanis Listrik galvanis atau loncatan listrik dapat 
terjadi karena ada 2 logam yang berbeda dalam mulut. Misal logam aluminium sebagai 
mahkota tiruan sementara dan logam emas mahkota tiruan tetap pada gigi lain. 

 
7. Perubahan suhu 
 Dibutuhkan bahan landasan gigi tiruan yang dapat meneruskan sebagian panas ke 

permukaan mukosa di bawahnya, sehingga pasien yang memakai gigi tiruan masih 
mempunyai sensasi terhadap makanan hangat dan dingin. Sebaliknya bahan tambal 
seharusnya tidak meneruskan panas ke dalam pulpa gigi. Bahan semen yang 
mempunyai sifat penghantar panas rendah digunakan untuk melindungi pulpa. 

           
8.  Perubahan dimensi 
      Bahan tambal seharusnya mempunyai koefisien ekspansi termis yang sama dengan 

email dan dentin. Bahan landasan gigi tiruan dan bahan gigi tiruan seharusnya 
mempunyai koefisien ekspansi yang serupa, .Bahan termoplastis seperti malam (wax) 
sering mempunyai koefisien ekspansi termis yang besar. 



  Dental Material  
 

5 

9.  Sifat –sifat lain 
        Estetis, missal untuk gigi tiruan dan bahan restorasi tertentu 
         Rheologi atau sifat flow dari bahan: dalam bentuk baku, setelah pencampuran, selama 

setting, setelah jadi 
 
10. Polimer 
 Semen-polyacrylic adalah suatu konstitusi semen zinc polykarboksilat dan semen 

glass–ionomer  
 Bahan Tambal-komposit Polimer yang digunakan pada adhesive techniques 
 Varnish mengandung resin alam seperti copal atau resin Bahan cetak agar, alginate, 

elastomer jenis polysulphida silicon dan polyster Bahan polimer untuk keperluan 
mahkota dan jembatan  .Bahan untuk landasan gigi tiruan 

 Polimer untuk soft lining& plasticized methacrylate derajat tinggi dan silicon rubber 
Polimer untuk bahan landasan peralatan ortodonsia 

 Beberapa patron untuk pembuatan gigi tiruan sebagian dapat dibuat dari polimer 
seperti polyethylene. Mouth protector dibuat dari bahan polimer 

 
11. Logam 
  Logam murni sangat jarang digunakan dalam kedokteran gigi karena terlalu lunak dan  

terlalu liat, kecuali lembaran emas dan platinum dalam prosedur pembuatan porselen 
di laboratorium. Sifat- sifat mekanis ini dapat ditingkatkan dengan mencampur 
beberapa macam logam yang disebut alloy. 

 
12.  Alloy 
 Alloy atau aliase adalah campuran dua atau lebih elemen logam kadang-kadang 

konstitusi terpentingnya mungkin berupa metalloid atau bahkan suatu non 
logam(missal carbon di dalam besi)  Alloy yang digunakan dalam kedokteran gigi   

 Dental amalgam paling banyak digunakan untuk bahan tambal gigi merupakan alloy 
silver dan tin kadang-kadang diberi sedikit kuprum dan zinc. Sewaktu dicampur dengan 
mercury akan memadat dengan cepat dan menghasilkan suatu masa yang keras dan 
kuat. 

 Alloy emas, digunakan untuk inlay, mahkota dan jembatan. Sebagai pengganti emas 
dapat digunakan silver-palladium, nickel – chromium. 

 Alloy emas, alloy cobat-chromium, alloy silver-palladium, aluminium bronze. Adalah 
alloy yang dapat/telah pernah digunakan sebagai landasan gigi tiruan tuangan. 

 
13. Korosi   
 Korosi/berkarat adalah reaksi kimia antara sebuah logam dan lingkungannya 

membentuk suatu senyawa logam. Banyak logam yang dapat bereaksi secara spontan 
dengan gas atau cairan yang ada di sekitarnya. 
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Latihan 
 

 Buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip Dasar dental material 
 Dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan 
 
Petunjuk jawaban Latihan 
 Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
 

Sifat-Sifat Biologis, klasifikasi bahan 

Contoh risiko biologis, evaluasi biologi  

Sifat-sifat kimia, sifat-sifat mekanis 

Perubahan suhu, sifat lain 

Polimer, logam 

Alloy, korosi 

 
 

Ringkasan    
 
Pengaruh bahan terhadap lingkungan rongga mulut. 
Sifat-sifat Biologis: Tidak mengandung racun, tidak hanya untuk pasien tetapi untuk 

operator/perawat Gigi dan dokter Gigi, tidak mengiritasi rongga mulut dan jaringan 
sekitarnya, tidak menghasilkan reaksi alergi, tidak carcinogen. Klasifikasi Bahan Kedokteran 
Gigi: Yang berkontak dengan jaringan lunak di dalam mulut,  dapat mempengaruhi 
kesehatan/kelangsungan hidup pulpa  gigi,  sebagai bahan pengisi saluran akar, 
mempengaruhi jaringan keras gigi,  dipakai dalam laboratorium, meskipun tidak digunakan 
di dalam mulut tetapi sewaktu pemakaian secara tidak sengaja dapat tertelan atau terhirup. 
Contoh-contoh risiko Biologis: Mercury dalam tumpatan amalgam, uap mercury bersifat 
racun. Debu dan cetak alginate bias terhirup, beberapa macam bahan mengandung   
senyawa lead timah. Dalam landasan gigi tiruan akrilik dapat mengiritasi bila jumlahnya 
terlalu banyak. Evaluasi Biologis: Acute systemic toxicity, Skin irritation, Oral mucosa 
irritation, Mutagenisitas dan carcinogenitas, test pemakaian (in-use test) Test in vitro. Sifat-
sifat kimia, Suatu bahan di dalam mulut harus: Tidak larut dalam saliva/dalam segala macam 
cairan yang bias dimasukkan ke dalam mulut.Tidak luntur dan tidak berkarat, Sifat-sifat 
mekanis dan termis. Bahan-bahan kedokteran gigi haruslah cukup kuat, cukup kaku dan 
keras serta tahan terhadap abrasi dll. Thermal conductivity (penghantar panas) Sifat Galvanis 
Listrik galvanis atau loncatan listrik dapat terjadi karena ada 2 logam yang berbeda dalam 
mulut.  Perubahan suhu, bahan tambal seharusnya tidak meneruskan panas ke dalam pulpa 
gigi. Bahan semen yang mempunyai sifat penghantar panas rendah digunakan untuk 
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melindungi pulpa.   Perubahan dimensi: Bahan tambal seharusnya mempunyai koefisien 
ekspansi termis yang sama dengan email dan dentin. Sifat –sifat lain Estetis, missal untuk 
gigi tiruan dan bahan restorasi tertentu, Rheologi atau sifat flow dari bahan: dalam bentuk 
baku, setelah pencampuran, selama setting. Polimer Semen-polyacrylic adalah suatu 
konstitusi semen zinc polykarboksilat dan semen glass –ionomer, Bahan Tambal - komposit; 
Polimer yang digunakan pada adhesive techniques, Varnish mengandung resin alam seperti 
copal atau resin, Bahan cetak- agar, alginate, elastomer jenis polysulphida silicon dan 
polyster, Bahan polimer untuk keperluan mahkota dan jembatan, Bahan untuk landasan gigi 
tiruan, untuk soft lining& plasticized methacrylate derajat tinggi dan silicon rubber, untuk 
bahan landasan peralatan ortodonsia. Logam , sifat- sifat mekanis ini dapat ditingkatkan 
dengan mencampur beberapa macam logam yang disebut alloy. Alloy digunakan dalam 
kedokteran gigi, untuk bahan tambal gigi. Korosi/berkarat adalah reaksi kimia antara sebuah 
logam dan lingkungannya membentuk suatu senyawa logam. Banyak logam yang dapat 
bereaksi secara spontan dengan gas atau cairan yang ada di sekitarnya. 
 
 

Tes 1 
 

Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan di bawah ini ! 
1. Mana jawaban yang salah, Sifat-Sifat Biologis bahan kedokteran gigi antara lain: 

A. Tidak mengandung racun. 
B.  Tidak mengiritasi rongga mulut dan jaringan sekitarnya 
C. Tidak menghasilkan reaksi alergi 
D. Tidak carcinogen. 
E. Tidak mahal 
 

2. Sifat-Sifat kimia dari bahan kedokteran gigi diantaranya: 
A. Tidak luntur dan tidak berkarat 
B. Tidak carsinogen 
C. Tidak mahal 
D. Tidak menghasilkan reaksi alergi 
E. Tidak mengandung racun 
 

3. Sifat-sifat mekanis dari bahan kedokteran gigi 
A. Haruslah cukup kuat, cukup kaku dan keras. 
B. Tidak mahal 
C. Tidak carsinogen 
D. Tidak mengandung racun 
E. Tidak reaksi alergi 
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4. Korosi adalah  
A. Reaksi kimia antara sebuah logam dan lingkungannya membentuk suatu 

senyawa logam. 
B. Suatu konstitusi semen zinc polykarboksilat dan semen glass-ionomer 
C. Campuran dua atau lebih elemen logam, sebagai bahan tumpatan gigi 
D. Berkontak dengan jaringan lunak di dalam mulut, dapat berpengaruh 

kelangsungan hidup pulpa  gigi, 
E. Logam yang dapat bereaksi secara spontan dengan gas atau cairan yang ada di 

sekitarnya. 
 

5. Satu jawaban salah, klasifikasi Bahan Kedokteran Gigi antara lain: 
A. Yang berkontak dengan jaringan lunak di dalam mulut 
B. Yang dapat mempengaruhi kesehatan/kelangsungan hidup pulpa  gigi 
C. Yang dipergunakan sebagai bahan pengisi saluran akar 
D. Yang mempengaruhi jaringan keras gigi 
E. Tidak beracun 
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Glosarium 
 

Dental      =  Kedokteran Gigi 
Material   =  Bahan  
Dental Material =  Bahan kedokteran Gigi 
Korosi   =  Berkarat 
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stabilitas yang terbatas di dalam pelarut air. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dental Material  
 

11 

Topik 2 
Semen, Klasifikasi, Pemakaian, dan Persyaratan 
   

 
PENDAHULUAN 

 
Selamat, saudara telah selesai mempelajari Bab I. topic I, dari mata kuliah dental 

material, selanjutnya silakan dipelajari bab I, topic II,  tentang semen, klasifikasi , pemakaian 
dan persyaratan  Harapannya setelah mempelajari materi ini saudara bertambah 
pengetahuannya tentang bahan-bahan kedokteran gigi terutama yang ada keterkaitannya 
dengan pekerjaan saudara.  
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan semen, 

klasifikasi semen, pemakaian semen serta persyaratannya.  Secara khusus mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan  klasifikasi bahan, bahan utama, pemakaian, persyaratan 
bahan semen, bahan yang disiapkan, sifat-sifat optis. 

Materi Bab II ini meliputi 
1. Klasifikasi bahan, 
2. Bahan utama, 
3. Pemakaian, 
4. Persyaratan bahan semen, 
5. Bahan yang disiapkan, 
6. Sifat-sifat optis. 
 
URAIAN MATERI 
 
1. Klasifikasi   Bahan 

a. Semen dengan reaksi asam 
b. Bahan yang berpolimerisasi: cyanoacrylates, Polimer dimethacrylate, Composit 

polymer –ceramic. 
c. Bahan lain: Calcium hydroxide, gutta percha, varnish 

 
2. Bahan Utama 
 Semen tersedia dalam bentuk puder dan cairan. Puder bersifat basa dan cairan bersifat 

asam. Pada pengadukan keduanya terbentuk pasta kental yang selanjutnya mengeras 
membentuk masa padat. 

  
 Berdasarkan bentuk pudernya, semen dapat   diklasifikasikan atas: 

a. Zinc Oksida. Ini dapat bereaksi dengan sejumlah cairan  
b. Ion-leachable glasses, terutama aluminosilicate yang mengandung fluoride. 
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3. Pemakaian  
Tabel 1. 

Penggunaan Berbagai Macam Semen 
 

Pemakaian di Kedokteran Gigi Bahan 
Sebagai Cavity lining Zinc Oxide Eugenol 

EBA Cements 
Zinc Phosphat 
Calcium Hidroksida 
Zinc Polycarboxylate 
(Polyacrylate) 

Restorasi Sementara Zinc Oxyde –Eugenol 
EBA Cements 
Copper Cements 
Silver Cements 
Gutta Percha 
Semen Silico –phosphate 

Restorasi gigi susu Zinc Phosphat  
Silico Phosphat 
Semen Glass –Ionomer 

Bahan restorasi untuk gigi depan Semen silikat: 
Komposisi polimer-keramik 
Semen Glass Ionomer 

Pulpa capping Zinc Oxide eugenol 
Kalcium Hidrokside 

Bahan Pengisi saluran Akar Zinc Oxide Eugenol dan bahan sejenis 
Gutta Percha (juga chloropercha, bahan 
resin komposit, resin epoksi). 

Bahan semen untuk inlay, mahkota, 
jembatan 

Semen  EBA 
Zinc  Phosphat 
Zinc polycaboxylate(polyacrilate) 
Semen silico-phosphat 
Semen Glass –Ionomer 

Bahan Semen untuk splint dan peralatan 
orthodonsi 

Zinc Phosphat  
Semen copper 
Zinc Polycarboxylate 
(Poliacrilic) 

Bahan untuk penyemenan langsung alat 
orthodonti 

Polymer acrylic 
Zinc polycarboxylates) 

Bahan  perekat   untuk   jaringan  lunak Adhesive bandage 
Cyanoacrylates 

Pembebat periodontal Zinc oxide eugenol 
Zinc polyacrylates 
Cyanacrylate 
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Pemakaian di Kedokteran Gigi Bahan 
Sealants untuk pit dan Fissure Polimer dimethacrylates 

Cyanacrylates 
Semen Glass Iomomer 

 
 

Tabel 2. 
Konstitusi Utama Semen dengan Reaksi Asam 

 

PUDER CAIRAN TIPE SEMEN 
BAHAN YG 
BERKAITAN 

Zinc Oxide Eugenol Zinc Oxide Cemen Semen EBA 
Zinc Oxide  Larutan encer asam 

phosphor 
Zinc Phosphat Semua kuprum 

dan silver 
Zinc Oxide Larutan encer asam 

polyacrilik 
Zinc polykarbocilate 
atau polyacrylik 

Asam polyakrilik 
bias dalam bentuk 
padat sebagai 
komponen dari 
puder 

Gelas alumino-
silikat yang 
mengandung Fluor 

Larutan encer asam 
phosphor 

Semen silika Semen silikofosfat 

Gelas alumino-
silikat yang 
mengandung Fluor 

Larutan encer asam 
polyakrilik atau 
kopolimernya 

Glass Ionomer  

 
4. Persyaratan Bahan Semen 

a. Tidak bersifat racun serta tidak mengiritasi pulpa dan jaringan 
b. Tidak larut dalam saliva dan cairan lain yang dimasukkan ke dalam mulut 
c. Sifat-sifat mekanis harus memenuhi syarat untuk tujuan penggunaan bahan 

tersebut, missal semen untuk cavity lining haruslah menghasilkan kekuatan yang 
cukup dalam waktu cepat untuk memungkinkan bahan tambal dimasukkan ke 
dalam kavitet. 

d. Perlindungan jaringan pulpa terhadap pengaruh bahan restorasi lainnya. 
1. Penghambat panas, lapisan semen diberi di bawah suatu restorasi besar 

yang terbuat dari bahan logam (missal amalgam) untuk melindungi pulpa 
terhadap perubahan suhu. 

2. Pelindung kimia, suatu semen haruslah dapat mencegah penetrasi zat 
kimia yang bersifat merusak dari bahan restorasi  ke dalam pulpa. 

3. Penghambat arus listrik antara restorasi  logam untuk mengurangi  
pengaruh galvanis  
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5. Sifat-sifat optis, untuk penyemen suatu restorasi yang transulent (misal mahkota 
porselen) sifat-sifat optis bahan semen haruslah menyerupai sifat optis jaringan gigi. 
a. Suatu semen sebaiknya bersifat merekat terhadap enamel dan dentin, alloy 

emas, porselen, akrilik, tetapi tidak terhadap instrument/alat-alat. 
b. Suatu semen haruslah bersifat bakteriostatis bila dimasukkan ke dalam kavitas 

yang masih mengandung sisa-sisa karies. 
c. Semen harus mempunyai pengaruh yang tidak merusak pulpa. 
d. Adonan semen haruslah mempunyai viskositas rendah sehingga bisa didapatkan 

lapisan semen yang tipis dan waktu kerja yang cukup pada suhu mulut untuk 
memungkinkan pemasangan bahan restorasi. 

 
 

Latihan 
 

 Buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip Dasar dental material 
 Dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan. 

   
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 

 
Klasifikasi Bahan 

Bahan Utama. 
Pemakaian 
Persyaratan Bahan Semen. 
Bahan yang disiapkan. 
Sifat-sifat Optis 

 
 

Ringkasan 
 

Klasifikasi Bahan: Semen dengan reaksi asam, Bahan yang berpolimerisasi: 
cyanoacrylates, Polimer dimethacrylate, Composit polymer –ceramic, Bahan lain: Calcium 
hydroxide, gutta percha, varnish, .Bahan Utama : Semen tersedia dalam bentuk puder dan 
cairan. Puder bersifat basa dan cairan bersifat asam. Pada pengadukan keduanya terbentuk 
pasta kental yang selanjutnya mengeras membentuk masa padat. Berdasarkan bentuk 
pudernya, semen dapat   diklasifikasikan atas: Zinc Oksida. Ini dapat bereaksi dengan 
sejumlah cairan, Ion-leachable glasses, terutama aluminosilicate yang mengandung fluoride. 
Pemakaian; Sebagai Cavity lining , Restorasi Sementara, Restorasi gigi susu, Bahan restorasi 
untuk gigi depan, Pulpa capping, Bahan Pengisi saluran Akar, Bahan semen untuk inlay, 
mahkota, jembatan, Bahan Semen untuk splint dan peralatan orthodonsi, Bahan untuk 
penyemenan langsung alat orthodonti, Sealants untuk pit dan Fissure , Bahan  perekat   
untuk   jaringan  lunak Pembebat periodontal.   
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Tabel 2. 
Konstitusi Utama Semen Dengan Reaksi Asam 

 

PUDER CAIRAN TIPE SEMEN BAHAN YG 
BERKAITAN 

Zinc Oxide Eugenol Zinc Oxide 
Cemen 

Semen EBA 

Zinc Oxide  Larutan encer 
asam phosphor 

Zinc Phosphat Semua kuprum dan 
silver 

Zinc Oxide Larutan encer 
asam 
polyacrilik 

Zinc 
polykarbocilate 
atau 
polyacrylik 

Asam polyakrilik bias 
dalam bentuk padat 
sebagai komponen 
dari puder 

Gelas 
alumino-
silikat yang 
mengandung 
Fluor 

Larutan encer 
asam phosphor 

Semen silika Semen silikofosfat 

Gelas 
alumino-
silikat yang 
mengandung 
Fluor 

Larutan encer 
asam 
polyakrilik atau 
kopolimernya 

Glass Ionomer  

 
 

Persyaratan Bahan Semen: Tidak bersifat racun,  tidak mengiritasi pulpa dan jaringan, 
Tidak larut dalam saliva dan cairan lain yang dimasukkan ke dalam mulut, Sifat-sifat mekanis: 
harus memenuhi syarat untuk tujuan penggunaan bahan tersebut, missal semen untuk 
cavity lining haruslah menghasilkan kekuatan yang cukup dalam waktu cepat untuk 
memungkinkan bahan tambal dimasukkan ke dalam kavitet, Perlindungan jaringan pulpa 
terhadap pengaruh bahan restorasi lainnya: Penghambat panas, lapisan semen diberi di 
bawah suatu restorasi besar yang terbuat dari bahan logam ( missal amalgam) untuk 
melindungi pulpa terhadap perubahan suhu, Pelindung kimia, suatu semen haruslah dapat 
mencegah penetrasi zat kimia yang bersifat merusak dari bahan restorasi  ke dalam pulpa, 
.Penghambat arus listrik antara restorasi  logam untuk mengurangi  pengaruh galvanis, Sifat-
sifat optis, untuk penyemen suatu restorasi yang transulent (missal mahkota porselen) sifat-
sifat optis bahan semen haruslah menyerupai sifat optis jaringan gigi. Suatu semen 
sebaiknya bersifat merekat terhadap enamel dan dentin, alloy emas, porselen, akrilik, tetapi 
tidak terhadap instrument/alat-alat, bakteriostatis, mempunyai pengaruh yang tidak 
merusak pulpa, Adonan semen haruslah mempunyai viskositas rendah sehingga bisa 
didapatkan lapisan semen yang tipis dan waktu kerja yang cukup pada suhu mulut untuk 
memungkinkan pemasangan bahan restorasi. 
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Tes 2 
 
Pilih satu jawaban yang paling benar dari pertanyaan berikut!  

1. Persyaratan Bahan Semen yaitu: 
A. Tidak bersifat racun 
B. Tidak mengiritasi pulpa 
C. Tidak mengiritasi jaringan,  
D. Tidak larut dalam saliva.  
E. Tidak mahal 
 

2. Satu jawaban salah, klasifikasi semen berdasar bentuk cairan antara lain 
A. Eugenol 
B. Larutan encer asam phosphor 
C. Larutan encer asam polyacrilik 
D. Larutan encer asam kopimer 
E. Larutan kental asam amino 

 
3. Satu jawaban salah, ada beberapa tipe semen antara lain: 

A. Zinc oxide cemen 
B. Zinc phosphate cemen 
C. Zinc polykarbocilate 
D. Semen Silica 
E. Semen ortosilicat 
 

4. Semen tersedia dalam bentuk: 
A. Puder  
B. Cairan 
C. Suspension 
D. Lotion 
E. Puder dan cairan 
 

5. Pernyataan di bawah ini ada satu yang benar 
A. Puder semen bersifat basa 
B. Cairan semen bersifat netral 
C. Puder semen bersifat netral 
D. Cairan semen bersifat basa 
E. Puder semen bersifat asam 
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Glosarium 
 

Cavity lining =  lapisan rongga. Pemberian pelapik dengan bahan kedokteran gigi di dalam 
kavitas gigi (lubang gigi yang sudah dipreparasi/dibor siap untuk dilakukan 
penumpatan gigi. 

 
Restorasi sementara  =  tumpatan/tambalan sementara. 
Peralatan orthodontie  =  peralatan kawat gigi. 
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Topik 3 
Tumpatan Sementara 

  
   

PENDAHULUAN 
 
Saudara telah mempelajari materi dental material bab I topic I  tentang prinsip- prinsip 

dasar dental material, Topik II, tentang semen, klasifikasi, pemakaian dan persyaratan,  
sekarang silakan mempelajari topic III dengan  materi Tumpatan Sementara, apa tumpatan 
sementara, komposisi apa saja yang ada dalam tumpatan sementara, maupun kegunaan  
dari tumpatan sementara, silakan dipelajari materi di bawah ini.  

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
  
Setelah mempelajari materi Bab I ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

Tumpatan sementara.  Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan  tentang 
tumpatan. Sementara guna tumpatan sementara, komposisi bahan tumpatan sementara, 
kegunaan Fletcher, Gutta Percha, Semen Seng Fosfat, Semen Oksida Seng Eugenol. 

Materi Bab II ini meliputi 
1. Tumpatan Sementara  
2. Guna tumpatan sementara, 
3. Komposisi bahan tumpatan sementara,  
4. Kegunaan Fletcher, 
5. Gutta Percha, 
6. Semen Seng Fosfat 
7. Semen Oksida Seng Eugenol. 
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URAIAN MATERI 
 
1. Tumpatan Sementara 

Tumpatan sementara adalah tumpatan tidak tetap yang digunakan pada karies 
profunda ketika karies sudah dekat sekali dengan atap pulpa. Sterilisasi kavitas tidak hanya 
dilakukan secara mekanisme saja, tetapi juga secara kimia dengan memakai obat-obatan. 
Kemudian kavitas atasnya ditutup dengan tumpatan sementara yang nantinya akan 
dibongkar lagi. 

 

Gambar 1: 
Bahan Tumpatan Sementara 

 
2.  Guna tumpatan sementara: 

a. Memberi kesempatan pada obat-obatan yang diletakkan di bawahnya untuk 
bekerja (sterilisasi beberapa waktu pada kavitas yang disebut rust therapy). 

b. Menunggu kemungkinan adanya reaksi pulpa. 
c. Memberi kesempatan pada obat di bawahnya untuk menstimulasikan 

pembuatan dentin reparatif.    
d. Supaya penderita tidak terlalu lama di kursi atau membuka mulut bila di dalam 

mulut terdapat   beberapa karies 
e. Untuk menutup kavitas selama tumpatan cor belum selesai. 
 

3. Komposisi Bahan Tumpatan Sementara: 
 Fletcher 
       Fletcher adalah bahan tumpatan sementara yang terdiri atas bubuk dan cairan. Bubuk 

dan cairan kita campur di atas glassplate dengan spatel semen menghasilkan suatu 
campuran berbentuk adonan yang lama kelamaan akan mengeras. Fletcher terdiri 
atas: 
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a.  Bubuk:              
 Zn sulfat   112 bagian                          
 Zn oxide   100 bagian                    
 Mastix      7,5 bagian                     

b. Cairan: 
 Alkohol  196 gram 
 Aquadest  65 gram 
 Gummie arabicum 25 gram 
 Fenol 1 tetes      

 
4.     Kegunaan bahan fletcher: 

a.  Sebagai campuran sementara yang termudah dan termurah namun rapuh. 
b.  Bebeuk fletcher (ZNO) sering digunakan sebagai bahan campuran semen OSE. 
c.  Untuk mencetak mahkota sementara. 
 

5.  Gutta percha 
 Gutta percha merupakan lateks koagulasi cairan getah murni yang dapat mengeras dan 

berasal dari pohon jenis sapotacheae yang dapat dipadatkan, terdapat di semenanjung 
Malaysia dan pulau-pulau sekitarnya pada daerah tropis. 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi membuktikan 
bahwa gutta percha point merupakan bahan yang paling ideal dan sering digunakan 
sebagai bahan pengisian saluran akar. 

 Gutta percha point memiliki biokompatibilitas yang baik terhadap jaringan peridekuler 
dengan semen saluran akar (siler) yang dapat menginduksi pembentukan jaringan 
keras (respon osteogeik) dan dapat merangsang penutupan apeks. Untuk 
mendapatkan kualitas bahan pengisi saluran akar yang baik dan memiliki sifat plastis, 
gutta percha dalam pembuatannya selalu dikombinasikan dengan wax, oksida seng, 
dan kalsium hidroksida. Untuk mendapatkan bahan yang hermetis perlu diketahui sifat 
material gutta percha point. 

 Pada perawatan saluran akar yang memakai gutta percha point bertujuan untuk 
mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut dan dapat memadat 
dengan baik. Susunan gutta percha terdiri atas gutta percha, kalsium karbonat, silika, 
dan beberapa bahan sulfat. 
a. Sifat gutta percha: 

 Tidak berbau. 
 Tidak mempunyai rasa. 
 Elastis. 
 Tidak merupakan konduktor. 
 Tidak mengiritasi atau merangsang jaringan lunak. 
 Dalam mulut yang kurang bersih lama-lama akan menjadi porus dan hancur. 
 Larut dalam bahan karbon bisulfida, kloroform, benzene, yang dididihkan, 

minyak terpentin, xylol, minyak eucalyptus. 
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 Tidak larut dalam asam lemak dan basa yang padat. 
 Menjadi lunak bila dipanaskan dan keras kembali bila didinginkan. 
 Tahan terhadap beban seberat 25 kg/cm. 

 
 Gutta percha tersedia dalam bentuk gutta percha point, gutta percha stick, gutta 

percha  plate dengan warna merah muda, putih dan putih keabu-abuan.  
 Menurut suhu pelunakannya, gutta percha dibagi menjadi:  Low heat softening: 

Melunak di bawah suhu 200º F, dipakai sebagai bahan tumpatan sementara dan 
mengandung 1 bagian gutta percha dan 4 bagian oksida seng, Medium heat: 
Melunak pada suhu 200-212º F, mengandung bagian gutta percha dan 6 bagian 
oksidasi seng, High heat   : Melunak pada suhu 210-220º F. 

 b.  Kelebihan gutta percha sebagai bahan tambalan: 
             Tidak bersifat konduktor. 
             Mudah pengerjaannya. 
             Mempunyai warna yang harmonis. 
             Mempunyai daya elastisitas yang baik. 
             Bila perlu mudah dikeluarkan/diambil dari kavitas. 

c. Kekurangan gutta percha sebagai bahan tambalan: 
                Crussing resistensinya rendah. 

           Dalam mulut bereaksi dengan sulfida. Oleh karena itu, dalam mulut dengan 
higiene oral  yang buruk, gutta percha dapat hancur. 

  Pada pendinginan, aka mengalami kontraksi sehingga dapat lepas dari dinding 
kavitas. 

   Tidak dapat dipoles. 
d. Kegunaan gutta percha: 
        Sebagai bahan tumpatan sementara. 
          Sebagai bahan untuk melakukan separasi lambat pada gigi. 
          Sebagai bahan penutup sementara untuk obat-obatan pada perawatan 

endodonitk. 
           Sebagai bahan pengisi saluran akar gigi. 
          Untuk mengukur kedalaman poket periodontium. 

 
6. Semen Seng Fosfat 
           Semen ini digunakan sebagai tambalan sementara, bahan basis, dan pelapik. Selain itu, 

juga digunakan untuk bahan perekat, yakni sebagai perekat jembatan, mahkota, 
tuangan emas, inlay, band dan pasak inti serta perawatan lesi karies dalam klinik. 
          

7.  Semen Oksida Seng Eugenol 
     Semen oksida seng eugenol (OSE) adalah semen tipe sedatif yang lembut. Biasanya 

disediakan dalam bentuk bubuk dan cairan, dan berguna sebagai basif insulatif 
(penghambat). Bahan ini sering digunakan sebagai tumpatan sementara. 
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 Eugenol memiliki efek paliatif terhadap pulpa gigi dan ini merupakan salah satu 
kelebihan jenis semen tersebut, kelebihan lainnya adalah kemampuan semen untuk 
meminimalkan kebocoran mikro, dan memberikan perlindungan terhadap pulpa. 
Bahan ini paling sering digunakan ketika merawat  lesi karies yang besar. 
 

8. Tumpatan Semipermanen 
       Tumpatan silikat sering digunakan untuk penambalan gigi anterior, karena warnanya 

menyerupai warna gigi. Tumpatan silikat dapat larut dalam cairan mulut walaupun 
lebih kuat dari tumpatan sementara. Oleh karena itu, tumpatan silikat disebut juga 
sebagai tumpatan semipermanen. 
 
 

Latihan 
 
 Buatlah ringkasan tentang tumpatan sementara 
 Dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan. 

   
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 

 
Tumpatan Sementara 
Guna Tumpatan Sementara. 
Komposisi Bahan tumpatan 
Sementara/Fletcher 
Kegunaan Fletcher 
Gutta Percha 
Semen Seng Fosfat. 
Semen Oksida Seng Eugenol 
Tumpatan Semi Permanen 

 
 

Ringkasan 
 
Tumpatan Sementara 

Tumpatan sementara adalah tumpatan tidak tetap yang digunakan pada karies 
profunda ketika karies sudah dekat sekali dengan atap pulpa yang nantinya akan dibongkar 
lagi. Guna tumpatan sementara: sebagai bahan sterilisasi/rust therapy). menstimulasikan 
pembuatan dentin reparative. Untuk menutup kavitas selama tumpatan cor belum selesai. 
Komposisi Fletcher terdiri atas: 1. Bubuk:  Zn sulfat   112 bagian,  Zn oxide   100 bagian, 
Mastix      7,5 bagian, Cairan:  Alkohol  196 gram,  Aquadest  65 gram, Gummie arabicum 25 
gram,  Fenol 1 tetes,  Kegunaan bahan fletcher: Sebagai campuran sementara yang 
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termudah dan termurah namun rapuh, Bebeuk fletcher (ZNO) sering digunakan sebagai 
bahan campuran semen OSE. Untuk mencetak mahkota sementara. Gutta percha sebagai 
bahan pengisian saluran akar gutta percha terdiri atas gutta percha, kalsium karbonat, silika, 
dan beberapa bahan sulfat. Sifat gutta percha: Tidak berbau.,  Tidak mempunyai rasa, Elastis, 
Tidak merupakan konduktor, Tidak mengiritasi atau merangsang jaringan lunak, dalam mulut 
yang kurang bersih lama-lama akan menjadi rapuh.  Low heat softening: dipakai sebagai 
bahan tumpatan sementara dan mengandung 1 bagian gutta percha dan 4 bagian oksida 
seng, Medium heat:  High heat  kelebihan gutta percha sebagai bahan tambalan: Tidak 
bersifat konduktor, Mudah pengerjaannya, mempunyai warna yang harmonis., mempunyai 
daya elastisitas yang baik.  Mudah dikeluarkan/diambil dari kavitas. kekurangan gutta percha 
sebagai bahan tambalan:  Crussing resistensinya rendah, dalam mulut bereaksi dengan 
sulfida. Di dalam mulut dengan higiene oral  yang buruk, gutta percha dapat hancur. Dapat 
lepas dari dinding kavitas., Tidak dapat dipoles. Kegunaan gutta percha: Sebagai bahan 
tumpatan sementara, bahan penutup sementara untuk obat-obatan pada perawatan 
endodontik, Sebagai bahan pengisi saluran akar gigi., Untuk mengukur kedalaman poket 
periodontium. Semen Seng fosfat, digunakan sebagai tambalan sementara, bahan basis, dan 
pelapik., untuk bahan perekat jembatan, mahkota, tuangan emas, inlay, band dan pasak inti 
serta perawatan lesi karies dalam klinik, Semen Oksida Seng Eugenol/OSE adalah semen tipe 
sedatif yang lembut. Bentuk bubuk dan cairan, dan berguna sebagai basif insulatif 
(penghambat). Bahan ini sebagai tumpatan sementara  Eugenol memiliki efek paliatif 
terhadap pulpa gigi dan  kelebihan lainnya adalah kemampuan semen untuk meminimalkan 
kebocoran mikro, dan memberikan perlindungan terhadap pulpa. Bahan ini paling sering 
digunakan ketika merawat lesi karies yang besar. Tumpatan Semipermanen: Tumpatan 
silikat sering digunakan untuk penambalan gigi anterior, karena warnanya menyerupai 
warna gigi. Tumpatan silikat dapat larut dalam cairan mulut walaupun lebih kuat dari 
tumpatan sementara. Oleh karena itu, tumpatan silikat disebut juga sebagai tumpatan 
semipermanen.  

 
 

Tes 3 
 

Pilihlah satu jawaban yang dianggap benar dari pertanyaan di bawah ini. 
1. Satu jawaban salah, tumpatan sementara adalah 

A. Tumpatan tidak tetap yang digunakan pada karies profunda. 
B. Ketika karies sudah dekat sekali dengan atap pulpa. 
C. Yang nantinya akan dibongkar lagi.   
D. Setelah dibongkar ditumpat dengan bahan tumpatan tetap. 
E. Bahan tumpatan untuk pulpa capping 
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2. Satu jawaban salah, guna tumpatan sementara:  
A. Sebagai sterilisasi 
B. Sebagai rust therapy). 
C. Menstimulasikan pembuatan dentin reparatif,  
D. Untuk menutup kavitas selama tumpatan cor belum selesai. 
E. Untuk tumpatan dasar/base 
 

3. Satu jawaban salah, komposisi utama bubuk Fletcher 
A. Bubuk:  Zn sulfat   112 bagian, 
B. Zn oxide   100 bagian , 
C. Mastix   7,5 bagian, 
D. Cairan:  Alkohol  196 gram, 
E. Disclosing solution 
 

4. Satu jawaban salah, sifat gutta percha: 
A. Tidak berbau 
B. Tidak mempunyai  rasa, 
C. Elastis, tidak merupakan konduktor, 
D. Tidak mengiritasi atau merangsang jaringan lunak mulut. 
E. Sulit pemakaiannya  
 

5. Satu jawaban salah, kegunaan gutta percha: 
A. Sebagai bahan tumpatan sementara. 
B. Sebagai bahan untuk melakukan separasi lambat pada gigi. 
C. Sebagai bahan penutup sementara untuk obat-obatan pada perawatan 

endodontik. 
D. Sebagai bahan pengisi saluran akar gigi 
E. Sebagai bahan pemati pulpa gigi. 
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Glosarium 
 

Tumpatan semipermanen  =  bahan  tumpatan yang segi kekuatannya melebihi 
tumpatan sementara tetapi kurang kuat apabila 
dibandingkan dengan bahan tumpatan tetap. 
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Topik 4 
 Zinc Oksid- Eugenol  

  
   

PENDAHULUAN 
 

Materi dental material bab I topic I  tentang prinsip- prinsip dasar dental material, 
Topik II, tentang semen, klasifikasi , pemakaian dan persyaratan,  topic III dengan  materi 
Tumpatan Sementara sudah saudara pelajari dengan tuntas, sekarang lanjutkan mempelajari 
materi /topic IV tentang Zinc Oksid Eugenol/ZEO,  apa  itu ZOE, komposisi apa saja yang ada 
dalam bahan ZOE beserta kegunaannya, silakan dipelajari materi berikut ini.  

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 Setelah mempelajari materi kuliah , mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 
tentang Zinc Okside Eugenol/ZOE.  Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan  
tentang Seng Oksid Eugenol, Jenis-Jenis ZOE, Komposisi, Manipulasi, Setting Time, Sifat-sifat, 
ZOE bersifat bacteriostatis, Eugenol, Preparad Eugenol, Isi ZOE , Penyimpanan 

Materi Bab II ini meliputi 
1. Seng Oksid Eugenol 
2. Jenis-Jenis ZOE 
3. Komposisi 
4. Manipulasi 
5. Setting Time, 
6. Sifat-sifat, 
7. ZOE bersifat bacteriostatis, 
8. Eugenol, 
9. Preparad Eugenol, 
10. Isi ZOE , 
11. Penyimpanan 
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URAIAN MATERI 
 

1. Seng Oksida Eugenol 
 Seng oksida eugenol (ZOE) adalah bahan yang dibuat oleh kombinasi seng oksida dan 

eugenol yang terkandung dalam minyak cengkeh. Reaksi asam-basa terjadi dengan 
pembentukan khelat seng eugenolat. Reaksi ini dikatalisis oleh air dan dipercepat oleh 
kehadiran garam logam. ZOE dapat digunakan sebagai pengisi atau bahan semen di 
kedokteran gigi. Senyawa ini sering digunakan dalam kedokteran gigi saat kerusakan 
sangat dalam atau sangat dekat dengan saraf atau ruang pulpa. Karena jaringan di 
dalam gigi, yaitu pulpa, bereaksi buruk dengan stimulus pengeboran (panas dan 
getaran), sering menjadi sangat meradang dan endapan kondisi yang disebut pulpitis 
akut atau kronis. 

 Kondisi ini biasanya menyebabkan sensitivitas gigi kronis yang parah atau sakit gigi 
yang sebenarnya dan kemudian hanya dapat diobati dengan penghilangan saraf 
(pulpa) yang disebut terapi saluran akar. Penempatan ZOE “sementara” selama 
beberapa beberapa hari sebelum penempatan pengisi akhir biasanya mencegah 
sensitivitas atau sakit gigi dan karena itu, sering kali, menghalangi kebutuhan untuk 
prosedur saluran akar yang mahal dan memakan waktu. ZOE diklasifikasikan sebagai 
material restoratif perantara dan memiliki sifat-sifat anaestetik dan antibakteri.ZOE 
terkadang digunakan dalam manajemen karies gigi sebagai “pengisi sementara”. 
Semen ZOE diperkenalkan sejak akhir abad-18, tepatnya tahun 1890-an. 

 Seng oksida eugenol juga digunakan sebagai bahan cetak selama konstruksi gigi palsu 
lengkap dan digunakan dalam teknikmucostatic mengambil tayangan, biasanya dalam 
nampan khusus, (akrilik) diproduksi setelah tayangan alginat primer. Namun, ZnO /E ini 
biasanya tidak digunakan jika pasien memiliki undercut atau tuberositas besar, dimana 
bahan impresi silikon akan lebih cocok. Seng oksida eugenol juga digunakan sebagai 
aditif anti mikroba dalam cat. 
a. Jenis-jenis menurut ANSI / ADA Keterangan no: 30 (ISO 3107) Tergantung pada 

penggunaan yang dimaksudkan dan formulasi individu yang dirancang untuk 
setiap tujuan tertentu. Tipe I: ZOE Luting cement sementara. Tipe II: ZOE Luting 
cement jangka-panjang. Tipe III: ZOE Restorasi sementara. Tipe IV: ZOE Restorasi 
menengah. 

b. Komposisi puder 
1. Zinc Oksida (Zn O)= 69% 
2. Resin putih = 29,3% 
3. Magnesium Oksida(MgO)  dalam jumlah yang kecil, bahan ini bereaksi 

dengan eugenol dengan cara yang sama dengan zinc oksida.  
4. Zinc Asetat(CH₃COO)₂  atau garam lainnya) dalam jumlah hingga 1%, 

memperbaiki kekuatan 
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c. Komposisi Cairan 
 Eugenol, merupakan terutama minyak cengkeh 85% 
 Minyak olive, dalam jumlah hingga 15% 
 Kadang-kadang diberi asam asetat/cuka sebagai akselerator 

d. Manipulasi 
          Perbandingan puder dengan cairan berkisar antara 4: 1 atau 6 : 1. Letakkan puder 

semen ini pada glass plat tipis, campur dan aduk menggunakan spatel cement 
tahan karat, dengan cara menaruh puder ke dalam cairan hingga diperoleh 
konsistensi yang kental seperti dempul. Posisi pengadukan bebas/jengking juga 
boleh. 

e. Setting time 
 3-4 menit, karena eugenol minyak murni yang tidak mengandung akselerator 

yang dapat mempercepat reaksi setting. Setting time  bisa juga tergantung pada: 
Puder, ukuran partikel yang halus lebih terbuka terhadap  eugenol & akan lebih 
cepat   reaksi. Bahan akselerator yang ditambahkan. Perbandingan  Puder dan 
cairan yang lebih kental,  menghasilkan bahan yang lebih cepat setting. Ada 
kontaminasi/waktu pencampuran atau penambahan air , mempercepat reaksi. 
Penambahan suhu, reaksi setting semakin cepat 

 f. Sifat-sifat: 
        Pengaruh terhadap  pulpa: sangat kecil, sehingga dianjurkan untuk  pemakaian 

kavitas dalam, dekat ke pulpa. 
1. Sifat  Kimia: Kelarutan dalam air  cukup tinggi karena  pelepasan eugenol 
2. Sifat  Mekanis: terlemah diantara semua semen gigi. 
3. Perlindungan Terhadap  Pulpa: Punya sifat penghantar panas yang rendah, 

melindungi pulpa terhadap  asam phospor yang berasal dari semen 
fosfat/silikat, berlaku sebagai  penghambat arus listrik 

4. Adhesi: tidak melekat pada enamel & dentin, maka sering tidak digunakan 
sebagai  bahan tetap. 

g. Semen ZOE bersifat bacteriostatis. 
     Ada yang mengandung hydrogenated rosin sekitar 10 % pada  pudernya. 

      Polysterene yang dilarutkan dalam eugenol untuk mendapatkan larutan 10%.,  
fungsi ke dua (2) bahan ini untuk  meningkatkan kekuatan semen. Semen 
EBA/ortho-ethoxybenzoic acid, modifikasi ZOE (Puder ZnO + eugenol di + Puder  
hydrogenated rosin dan cairan EBA/ortho-ethoxybenzoic acid. EBA  perbanding-
an P&L = 7 : 1 atau lebih. Sifat mekanis EBA, lebih besar dari pada yang tidak 
dimodifikasi. Semen yang mengandung hexyl vanillata & o-ethoxybenzoid acid 
(HV-EBA), merupakan pengganti eugenol. Cairan ini dicampur dengan puder Zn 
O, mempunyai kekuatan yang tinggi dan tidak mudah larut. Produksi khusus ZOE 
beberapa bahan ZnO dibuat mengandung antibiotic (tetracycline & steroid 
sebagai bahan anti-inflamasi). 
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Pemakaian utama semen ini sebagai pulp capping dan perawatan saluran akar, 
penyemenan prostho. Ada yang mengandung barium sulfat sehingga bahan 
menjadi radio-opaque. 

  
2. EUGENOL 
 Minyak  cengkeh, sifat: sedative (menghilangkan rasa sakit),disinfectant lemah, kaustik 

(menyebabkan pedih & panas) jika dicampur dengan ZnO. ZOE yang sudah jadi, 
misalnya Kalzinol 
a. Preparad Pasta: caviton (tumpatan sementara) 
b. Isi: ZOE, Zn Oksid Phosphate. 
c. Penyimpanan: 4-25⁰ C, Expired : ± 2 tahun 
 Setelah penumpatan akan mengeras dalam waktu 30',  oleh karena itu  pasien 

disuruh kumur setelah  satu (1) jam. 
 Kadang-kadang  pasien sensitif terhadap bahan ini 
 Warna pink/putih, mudah dibongkar     
 
 

Latihan 
 

 Buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip Dasar dental material 
 Dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan. 
   
Petunjuk jawaban Latihan 
 Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
 

Seng Oksid Eugenol 
Jenis-Jenis ZOE, komposisi 
Manipulasi, setting time 
Sifat-sifat, ZOE bersifat bacteriostatis 
Eugenol, prepared eugenol 
Isi ZOE, penyimpanan 

 
 

Ringkasan 
 

Seng Oksida Eugenol 
Seng oksida eugenol (ZOE) adalah bahan yang dibuat oleh kombinasi seng oksida dan 

eugenol yang terkandung dalam minyak cengkeh. dapat digunakan dalam perawatan saluran 
akar atau bahan semen di kedokteran gigi. ZOE memiliki sifat-sifat anaestetik dan anti 
bakteri. ZOE terkadang digunakan dalam manajemen karies gigi sebagai “pengisi 
sementara”. Semen ZOE diperkenalkan sejak akhir abad-18, tepatnya tahun 1890-an. Seng 
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oksida eugenol juga digunakan sebagai bahan cetak selama konstruksi gigi palsu lengkap dan 
digunakan dalam teknik mucostatic mengambil tayangan, biasanya dalam nampan khusus, 
(akrilik) diproduksi setelah tayangan alginat primer. Namun, Jenis-jenis menurut ANSI / ADA 
Keterangan no: 30 (ISO 3107) Tergantung pada penggunaan yang dimaksudkan dan 
formulasi individu yang dirancang untuk setiap tujuan tertentu. Tipe I: ZOELuting cement 
sementara. Tipe II: ZOE Luting cement jangka-panjang. Tipe III: ZOE Restorasi sementara. 
Tipe IV: ZOE Restorasi menengah. Komposisi puder: .Zinc Oksida (Zn O)= 69%, Resin putih = 
29,3%, Magnesium Oksida (MgO)  dalam jumlah yang kecil, .Zinc Asetat(CH₃COO)₂  atau 
garam lainnya) dalam jumlah hingga 1%, memperbaiki kekuatan, Komposisi Cairan: Eugenol, 
merupakan terutama minyak cengkeh 85%, Minyak olive, dalam jumlah hingga 15%, Kadang-
kadang diberi asam asetat/cuka sebagai akselerator, Manipulasi: Perbandingan puder 
dengan cairan = 4: 1 atau 6 : 1. konsistensi yang kental seperti dempul. Posisi pengadukan 
bebas/jengking juga boleh, Setting time 3- 4 menit. Sifat  Kimia: Kelarutan dalam air  cukup 
tinggi karena  pelepasan eugenol Sifat  Mekanis: terlemah diantara semua semen gigi, 
Perlindungan Terhadap  Pulpa: Punya sifat penghantar panas yang rendah, melindungi pulpa 
terhadap  asam phospor yang berasal dari semen fosfat/silikat, berlaku sebagai  penghambat 
arus listrik, Adhesi: tidak melekat pada enamel & dentin, maka sering tidak digunakan 
sebagai bahan tetap, Semen ZOE bersifat bacteriostatis, Ada yang mengandung 
hydrogenated rosin sekitar 10 % pada  pudernya, Polysterene yang dilarutkan dalam eugenol 
untuk mendapatkan larutan 10%.,  fungsi ke dua (2) bahan ini untuk  meningkatkan kekuatan 
semen. Semen EBA/ortho-ethoxybenzoic acid, modifikasi ZOE (puder), puder ZnO + eugenol  
+ puder 

Puder hydrogenated rosin dan cairan EBA/ortho-ethoxybenzoic acid. EBA  
perbandingan P&L = 7 : 1 atau lebih. Sifat mekanis EBA, lebih besar dari pada yang tidak 
dimodifikasi. Semen yang mengandung hexyl vanillata & o-ethoxybenzoid acid (HV-EBA), 
merupakan pengganti eugenol. Cairan ini dicampur dengan puder Zn O, mempunyai 
kekuatan yang tinggi dan tidak mudah larut. Produksi khusus ZOE beberapa bahan ZnO 
dibuat mengandung antibiotic (tetracycline & steroid sebagai bahan anti-inflamasi). 
Pemakaian utama semen ini sebagai pulp capping & perawatan saluran akar, penyemenan 
prostho. Ada yang mengandung barium sulfat sehingga bahan menjadi radio-opaque. 
EUGENOL: Minyak  cengkeh, sifat: sedative (menghilangkan rasa sakit), disinfectant lemah, 
kaustik (menyebabkan pedih & panas ) jika dicampur dengan ZnO. ZOE yang sudah jadi, 
misalnya Kalzinol, Preparad Pasta: caviton (tumpatan sementara), Isi: ZOE, Zn Oksid 
Phosphate, Penyimpanan: 4-25⁰ C, Expired : ± 2 tahun. mengeras dalam waktu 30',  oleh 
karena itu  pasien disuruh kumur setelah  satu (1) jam, kadang-kadang pasien sensitive 
terhadap bahan ini. warna pink/putih, mudah dibongkar     

 

Tes 4 
 

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
 
1)  Sebutkan komposisi utama cairan Zinc Oksid Eugenol! 
2)  Bagaimana cara manipulasi/mengaduk Seng Oksid Eugenol? 
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Topik 5 
Zinc Oksid Phosphat Cement 

   
 
PENDAHULUAN 

 
Materi dental material bab I topic I  tentang prinsip- prinsip dasar dental material, 

Topik II, tentang semen, klasifikasi , pemakaian dan persyaratan,  topic III dengan  materi 
Tumpatan Sementara sudah saudara pelajari dengan tuntas, materi /topic IV tentang Zinc 
Oksid Eugenol/ZEO,  apa  itu ZOE, komposisi apa saja yang ada dalam bahan ZOE beserta 
kegunaannya, silakan dipelajari materi berikut ini yaitu Topik V tentang Zinc Oksid Phosphat 
Cement.   
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah mempelajari materi kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 
tentang Zinc Okside Phosphat Cement.  Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat 
menjelaskan  tentang Komposisi, Manipulasi,  Aplikasi, Sifat-sifat, Setting Terlalu lama, Suhu 
Terlalu Panas, Sifat-sifat Mekanis,  Sifat-sifat Optis.  

Materi Bab II ini meliputi: 
1. Komposisi, 
2. Manipulasi, 
3. Aplikasi, 
4. Sifat-sifat, 
5. Setting Terlalu lama, 
6. Suhu Terlalu Panas, 
7. Sifat-sifat Mekanis, 
8. Sifat-sifat Optis. 
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URAIAN MATERI 
  
1. Komposisi: terdiri dari puder & cairan/liquid 

a. Puder:  
1. Utama adalah zinc oksida 
2. Dapat dijumpai magnesium oksida sampai sekitar 10% 
3. Kadang-kadang  terdapat sejumlah kecil oksida lain/garam, logam 

(fluorida). 
 

b. Cairan atau liquid: 
1. Asam fosfat dalam air sekitar 30-40% air 
2. Sering terdapat zinc &/aluminium phosphat/Al₃ (PO)₄ yang terbentuk dari 

larutnya zinc oxida/Al OH (al.hidroksida)   di dalam cairan. 
  

 
Gambar 2: 

Bahan Zinc Phosphat Cemen 
 

2. Manipulasi: 
a. Konsistensi:  
 Semakin kental adonan,  semakin kuat hasil campuran, maka untuk keperluan 

cavity lining hendaknya digunakan adonan yang kental. Untuk tujuan 
penyemenan dibutuhkan konsistensi/adonan yang  encer sehingga memungkin-
kan semen mengalir sewaktu restorasi dipasangkan. 

b. Perbandingan: Pada umumnya tidak dilakukan penimbangan puder dan cairan, 
meskipun demikian harus diusahakan agar diperoleh perbandingan puder dan 
cairan yang konsisten untuk tujuan yang tetentu. Harus dihindari adonan yang 
terlalu encer karena selain mempengaruhi kekuatan semen juga mempunyai pH 
rendah dan lebih mudah larut 
1. Satu (1) sendok takar (2,5) gram puder dibagi menjadi  8 bagian, 
2. Satu (1) tetes cairan/1 ml                 
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c. Cara Kerja: 
1. Ambil 1 bagian puder tarik ke arah cairan, aduk  memutar, area luas, 10 

detik per bagian. 
2. Adonan jangan terlalu encer, akan berpengaruh terhadap kekuatan semen, 

pH  rendah dan mudah larut. 
3. Untuk memperpanjang waktu kerja, aduk pada glass plat dingin, puder 

ditambahkan sedikit demi sedikit dan selesai dalam waktu (1-1,5)menit 
4. Cairan disimpan dalam botol yang ditutup rapat. Hilangnya air dalam cairan 

akan  menurunkan pH Saliva dan memperlambat waktu setting. 
 Botol liquid atau cairan yang berawan karena kehilangan air jangan 

digunakan lagi.  
5. Sebaiknya puder dicampur dengan cairan satu merk /produk agar terjamin 

setting yang tepat dan sifat-sifat lainnya. 
6. Penyemenan : kenaikan suhu meningkatkan kecepatan reaksi semen.  
 Semen mengeras lebih cepat pada suhu mulut dari pada suhu kamar. 
7. Inlay atau crown/jembatan hendaklah diberi semen lebih dahulu, baru 

dipasangkan masukkan ke kavitas preparasi. Bila dilakukan sebaliknya 
semen dalam  mulut mengeras sebelum restorasi  dipasang.  

 
d. Reaksi setting 
 Permukaan partikel zinc oksida beraksi dengan asam phosphor menghasilkan 

suatu phosphate  yang tidak larut, Magnesium oksida (bila terdapat) akan 
bereaksi dengan cara yang sama. Hasil akhir semen yang telah setting adalah 
heterogen terdiri dari inti partikel zinc oksida yang tidak bereaksi dikelilingi oleh 
lapisan zinc phosphate. 

  
e. Mixing Time: 

1.  Satu (1) – satu setengah (1,5) menit 
2. Setting time (2-3) menit. Selama setting dapat terjadi:  

a. Pengeluaran panas, karena sifat eksotermis 
b. Pengerutan/kontraksi 
c. Waktu setting tergantung pada 
d. Puder yang halus bereaksi lebih cepat, karena permukaan terbuka 

terhadap cairan 
e. Cairan merupakan bahan perantara yang ditambahkan, sifat 

memperlambat kecepatan reaksi dan menambah waktu kerja. 
f. Waktu setting juga tergantung pada cara manipulasi: 
 

f. Faktor-faktor yang mempercepat reaksi setting:      
1. Penambahan puder ke cairan secara cepat. 
2. Terdapat kontaminasi, misal air, jorok  
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3. Suhu  tinggi, mengurangi reaktivitas puder, maka sebaiknya menggunakan 
glass plat tebal dan dingin. 

4. Terlalu banyak puder dari pada cairan. 
  
3. Aplikasi: 

a. Sebagai bahan restorasi tunggal maupun gabungan dengan bahan lain 
b. Sebagai pengisi saluran akar  
c. Sebagai basis kavitas. 
d. Sebagai sementasi alat ortho, logam ,resin, keramik 
e. Sebagai tumpatan sementara      
 

4. Sifat- sifat: 
      Pengaruh terhadap pulpa: Semen yang baru dicampur, pH = 1.6 – 3,6.Selama setting 

pH akan meningkat dan mencapai netral (pH:7) dalam 1-2 hari Adonan encer pH lebih 
rendah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai netral. 

 Sifat asam menyebabkan iritasi pulpa, ini bias dikurangi dengan melindungi pulpa 
dengan  cara memberikan Zinc Oxid eugenol, Calcium hidroksid (dycal, Calxyl, cavity 
varnish) 
 

5. Setting yang terlalu lama (lebih 3 menit), bias disebabkan oleh: 
a. Udara yang dingin 
b. Kebanyakan cairan/liquid 
 

6. Apabila suhu terlalu panas sebaiknya: 
a. Menggunakan glass plat yang bersih 
b. Glass plat yang tebal dan dingin, olesi alcohol sebelum digunakan untuk 

mengaduk 
c. Penambahan puder ke cairan  jangan terlalu cepat 
d. Area yang luas, maka waktu pengadukan, panas akan cepat menguap 
e. Posisi pengadukan yaitu cement spattel sejajar dengan glass plat. 
f. Sifat Kimia: Kelarutan semen yang telah setting tergantung pada perbandingan 

puder/cairan. Suatu adonan yang lebih encer akan lebih mudah larut. Semen 
larut sangat lambat pada aquadest tetapi lebih cepat pada larutan dengan pH 
rendah. 

 
7. Sifat- sifat mekanis: semen ini lebih kuat dari semen zinc oksid-eugenol. 
 Perlindungan terhadap pulpa: phosphate adalah bahan insulator panas yang baik, dan 

cukup  efektif dalam mengurangi pengaruh galvanis. 
 
8. Sifat Optis; semen yang telah setting adalah opaque 
   Adhesi: semen ini tidak membentuk ikatan kimia dengan enamel atau dentin. Retensi 

yang dihasilkan. berupa gaya saling ikat mekanis antara semen yang telah set dengan 
kekasaran permukaan kavitet & bahan restorasi. 
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Latihan 
 
 Buatlah ringkasan tentang prinsip-prinsip Dasar dental material 
 Dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan. 

 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini   

 
 

ZINC OKSID PHOSPHAT CEMENT 
Komposisi 
Manipulasi 
Aplikasi… 
Sifat-sifat 
Setting Terlalu lama 
Suhu Terlalu Panas. 
Sifat-sifat Mekanis. 
Sifat-sifat Optis 

 
 

Ringkasan 
 

Zinc Phosphat Cement: Komposisi: terdiri dari puder & cairan/liquid, Puder: Utama 
adalah zinc oksida,  magnesium oksida sampai sekitar 10%, .Kadang-kadang  terdapat 
sejumlah kecil oksida lain/garam, logam (fluorida), Cairan atau liquid: Asam fosfat dalam air 
sekitar 30-40% air, sering terdapat zinc &/aluminium phosphat/Al₃ (PO)₄ yang terbentuk dr. 
larutnya    

zinc oxida/Al OH (al.hidroksida)   di dalam cairan. Manipulasi: Konsistensi: Semakin 
kental adonan,  semakin kuat .Untuk tujuan penyemenan adonan/konsistensi encer  
Perbandingan satu (1) sendok takar (2,5) gram puder, Satu (1) tetes cairan/1 ml, Cairan 
disimpan dalam botol yang ditutup rapat. Sebaiknya puder dicampur dengan cairan satu 
merk /produk agar terjamin setting yang tepat. Penyemenan: kenaikan suhu meningkatkan 
kecepatan reaksi semen. Semen mengeras lebih cepat pada suhu mulut dari pada suhu 
kamar. Mixing Time:  satu (1) – satu setengah (1,5) menit, Setting time (2-3) menit. Selama 
setting dapat terjadi: Pengeluaran panas, karena sifat eksotermis, Pengerutan/kontraksi 
Waktu setting tergantung pada Puder yang halus bereaksi lebih cepat, karena permukaan 
terbuka terhadap cairan, Cairan merupakan bahan perantara yang ditambahkan, sifat 
memperlambat kecepatan reaksi dan menambah waktu kerja, Waktu setting juga 
tergantung pada cara manipulasi: faktor-faktor yang mempercepat reaksi setting: 
Penambahan puder ke cairan secara cepat, Terdapat kontaminasi, missal air, jorok, suhu  
tinggi, mengurangi reaktivitas puder, maka sebaiknya menggunakan glass plat tebal dan 
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dingin. Terlalu banyak puder dari pada cairan, aplikasi: sebagai bahan restorasi tunggal 
maupun gabungan dengan bahan lain, sebagai pengisi saluran akar, sebagai basis kavitas, 
sebagai sementasi alat ortho, logam, resin, keramik, sebagai tumpatan sementara,  Sifat- 
sifat: Pengaruh terhadap pulpa: Semen yang baru dicampur, pH = 1.6 – 3,6.Selama setting 
pH akan meningkat dan mencapai netral (pH:7) dalam 1-2 hari Adonan encer pH lebih 
rendah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai netral. Sifat asam 
menyebabkan iritasi pulpa, ini bias dikurangi dengan melindungi pulpa dengan  cara 
memberikan Zinc Oxid eugenol, Calcium hidroksid (dycal, Calxyl, cavity varnish) Setting yang 
terlalu lama (lebih 3 menit), bias disebabkan oleh: Udara yang dingin, Kebanyakan 
cairan/liquid, Apabila suhu terlalu panas sebaiknya: Menggunakan glass plat yang bersih, 
Glass plat yang tebal dan dingin, olesi alcohol sebelum digunakan untuk mengaduk, 
Penambahan puder ke cairan  jangan terlalu cepat, Sifat Kimia: Kelarutan semen yang telah 
setting tergantung pada perbandingan puder/cairan. Suatu adonan yang lebih encer akan 
lebih mudah larut. Semen larut sangat lambat pada aquadest tetapi lebih cepat pada larutan 
dengan pH rendah., Sifat- sifat mekanis: semen ini lebih kuat dari semen zinc oksid-eugenol., 
perlindungan terhadap pulpa: phosphate adalah bahan insulator panas yang baik, & cukup  
efektif dalam mengurangi pengaruh galvanis., Sifat Optis; semen yang telah setting adalah 
opaque, Adhesi: semen ini tidak membentuk ikatan kimia dengan enamel atau dentin. 
Retensi yang dihasilkan. berupa gaya saling ikat mekanis antara semen yang telah set dengan 
kekasaran permukaan kavitet & bahan restorasi. 

 
 

 Tes 5 
 
1.  Sebutkan perbandingan puder dan cairan Zinc phosphate cement! 
2.  Apa penyebab setting Zinc phosphate cement terlalu lama ? 
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Glosarium 
 

Reaksi setting =  reaksi pengerasan bahan kedokteran gigi setelah dilakukan penngadukan
  

Mixing time  =  waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tumpatan kedokteran gigi 
sampai diperoleh konsistensi/bentuk yang diinginkan sesuai aturan yang 
ditentukan. 
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Kunci Jawaban Tes 
 
 

Tes 1 
1. E. 
2. A 
3. A 
4. A 
5. E 
 
Tes2 
1. E 
2. E 
3. E 
4. E 
5. A 
 
Tes3 
1. E 
2. E 
3. E 
4. E 
5. E 
 
Tes 4 
1. Manfaat Tumpatan Sementara: 
  Memberi kesempatan pada obat-obatan yang diletakkan di bawahnya untuk bekerja 

(sterilisasi beberapa waktu pada kavitas yang disebut rust therapy). 
2. Menunggu kemungkinan adanya reaksi pulpa. 
3. Memberi kesempatan pada obat di bawahnya untuk menstimulasikan pembuatan 

dentin reparatif. 
4. Supaya penderita tidak terlalu lama di kursi atau membuka mulut bila di dalam mulut  

terdapat   beberapa karies 
5. Untuk menutup kavitas selama tumpatan cor belum selesai. 
 
Tes 4 
1. Komposisi utama Cairan ZOE adalah minyak cengkeh/eugenol dengan konsentrasi 85%. 
2. Cara manipulasi/mengaduk ZOE adalah perbandingan puder dengan cairan berkisar 

antara 4: 1 atau 6 : 1. Letakkan puder semen ini pada glass plat tipis, campur dan aduk 
menggunakan spatel cement tahan karat, dengan cara menaruh puder ke dalam cairan 
hingga diperoleh konsistensi yang kental seperti dempul. Posisi pengadukan 
bebas/jengking juga boleh. 
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Tes 5 
1. Perbandingan puder dan cairan zinc phosphate cement :Satu (1) sendok takar (2,5) 

gram puder dibagi menjadi  8 bagian dan Satu (1) tetes cairan/1 ml      
2. Penyebab setting time phosphate cemen lama yaitu a. Udara yang dingin,                      

b. Kebanyakan cairan/liquid 
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BAB II 

 MACAM-MACAM BAHAN KEDOKTERAN GIGI 
 

Siti Sulastri, SPd, SSiT, M.Kes 
 
PENDAHULUAN 

 
Bahan kedokteran Gigi 

Bab ini menjelaskan tentang macam-macam bahan kedokteran gigi diantaranya 
macam-macam bahan tumpatan  gigi. Mengapa ilmu ini penting untuk saudara pelajari?,  
karena sebelum praktek di pre klinik gigi untuk mengaduk macam-macam bahan tumpatan 
gigi tersebut, saudara harus sudah paham betul tentang teorinya. Selain itu dengan 
mengetahui macam-macam bahan tumpatan gigi, juga  sebagai dasar saudara nantinya 
dalam melakukan praktik pelayanan asuhan kesehatan gigi baik di pelayanan asuhan 
kesehatan gigi individu di klinik gigi maupun pelayanan kesehatan gigi masyarakat. 
Mempelajari macam-macam bahan  tumpatan gigi sebagai prasyarat untuk dapat melakukan 
preparasi gigi dan  penumpatan gigi,  yaitu ilmu konservasi gigi atau ilmu pengawetan gigi.  
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam –
macam tumpatan gigi.  Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan  Tumpatan 
Permanen,  Glas ionomer Cement/GI,  Dentin Conditioner Dan Varnish,  Komposit Resin, 
Disclosing Solution dan Bahan Polish. 

Materi Bab II ini meliputi: Tumpatan Permanen, Glas ionomer Cement/GI, Dentin 
Conditioner Dan Varnish, Komposit Resin, Disclosing Solution Dan Bahan Polish. 
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Topik 1 
Tumpatan Amalgam 

 
Saudara mahasiswa, sekarang kalian akan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 

tumpatan amalgam, Ayo siapa yang tahu apa pengertian dari tumpatan amalgam,  terdiri 
dari apa saja bahan tumpatan amalgam tersebut? Nah untuk dapat menjawab dengan 
benar, maka saudara harus mempelajari materi di bawah ini. 

Tumpatan amalgam termasuk tumpatan permanen/tetap setelah dilakukan perawatan 
terhadap gigi yang mengalami karies atau bahkan setelah dilakukan perawatan saraf. Ada 
bermacam-macam tumpatan permanen, antara lain amalgam, Glass Ionomer, komposit 
resin, inlay logam, tumpatan gold foil, dan lain-lain. 
 
Amalgam 

Amalgam kedokteran gigi (dental amalgam) dibuat dengan cara mencampurkan 
merkuri cair dengan zat-zat padat yang merupakan perpaduan dari perak, timah, tembaga, 
dan kadang seng, paladium, indium, dan selenium. Kombinasi dari logam padat tersebut 
disebut dengan amalgam alloy. Sangat penting untuk dapat membedakan antara amalgam 
kedokteran gigi dan amalgam alloy (Craig, R. G., & Powers, J. M.2002). 

Amalgam kedokteran gigi merupakan alloy yang terdiri dari merkuri, perak, tembaga, 
dan timah, dan mungkin juga bisa mengandung palladium, zinc, dan elemen-elemen lain 
untuk  meningkatkan karakteristik dan kinerja klinis amalgam itu sendiri. (Anusavice, Keneth 
J. 2004). 

Amalgam adalah suatu alloy, air raksa dengan satu atau beberapa logam lain. Pada 
suhu kamar air raksa didapati berbentuk cairan, titik bekunya adalah -39ᵒC. Dapat segera 
mengalami reaksi amalgamisasi dengan logam seperti perak, tin, cuprum menghasilkan 
suatu bahan yang padat. 

Indikasi  utama bahan restorasi amalgam/dental amalgam adalah sebagai bahan 
tambal posterior. Restorasi dental amalgam ini sangat baik karena secara teknik tidak 
sensitif, dapat mempertahankan bentuk anatomi dari gigi, tidak mudah fraktur, dan tahan 
lama. Air raksa/mercury dicampur dengan puder alloy untuk mendapatkan bahan plastis, 
kemudian dimasukkan ke dalam preparasi kavitas. Amalgam yang telah set atau mengeras 
lebih kuat dari semua jenis semen gigi yang ada serta semua bahan tambalan gigi anterior. 

Bahan tambal amalgam dipergunakan sejak awal abad 19 dibuat dari campuran koin 
perak Spanyol/Meksiko dengan air raksa. Standardisasi amalgam merupakan standardisasi 
pertama yang dibuat American Dental Association (ADA) tahun 1919, sehingga disebut ADA 
Spefications No.1. 
 
Komposisi: 

Alloy untuk pembuatan amalgam diklasifikasikan dalam 2 tipe: pertama alloy 
konvensional mengandung cuprum kurang dari 6%, kedua, alloy kaya cuprum yang banyak 
dipergunakan sejak beberapa tahun terakhir kadang-kadang disebut ‘higher copper alloy”. 
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Alloy Konvensional: 
• Silver =67-74% 
• Tin = 25 -27 % 
• Kuprum =0 -6% 
• Zinc = 0 – 2% 
 
Beberapa alloy yang mengandung 2 – 3% mercury beramalgamisasi lebih cepat. 
 
Alloy  kaya kuprum: 
Alloy ini ada beberapa tipe: 

Blended alloy alloy/dispersion modified alloy, mengandung  2 bagian partikel alloy 
konvensional di tambah satu bagian alloy silver –copper eutectic spheris (kira-kira 70% Ag + 
30% Cu) 
Komposisi keseluruhan kira-kira sebagai berikut: 
Silver – 69 % 
Tin = 17% 
Kuprum = 13% 
Zinc = 4 % 
 
Alloy kebalikan tipe 1, alloy ini mengandung 2 bagian alloy, terdiri dari : 
Ag = 60 % 
Sn = 25% 
Cu = 15%  
Di tambah  1 bagian alloy konvensional 
Campuran alloy konvensional dan copper amalgam 
 

Ada referensi lain, komposisi alloy amalgam      
Perak (Ag) 67-74% : 
• Elemen utama dalam reaksi  
• Menaikkan setting expansion 
• Menaikkan tarnish resistance dalam memproduksi amalgam  
• Memperputih alloy  
• Menaikkan strength 
• Menurunkan creep 

Timah (Sn) 25-28% : 
• Elemen utama dalam reaksi  
• Menaikkan setting expansion 
• Menaikkan tarnish resistance dalam memproduksi amalgam  
• Memperputih alloy  
• Menaikkan strength 
• Menurunkan creep 
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Tembaga (Cu) 0-6% : 
• Elemen utama dalam reaksi  
• Menaikkan setting expansion 
• Menaikkan tarnish resistance dalam memproduksi amalgam  
• Memperputih alloy  
• Menaikkan strength 
• Menurunkan creep 
 
Seng (Zn) 0-2% : 
• Elemen utama dalam reaksi  
• Menaikkan setting expansion 
• Menaikkan tarnish resistance dalam memproduksi amalgam  
• Memperputih alloy  
• Menaikkan strength 
• Menurunkan creep 
• Air raksa (Hg) 0-3% 
 
Manipulasi 
Perbandingan alloy dan mercury 

Mercury, jumlah yang dikehendaki dapat diperoleh dengan menimbang atau 
menggunakan suatu alat (volume dispenser). Cara yang kedua tersebut lebih cepat. 

Alloy, dapat diukur dengan: Menimbang, Menggunakan table alloy, terutama pada 
pencampuran secara mekanis, Menggunakan amplop yang telah ditimbang lebih dahulu 
menggunakan volume dispenser. 

Dua kekurangan volume dispenser untuk penggunaan ini ialah: 
Sukar mengukur puder dalam satuan volume, karena berat bahan per volume 

tergantung pada efisiensi susunan partikelnya dan alloy dapat lengket pada dinding 
dispenser. 

Perbandingan takaran alloy/mercury sebesar 5/7 atau 5/8. Kelebihan mercury 
mempermudah triturasi dan dapat diperoleh hasil campuran yang plastis. Sebelum bahan 
dimasukkan ke dalam kavitas, kelebihan mercury diambil dengan cara memeras dalam kain 
kasa. 

Minimal mercury techniques, mercury dan alloy ditimbang dalam jumlah yang sama, 
tidak perlu dilakukan pemerasan mercury sebelum dilakukan kondensasi, metode ini 
digunakan pada pencampuran secara mekanis. Metode manapun yang dipergunakan, 
kelebihan mercury yang muncul di permukaan selama pengisian kavitet harus diambil. 
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Gambar 1: 

Bahan Amalgam non mercury 
 
Triturasi 

Pencampuran manual dengan menggunakan mortar dan pastel yang terbuat dari gelas. 
Permukaan dalam mortar agak kasar yang berguna untuk mempertinggi frekuensi gesekan 
antara amalgam dan permukaan mortar. Teknik ini sudah jarang digunakan  lebih cepat 
menggunakan metode mekanis, karena risiko terhirup mercury lebih kecil. 
 
Pencampuran secara mekanis  

Alloy dan mercury dalam perbandingan yang tepat, dapat dicampur secara mekanis di 
dalam kapsul baik dengan atau tanpa menggunakan pastel plastic atau stainless steel. Harus 
dipergunakan pastel yang diameternya lebih kecil dari kapsulnya, bila alloy berbentuk pil 
sehingga memudahkan menghancurkannya.   Amalgamator mekanis mempunyai pengatur 
waktu sehingga waktu pencampuran yang tepat dapat terjamin serta dapat dilakukan 
berulang-ulang. Bahan untuk ini tersedia dalam bentuk kapsul, masing-masing kapsul berisi 
alloy dalam berat yang sudah diukur dan mercury dalam jumlah yang sebanding berada 
terpisah di bagian tutupnya. Sekat pemisah harus dipecah sebelum kapsul dimasukkan pada 
amalgamator mekanis. 

Pemilihan waktu triturasi adalah sangat penting.ini tergantung pada tipe alloy   yang 
digunakan serta kecepatan mencampur. Pada beberapa alloy kaya cuprum tertentu perlu 
diawasi kondisi triturasi yang tepat. Beberapa produk seperti ini membutuhkan energi yang 
besar pada pencampuran diperlukan untuk menghancurkan pelapis oksida yang terbentuk 
pada partikel kaya kuprum. 

Pengadukan selama 60 detik, apabila bahan tumpatan sudah mengkilat dan  
menempel di dinding mortat berarti sudah homogeny, letakkan di dalam kain kasa peras 
menggunakan  pincet, apabila kelebihan mercuri akan ke luar lewat kain kasa tersebut. 
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Kondensasi 
 Bahan yang telah dicampur kemudian dimasukkan ke dalam kavitas sebagian demi 

sebagian sehingga: Setiap bagian teradaptasi dengan baik menggunakan alat kondensor 
sesuai ukuran besar  kavitasnya. Setiap kali amalgam dimasukkan lalu diberi tekanan. 
Kelebihan bahan yang kaya mercury akan muncul ke permukaan setiap kali dilakukan 
kondensasi. Bahan hendaknya dikondensasi sesegera mungkin setelah pencampuran. Bila 
dibiarkan terlalu lama dan mulai set maka: 
Tidak bias diperoleh adaptasi yang baik dengan dinding kavitas 
Tambalan yang diperoleh kurang kuat 
 
Trimming dan Carving 

Bila kavitas diisi terlalu banyak, maka bagian atas yang kaya mercury dapat dibuang 
dan tambalan dibentuk sesuai dengan anatominya. 
 
Pemolesan 

Amalgam konvensional baru dapat dipoles paling cepat 24 jam setelah penambalan, 
yaitu setelah tambalan cukup kuat. Amalgam yang kaya cuprum lebih cepat mendapatkan 
kekuatannya. 
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

Mercury toksis, maka mercury bebas sebaiknya jangan dibiarkan terbuka di udara. 
Bahaya ini juga bias timbul sewaktu triturasi, selama kondensasi, selama pemolesan 
restorative juga waktu pengeluaran tambalan lama yang dilakukan dengan bur kecepatan 
tinggi. 

Harus dicegah adanya mercury yang berkontak dengan kulit karena bahan ini dapat 
diabsorbsi oleh kulit. 

Kelebihan mercury hendaknya jangan dibuang ke dalam tong sampah, karena bahan 
ini dapat bereaksi dengan alloy rumah tangga ( seperti pipa air, pipa gas, dan lain2). 
Juga harus dicegah kontaminasi amalgam oleh lembab. 
 
Sifat-sifat: 
Toksisitas  

Toksisitas mercury pada pasien yang ditambal amalgam, mercury dapat merembes ke  
dalam struktur gigi dan dapat menimbulkan perubahan warna gigi, rembesan bias sampai ke 
pulpa tetapi tidak ada pengaruh toksis secara sistemik. 

Merupakan bahan restorasi tertua dan cukup terkenal di masyarakat luas oleh karena  
kekuatan, daya tahan, dan harganya yang relatif murah (Perben HB.2008). 

Penggunaan amalgam perak tidak dianjurkan untuk perempuan hamil atau ditunda  
(Socialstyrelsen forfattningssamling (SOSFS) 1988). Alasannya karena ketidakpastian 
mengenai toksisitas Hg dari tambalan amalgam si ibu terhadap embrio (Kosta L, Byrne AR, 
Zelenko V. 1975). 
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Reaksi Korosi: 
Tarnish: amalgam dapat mengalami tarnish bila terdapat sulphur, menghasilkan suatu 

lapisan suphida pada permukaan restorasi. 
Korosi pada amalgam konvensional: bahan yang telah set adalah heterogen sehingga 

dapat  terjadinya korosi. 
Korosi amalgam kaya kuprum, korosi lebih sedikit daripada yang konvensional 
Daya tahan terhadap korosi meningkat apabila amalgam dipoles. 

 
Kekuatan akan berkurang apabila: 
• Triturasi yang tidak sempurna 
• Kandungan mercury yang terlalu besar 
• Terlalu kecil tekanan yang diberi sewaktu kondensasi 
• Kecepatan  pengisian ke kavitas yang lamban 
• Korosi 
 
 

Latihan 
 
a) Apa yang dimaksud dengan dental amalgam? 
b)  Sebutkan komposisi dari amalgam? 
c)  Mengapa kekuatan tumpatan amalgam bias berkurang? 
d)  Kapan tumpatan amalgam bias dilakukan pemolesan? 
 
Petunjuk jawaban Latihan 

 Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silakan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini : 

 
Amalgam 
Komposisi............... 
Manipulasi................................ 
Triturasi........................................... 
Kondensasi............................................. 
Trimming Dan carving .................. 
Pemolesan 
Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan  
Sifat-Sifat 
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Ringkasan 
 

Amalgam merupakan bahan tumpatan tetap yang digunakan untuk gigi posterior 
karena untuk factor kekuatan. Amalgam terdiri dari alloy dan Hg.  Ada beberapa alloy 
amalgam antara lain alloy konvensional , alloy kaya kuprum, Cara manipulasi yaitu alloy dan 
Hg ditaruh di mortar, kemudian diaduk menggunakan stamper/alu, pengadukan selama 60 
detik mengikuti arah jarum jam, apabila bahan tumpatan sudah mengkilat dan menempel di 
dinding morta  berarti sudah homogeny, kemudian diambil menggunakan spatel atau plastis 
instrument dan diletakkan di dalam kain kasa, dan diperas di atas mortar menggunakan  
pincet, apabila kelebihan mercuri akan ke luar lewat kain kasa tersebut dan jatuh di dalam 
mortar. Bahan tumpatan amalgam siap diaplikasikan ke kavitas gigi. Pemolesan bias 
dilakukan setelah 24 jam dihitung setelah penumpatan.  
 
    

Tes 1 
  

Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    
pada  soal di bawah ini! 
1. Satu jawaban salah, amalgam adalah  

A. Campuran alloy yang terdiri dari satu atau beberapa logam dengan air raksa 
B. Campuran alloy dan hidrargirum 
C. Campuran asam dan basa 
D. Campuran puder dan cairan 
E. Bahan tumpatan untuk indikasi gigi posterior 

 
2. Komposisi alloy amalgam (konvensional) 

A. Silver =67-74% 
B. Tin = 25 -27 % 
C. Kuprum =0 -6% 
D. Zinc = 0 – 2% 
E. Hg 0-3% 

 
3. Satu jawaban salah, tumpatan amalgam bias berkurang, sebab 

A. Triturasi yang tidak sempurna 
B. Kandungan mercury yang terlalu besar 
C. Terlalu kecil tekanan yang diberi sewaktu kondensasi 
D. Kecepatan  pengisian ke kavitas yang lamban 
E. Menyikat gigi terlalu keras 
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4. Tumpatan amalgam bias dilakukan pemolesan  
A. Setengah jam  setelah penumpatan selesai 
B. Tiga perempat jam  setelah penumpatan selesai 
C. Satu jam setelah penumpatan selesai 
D. Sepuluh jam setelah penumpatan selesai 
E. Dua puluh empat jam setelah penumpatan selesai. 
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Glosarium 
 
 
1. Restorasi   =  tumpatan , tambalan 
2. Kondensasi   =  proses memasukkan bahan tumpatan amalgam ke kavitas 

gigi  sebagian per bagian kemudian dilakukan penekanan 
dengan alat kondensor 

3. Kavitas Gigi  =  lubang gigi setelah dilakukan pengeboran dan  siap untuk 
diisi dengan bahan tumpatan gigi 

4. Manipulasi  =  pengadukan 
5. Triturasi  =  Pencampuran bahan –bahan  tumpatan gigi.  
6. Trimming dan carving =  pengaplikasian dan pengukiran 
7. Tarnish = reaksi yang menyebabkan hilangnya kilau permukaan logam 
8. Arus galvanic  =  terjadi bila dua tumpatan dengan bahan yang berbeda 

beradu dalam mulut, sehingga gigi menjadi sensitive/linu. 
9. Creep  = perubahan dimensi secara bertahap yang terjadi ketika 

material diberi tekanan. 
10. Hardness  = kekerasan, ketahanan logam terhadap penetrasi 
11. Strength  =  kekuatan untuk menahan tekanan 
12. Impact  =  ketahanan 
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Topik 2 
Glass Ionomer Cement 

   
 
PENDAHULUAN 
 

Banyak yang menganggap bahwa Penambalan gigi dilakukan hanya untuk gigi 
berlubang, padahal penambalan gigi sebenarnya dilakukan untuk mengisi ruang yang kosong 
di dalam struktur gigi. Jadi penambalan gigi juga bisa dilakukan pada gigi yang bercelah 
terlalu lebar, sehingga terkesan “bergigi jarang” atau kasus tertentu yang membuat gigi 
tampak tidak utuh seperti gigi patah. Lubang gigi yang masih dangkal ataupun gigi yang 
kehitam-hitaman apabila didiamkan akan terjadi lubang gigi pun bisa dilakukan penumpatan. 
Memakai  bahan tumpatan apa yang cocok digunakan?  

Setelah saudara mempelajari tumpatan amalgam, maka selanjutnya saudara dapat 
mempelajari bahan tumpatan gigi yang lainnya yaitu Glass Ionomer Cemen atau sering 
disingkat GI. Mengapa saudara perlu mempelajari GI?, karena setelah mempelajari tentang  
bahan tumpatan GI maka saudara akan semakin luas wawasan tentang bahan tumpatan ini, 
bias mengetahui  kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan tumpatan gigi, serta 
dapat mengetahui manfaat masing-masing bahan tumpatan gigi.  
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 Setelah mempelajari materi ini,  mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam 
–macam tumpatan gigi.  Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan  GI, 
Indikasi , Kontra Indikasi,  Klasifikasi GI berdasar sifat Fisik Dan Kimia,  Klasifikasi GI, Sifat 
Mekanis, Sifat Kimia, Sifat Biologi,  Kelebihan, Kekurangan, Manipulasi, Konsistensi Adonan   

Materi Topik II ini meliputi: GI, Indikasi GI, Kontra Indikasi,  Klasifikasi GI  berdasar sifat 
Fisik Dan Kimia, Klasifikasi GI, Sifat Mekanis, Sifat Kimia, Sifat Biologi, Kelebihan, Kekurangan,  
Manipulasi, Konsistensi Adonan. 
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Topik 2 
Glass Ionomer Cement 

 
Saudara mahasiswa sekarang dilanjutkan materi berikutnya yaitu tentang  glass 

ionomer cement, Hayo siapa yang bias menjelaskan tentang pengertian bahan Glass 
ionomer cement? Apa manfaat dari bahan Glass ionomer cement? Untuk dapat menjawab 
dengan benar, maka saudara harus membaca materi ini dengan tuntas.  

 
Glass Ionomer Cement 

Semen ionomer kaca adalah bahan tambal sewarna gigi yang komponen utamanya 
terdiri dari likuid yang merupakan gabungan air dengan polyacid (Asam poliakrilat, maleat, 
itakonat, tartarat) dan bubuk berupa fluoroaluminosilicate glass (Anang, Mariati.2015). 

Bahan ini bersifat anti kariogenik oleh karena mampu melepaskan flourida, 
mempunyai thermal compatibility dengan enamel gigi, serta mempunyai biokompatibilitas 
yang baik (Jurnal PDGI.2012). 
 
Indikasi glass ionomer cement adalah, 
• Restorasi pada lesi erosi/abrasi tanpa prevarasi kavitas. 
• Penutupan / penumpatan pit dan fisura oklusal. 
• Restorasi gigi decidiu. 
• Restorasi lesi karies kelas V. 
• Restorasi lesi karies kelas III, diutamakan yang pembukaannya dari lingual atau palatinal 

belum   melibatkan bagian labial. 
 
Kontra indikasi: 
Kavitas –kavitas yang ketebalannya kurang 
Kavitas-kavitas yang terletak pada daerah yang menerima tekanan tinggi 
Lesi karies klas IV atau fraktur insisal 
Lesi yang melibatkan area luas pada email labial yang mengutamakan factor estetika 
 
Berdasar sifat fisik dan kimia, GI cement diklasifikasikan menjadi  4 tipe : 
Glass Ionomer Cement Konvensional 

Bahan ini berasal dari asam polialkenoat cair seperti asam poliakrilat dan komponen 
kaca yang biasanya adalah fluoroalumino silikat GI  
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Gambar 2: 

GI Konvensional 
 

Fuji  7 merupakan bahan semen glass ionomer yang mengeluarkan fluor kadar tinggi 
untuk proteksi permukaan  pada daerah risiko tinggi. 
 
Restorasi pengganti dan restorasi oklusal minimal. 
Sifat dan manfaat: 
1. Melepaskan fluoride dan strontium kadar tinggi untuk meningkatkan kemampuan 

remineralisasi 
2. Konsistensi mengalir menjamin keefektifan perlekatan yang tinggi terhadap 

permukaan gigi 
3. Merupakan glass ionome konvensional tanpa penambahan resin 
4. Cocok untuk situasi klinis di mana sulit didapatkan control saliva. 
5. Kecepatan pengerasan yang berwarna pink dapat dipercepat dengan penyinaran 40 

detik dengan unit VLC halogen 
 
Indikasi: melindungi permukaan oklusal di atas gigi molar yang sedang erupsi, perlindungan 
permukaan akar, mengontrol hipersensitif gigi, stabilitas karies dan remineralisasi internal 
lesi aktif, perantara sealing endodontik-, restorasi kavitas kecil, pupa capping indireck,  
 
Resin Modifide Glass Ionomer Cement 

Bahan ini mengkombinasikan reaksi basa ionomer kaca tradisional dengan reaksi 
polimerisasi amine peroksiad self cured. System light cured ini telah dikembangkan. 
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Hybrid Ionomer 
Jenis semen ini memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 

semen ionomer konvensional. 
 
Tri Care Glass Ionomer Cement 

Semen ini terdiri dari  kaca silikat, sodium fluoride dan moner yang dimodifikasi 
polyacid tanpa kandungan air. 
 
Metal Reinforced Glass Ionomer Cement  
Klasifikasi/tipe Glass ionomer cement  
Tipe 1: Luting                              
Fuji 1 aman digunakan dan efektif untuk segala prosedur luting cement. 
Isi murni Glass Ionomer  
 

 
Gambar 3: 

Tipe I:  Luting 
 
Sifat dan Manfaat: 

Melekatkan restorasi indirect (crown, inlay), Paling baik untuk merekatkan restorasi 
berbahan dasar logam pada permukaan dalam, Beradaptasi terhadap pulpa dan jaringan 
gigi, sehingga mengurangi risiko sensitis setelah pengerjaan, perlekatan sempurna dan 
member penutupan tepi yang sempurna, Waktu pengerjaan panjang, hasil pencampuran 
yang memudahkan dalam aplikasi sehingga dapat melekatkan sekaligus banyak crown, 
Ukuran partikel kecil, Mudah ditempatkan pada restorasi, Cepat mengeras/setting cepat, 
Radiopasitas sempurna, Melepaskan fluoride dalam jangka lama, sehingga gigi tidak linu dan 
tahan terhadap karies. 
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Tipe 2: Restorasi                

 
Gambar4: 

Bahan Glass Ionomer Cement 
 

Fuji II memberikan semua keuntungan yang dimiliki oleh glass ionomer, sehingga 
menjadikan ideal untuk restorasi kelas III dan V, karies karena erosi dan basis kavitas. 

Strontium based glass ionomer memberikan keuntungan lain seperti memudahkan 
pengadukan memungkinkan terjadinya remineralisasi internal dan memperkuat permukaan. 
 
Sifat  dan manfaat: 

Dapat mentoleransi kelembaban sehingga pemolesan dapat dilakukan dengan 
menggunakan water spray, 20 menit sesudah pengadukan, radiopak memudahkan diagnose 
post operative., Mudah handling-nya sehingga pengadukan lebih mudah. Translusen 
sehingga warna mendekati warna gigi asli. Dalam Pabrikan biasanya ada bentuk kapsul dan 
adukan manual. Kelarutan rendah menjadikan restorasi lebih kuat dan tahan lebih lama, 
Sudah dilakukan uji klinis jangka panjang yang menjamin kesuksesan sebuah restorasi,  
 
Catatan: 

Gunakan matriks selama setting dan aplikasikan GC Fuji Varnish atau Fuji Coat LC untuk 
menambah daya tahan restorasi GC Fuji II 
 
Tipe 3: Lining/base 
Tipe 4: Fissure sealent 
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Gambar 5. 

Bahan fissure sealant 
 

Diaplikasikan pada permukaan oklusal gigi untuk menutup pit dan fissure. 
Sebagai sealant yang bertindak sebagai agen kimia dan mekanis yang melepaskan fluor 

sehingga dapat berfungsi sebagai perawatan profilaksis dan mencegah karies gigi. 
Polimerisasi dengan sinar. 
 
Komposisi : 

Bisphenol A Glycidyl methacrylate 35,6%, methacrylate groups, B.H.T, silicium dioxide, 
sodium fluoride, calcium fluoride, catalyst. 
 
Keuntungan : 

Mengandung fluor dalam bentuk sodium fluoride 2,43%=1,09% ion fluor dan bentuk 
calcium fluoride0,40%=0,19% ion fluoride., Konsentrasi sodium fluoride menyebabkan aksi 
awal yang cepat dan calcium fluoride memberikan aksi yang lebih lama dan dalam 
polimerisasi sinar, Tingkat perlekatan tinggi Mudah mengalir sehingga dapat menutup pit 
dan fissure, Mengandung fluor sehingga mencegah karies, Sebagai bahan sealant. 
Tipe 5:  Orthodontic cement 
Tipe 6:  Core build up 
Tipe 7:  Flouride release 
Tipe 8:  ART 

 
Gambar 6:  
Bahan ART 
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Fuji IX merupakan bahan tambal glass ionomer yang dikembangkan secara khusus 
untuk mengembangkan teknik ART dengan kekuatan tekan yang lebih besar dan ketahanan 
pemakaian lebih baik yang memungkinkan dipakai pada gigi belakang. Paket terpadu 
meliputi cairan multifungsi yang digunakan sebagai kondisioner dan powder untuk 
membentuk semen 
 
Tipe 9: Decidiu restoration 
   
                        Tabel 1.Komposisi Bubuk Semen Ionomer Kaca: 
                            (Manappallil JJ. Basic Dental Materials, 1998:221) 
 

Kimia Persen (%)/Berat 

Silica (S1O2 29,0 
Alumina (Al2O3) 16,6 
Calcium Fluorida 34,3 
Aluminium Fluorida (AlF3) 5,3 
Sodium Fluorida (NaF) 5,0 
Aluminium Phoaphat (AlPO4 9,8 
Poly (asam akrilik-asam itikonik) 47,5 
Air  47,5 
Asam tartaric 5,0 

 
Sifat mekanis: 
Compressive strength lebih rendah dari silikat 
Tensile strength lebih tinggi dari silikat 
Hardness, lebih lunak dari silikat 
Fracture Toughness, beban yang kuat, dapat terjadi fraktur.  
 
Sifat Kimia: 

Semen Ionomer Kaca melekat dengan baik ke enamel dan dentin, perlekatan ini 
berupa ikatan kimia antara ion kalsium dari jaringan gigi dan ion COOH dari Semen Ionomer 
Kaca. 
 
Sifat Biologi: 

Semen Ionomer Kaca memiliki sifat biokompabilitas yang cukup baik artinya tidak 
mengiritasi jaringan pulpa sejauh ketebalan sisa dentin kea rah pulpa tidak kurang dari 0,5 
mm. 
 
Kelebihan: 

Adhesi/Dapat berikatan secara kimiawi dengan gigi, dapat berikatan pula dengan email 
dan dentin, Dapat melepaskan fluoride sehingga dapat mencegah karies lebih lanjut, Tidak 
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iritasi, Mempunyai sifat biokompatibilitas yaitu  mempunyai efek biologis yang baik terhadap 
struktur jaringan gigi dan pulpa, sifat penyebaran panas sedikit, daya larut yang rendah, 
bersifat translucent atau tembus cahaya, perlekatan bahan secara fisika dan kimiawi 
terhadap jaringan dentin dan enamel, mempunyai sifat anti bakteri terutama terhadap  
koloni streptococcus mutant,  
 
Kekurangan 

Mudah terpengaruh oleh air, mudah terjadi dehidrasi, kurang kuat melekat pada 
porselein dan emas murni, manipulasi dan teknik memasukkan ke dalam cavitas cukup sulit, 
Perbandingan ukuran bubuk  dan cairan kurang tepat, Warna kurang stabil atau tidak persis 
sama dengan  gigi, mudah berubah bentuk,  

 
Mekanisme perlekatan GIC pada struktur Gigi 

Retensi semen ionomer kaca terhadap jaringan gigi berupa ikatan fisiko  kimia  tanpa 
menggunakan teknik etsa asam. Ikatan kimia berupa ikatan ion kalsium yang berasal dari 
jaringan  gigi dengan gugus COOH (karboksil). Gugus Karboksil  multiple membentuk ikatan 
hydrogen yang kuat. Dan memungkinkan pasta semen untuk membasahi, adaptasi dan 
melekat pada permukaan email. Air memegang peran penting selama proses pengerasan 
dan apabila terjadi penyerapan air maka akan  mengubah sifat fisik GIC. Kontaminasi dengan 
saliva akan menyebabkan GIC  mengalami pelarutan dan daya adhesinya terhadap gigi akan 
menurun dan juga rentan terhadap kehilangan air beberapa waktu setelah penumpatan. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum , maka selama proses pengerasan GIC  perlu 
dilakukan perlindungan agar tidak terjadi kontaminasi dengan saliva dan udara dengan 
isolasi dan bahan yang kedap air. 
 
Manipulasi 

Dilakukan pada glass plat yang dilapisi paperpad menggunakan agaat spatel, 
Perbandingan bubuk dengan cairan = 3: 1 (sesuai aturan pabrik)., waktu meneteskan cairan 
posisi botol vertical, agar udara ke luar, kemudian dicampur dan diaduk dengan cepat , posisi 
melipat, selesai dalam waktu 30- 40 detik. 
 
Konsistensi Adonan 

Terlihat kental dan berkilat di permukaan/seperti permen karet, asam poliakrilat masih 
basah dan dapat melekat ke struktur gigi. 
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Latihan 
 
1. Jelaskan tentang Glass Ionomer Cement 
 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silakan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
 

GI 
Indikasi GI, kontra indikasi 
Klasifikasi GI berdasar sifat fisik dan kimia 
Klasifikasi GI, sifat mekanis, sifat kimia, sifat biologi 
Kelebihan, kekurangan 
Mekanisme perlekatan GI dengan jaringan Gigi 
Manipulasi, konsistensi adonan 

 
 

Ringkasan 
 

Semen ionomer kaca adalah bahan tambal sewarna gigi, likuid  merupakan gabungan 
air dengan polyacid (Asam poliakrilat, maleat, itakonat, tartarat) dan bubuk berupa 
fluoroaluminosilicate glass. Setelah gigi ditumpat, bahan GI tersebut mengeluarkan fluor 
yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya karies di sekitar gigi yang ditumpat. GI bisa 
digunakan untuk menumpat gigi depan maupun belakang yang karies gigi belum mencapai 
pulpa. 
 
 

Tes 2 
 

Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    
pada  soal di bawah ini! 
1. Satu jawaban salah, semen ionomer kaca adalah 

A. Bahan tambal sewarna gigi 
B. Komponen utamanya terdiri dari likuid gabungan air dengan polyacid 
C. Bubuk berupa fluoroaluminosilicate glass 
D. Bersifat  anti kariogenik karena mampu melepaskan flourida  
E. Bahan tumpatan hanya untuk gigi belakang (geraham). 

 
2. Bukan termasuk indikasi glass ionomer cement 

A. Restorasi pada lesi erosi/abrasi tanpa prevarasi kavitas. 
B. Penutup  pit dan fisura oklusal. 
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C. Restorasi  gigi decidiu. 
D. Restorasi  lesi karies kelas V. 
E. Restorasi gigi pulpitis 

 
3. Bukan termasuk Kontra indikasi tumpatan Glass Ionomer Semen 

A. Karies – karies yang ketebalannya kurang 
B. Karies – karies  yang terletak pada daerah yang menerima tekanan tinggi 
C. Lesi karies klas IV atau fraktur insisal 
D. Lesi yang melibatkan area luas pada email labial yang mengutamakan factor 

estetika 
E. Karies dangkal/karies email. 

 
4.  Salah satu jawaban salah, klasifikasi GI berdasar sifat fisik & kimia 

A. Glass Ionomer Cement Konvensional 
B. Resin Modifide  Glass Ionomer Cement 
C. Hybrid Ionomer 
D. Tri Care Glass Ionomer Cement 
E. Fluor Release 
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Glosarium 
 
1. Remineralisasi = Remineralisasi adalah proses ion mineral kalsium dan fosfor kembali 

membentuk Kristal hidroksiapatit pada email sehingga gigi menjadi keras dan kuat.   
2. Konsistensi adonan = hasil akhir dari pengadukan bahan kedokteran gigi 
3.    Compressive strength lebih rendah dari silikat/ Mempunyai kekuatan kompresi . 
4.    Mempunyai sifat penyebaran panas yang sedikit. 
5.   Tensile strength lebih tinggi dari silikat. 
6.   Hardness, lebih lunak dari silikat. 
7.   Fracture Toughness, beban yang kuat, dapat terjadi fraktur. 
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Topik 3 
 Dentin Conditioner dan Varnish 

   
  
PENDAHULUAN 
 

Setelah mempelajari prinsip dasar, macam-macam bahan kedokteran gigi, tumpatan 
permanen, bahan tumpatan GI, maka selanjutnya saudara akan mempelajari tentang dentin 
conditioner serta varnish, Mengapa saudara perlu mempelajari? Karena dalam proses 
penumpatan Glass Ionomer Semen, dentin conditioner dan varnish merupakan satu packet 
dengan Glass Ionomer semen. Meskipun untuk dentin conditioner bias digantikan liquid GI, 
varnish bisa digantikan dengan cocoa butter, tetapi apabila ada dentin conditioner dan 
varnish pasti yang digunakan adalah dua bahan tersebut. Dentin conditioner digunakan 
sebelum penumpatan GI, varnish digunakan setelah penumpatan Glass Ionomer Semen, 
yaitu dioleskan pada tumpatan GI setelah 30 detik selesai penumpatan. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 Setelah mempelajari materi ini,  mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang 
dentin Conditioner, sifat dan manfaat dentin conditioner, cara penggunaan dentin 
conditioner, Varnish, keuntungan penggunaan varnish, cara pemakaian varnish dan waktu 
pengolesan varnish. 

Materi Topik III ini meliputi: Dentin Conditioner, Sifat dan manfaat dentin conditioner, 
Cara penggunaan dentin conditioner, Varnish, Keuntungan penggunaan varnish, Cara 
pemakaian varnish dan waktu pengolesan varnish. 
 
URAIAN MATERI 
 

Saudara mahasiswa, selanjutnya kita membahas materi tentang dentin conditioner 
dan varnish. Ada yang mengetahui apa itu dentin conditioner dan varnish, apa kegunaannya. 
Untuk mendapatkan jawaban yang benar, maka kalian harus mempelajari lebih dahulu  
tentang dentin conditioner dan varnish.  
 
Dentin Conditioner 

Cairan asam poliakrilik 10% untuk membersihkan permukaan gigi (setelah gigi selesai 
di preparasi dan siap dilakukan penumpatan), untuk meningkatkan perlekatan terhadap 
glass-ionomer 
 
Sifat dan Manfaat: 
• Meningkatkan penutupan tepi untuk menambah keawetan restorasi. 
• Meninggalkan ,smear plug’ di dalam tubulus untuk mengurangi risiko sensitivitas setelah 

pengerjaan. 
• Warnanya biru untuk mengontrol pemakaian 
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Cara penggunaan: 
Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 10-20 detik (tergantung 

pabrik), bilas atau berkumur  dengan air, keringkan tetapi jangan terlalu kering dan bahan 
tumpatan  glass ionomer siap untuk diaplikasikan ke kavitas gigi . 
  

 
Gambar 7: 

Dentin Conditioner 
 
Varnish 

adalah varnish kavitas sebagai bahan kedokteran gigi tambahan untuk menutup dan 
melindungi daerah pulp – dentin. Saat Varnis di aplikasikan terdapat lapisan tipis resin yang 
berada di permukaan kavitas yang dipreparasi. Lapisan tipis ini bertindak sebagai membran 
semi permeable, menutup jalan ke luar masuk beberapa  ion. Sangat penting  untuk menjaga 
penutupan yang seragam dan kontinu di seluruh permukaan kavitas yang dipreparasi. Jika 
lapisan tidak teratur dan porus hasilnya tidak akan memuaskan. 
   
 

 
Gambar 8: Varnish 
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Keuntungan : 
• Mengurangi kebocoran tepi 
• Menghilangkan sengatan galvanic 
• Memberikan perlindungan terhadap daerah dentin-pulpa 
• Bahan baku dengan tingkat kemurnian tinggi  
 
Cara Pemakaian 

Varnish harus diaplikasikan agar mendapatkan lapisan yang seragam dan continue di 
seluruh permukaan kavitas yang di preparasi. 

Aplikasikan seperti ini harus dilakukan dengan brush disposable atau cotton ball. Untuk 
pelapis permukaan dan pelindung terhadap kelembaban atau dehidrasi pada semua jenis 
glass-ionomer 

 oleskan segera setelah penambalan glass ionomer semen dan secara perlahan 
dikeringkan. Untuk pelapis permukaan dan pelindung terhadap kelembaban atau dehidrasi 
pada semua jenis glass ionomer. Catatan: brush disposable atau cotton ball  harus tidak 
menempel dengan sisa varnish. Disarankan untuk 2 kali aplikasi, untuk mengurangi 
kemungkinan porus dan membentuk sebuah lapisan yang continue. 
 
Waktu Pengolesan 

Dibutuhkan jangka waktu 15–20 detik tiap pengaplikasian, agar lapisan pertama    
mengering terlebih dahulu. 

Jikalau dibutuhkan, produk dapat diencerkan dengan pelarut yang sesuai                         
(dimetilseton) agar didapatkan ketebalan lapisan yang diinginkan. 
 
 

Latihan 
 
 Jelaskan tentang dentin conditioner dan varnish 
 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
  

Dentin Conditioner 
Sifat dan Manfaat 
Cara Penggunaan 
Varnish 
Keuntungan 
Cara Pemakaian 
Waktu Pengolesan 
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Ringkasan 
 

Dentin conditioner digunakan untuk membersihkan kavitas gigi dengan menggunakan 
cotton pellet yang telah diolesi dentin conditioner kemudian dioleskan pada kavitas gigi yang 
telah selesai dilakukan preparasi. Pengolesan selama 10-20 detik, kemudian kavitas 
dibersihkan dengan air sampai warna biru hilang, menggunakan cotton pellet, baru 
dilanjutkan dengan penumpatan. Setelah penumpatan diolesi varnish untuk melindungi 
tumpatan dari saliva. Setelah pengolesan ditunggu selama 20-30 detik agar tumpatan kering.  
 
 

Tes 3 
 

Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    
pada  soal di bawah ini! 
1. Bukan termasuk pengertian dentin conditioner 

A. Cairan asam poliakrilik 10% 
B. Untuk membersihkan permukaan gigi 
C. Setelah gigi selesai di preparasi dan siap dilakukan penumpatan 
D. Untuk meningkatkan perlekatan terhadap glass-ionomer 
E.   Untuk mengolesi tumpatan gigi 

 
2.   Cara penggunaan dentin conditioner 

A.  Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 10-20 detik.  
B.  Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 5- 7 detik 
C.   Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 10 -20 menit 
D.  Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 40 detik  
E.  Oleskan dalam preparasi kavitas dengan cotton pellet selama 50 detik  

 
3.  Salah satu pernyataan di bawah salah 

A. Varnish kavitas sebagai bahan kedokteran gigi untuk menutup dan melindungi 
daerah  pulp – dentin. 

B. Saat Varnish di aplikasikan terdapat lapisan tipis resin yang berada di permukaan 
kavitas yang dipreparasi.  

C. Lapisan tipis bertindak sebagai membran semi permeable, menutup jalan ke luar 
masuk beberapa  ion. 

D.  Sangat penting  untuk menjaga penutupan yang seragam dan  kontinu di seluruh 
permukaan kavitas yang dipreparasi. Jika lapisan tidak teratur dan porus hasilnya 
tidak akan memuaskan. 

E.  Sebagai bahan tumpatan sementara. 
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4.    Keuntungan penggunaan varnish 
A. Mengurangi kebocoran tepi 
B. Menghilangkan sengatan galvanic 
C. Memberikan perlindungan terhadap daerah dentin – pulpa 
D. Bahan baku dengan tingkat kemurnian tinggi 
E. Penghantar panas yang tinggi 
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Glosarium 
 
Sengatan Galvanic =  bila dua logam yang berbeda dari tumpatan gigi saling kontak maka 

akan menimbulkan efek galvanic (bias nyeri, penghantar listrik.    
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Topik 4 
Resin Komposit  

 
 
PENDAHULUAN 
 

Saudara  telah mempelajari Bab I sebanyak 5 Topik yaitu prinsip dasar dental material, 
semen, klasifikasi dan persyaratan, Tumpatan sementara, Zinc Oksid Eugenol, Zinc Phosphat 
Cement. Sedangkan pada Bab II ini saudara sudah mempelajari tiga Topik, yaitu tumpatan 
permanen, Glass Ionomer Semen, Dentin Conditioner dan Varnish. Sekarang dilanjutkan 
Topik IV dengan materi Komposit Resin, Apa itu Komposit Resin, apa bedanya dengan bahan 
tambalan yang lain? Silakan saudara mempelajari materi ini, meskipun bahan tumpatan ini 
bukan kompetensi perawat gigi tetapi perlu mengetahui secara teori agar pada waktu 
bekerja dalam team sebagai mitra kerja dokter gigi saudara dapat melaksanakan dengan 
lancar.     
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 Setelah mempelajari materi ini,  mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang 
Komposit, Komposisi, Matriks Resin, Partikel Pengisi An Organik, Coupling Agent, Macam-
macam resin komposit, Sifat-Sifat, Indikasi Penggunaan Resin komposit, Kelebihan Resin 
Komposit, Kekurangan Resin Komposit.  

Materi Topik IV  ini meliputi: Komposit, Komposisi,  Matriks Resin, Partikel Pengisi An 
Organik, Coupling Agent, Macam-macam resin komposit, Sifat-Sifat, Indikasi Penggunaan 
Resin komposit,  Kelebihan Resin Komposit, Kekurangan Resin Komposit.  
 
URAIAN MATERI 
 

Saudara, kalian sekarang melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang resin komposit, 
Apa pengertian dari bahan komposit resin tersebut, untuk gigi apa resin komposit tersebut 
digunakan? Nah, untuk mengetahui jawaban yang benar, maka kalian harus membaca 
materi berikut dengan tuntas. 
 
Komposit 

Komposit adalah suatu campuran dari dua material atau lebih, sifat masing-masing 
materialnya berbeda satu sama lainnya, baik sifat kimia maupun fisik dan tetap terpisah 
dalam hasil akhir bahan tersebut.(bahan komposit). Resin komposit dalam bidang restorasi 
gigi merupakan bahan matriksresin  yang di dalamnya ditambahkan pasi anorganik (quartz 
partikel silica koloid) . 
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Komposisi resin komposit, yaitu 
• Matriks resin organik 
• Bahan pengisi anorganik (filler) 
• Bahan pengikat (coupling agent) 
• Aktivator 
• Bahan lain untuk stabilitas warna dan mencegah polimerisasi dini 
   

 

Gambar 9: Komposit Resin 
 
Matriks resin 

Menggunakan monomer yang merupakan diakrilat aromatic atau alipatik. Monomer 
yang sering digunakan pada bahan komposit yaitu Bis GMA (Bisphenol A-Glycidyl 
Methacrylate, UDMA (Urethane Dimethacrylate),TEGDMA (Triethylane Glycol 
Dimethacrylate). 
 
Partikel Pengisi anorganik 

Penambahan partikel anorganik sangat penting dalam memperbaiki kekurangan pada 
resin ditambahkan partikel pengisi tersebut sifat-sifat resin komposit menjadi lebih baik. 
Pengerutan dan juga meningkatkan sifat mekanik seperti kekerasan, ketahanan terhadap 
abrasi, kekakuan dan kekuatannya. 
 
Coupling agent (bahan pengikat) 

Tujuan  untuk mengikat partikel pengisi anorganik dengan resin matriks yang berfungsi 
untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanis resin. Contoh bahan pengikat yang sering 
digunakan yaitu organosilanes (3-metoks iprofil trimetoksi silane), zirconates dan titanates. 
 
Aktivator 
Bahan lain untuk stabilitas warna dan mencegah polimerisasi dini 
 
Macam-macam resin komposit 
 Komposit Macrofiller/komposit konvensional: 
   Jenis komposit yang tertua. Segi kekuatan bagus kelemahannya permukaannya kasar. 

Ukuran partikel pengisi 8-12 μm/lebih. Bahan pengisinya biasanya quartz. 
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 Komposit Microfiller:  
 Bahan pengisi yang digunakan silika koloidal. Volume partikel pengisi  35- 50% berat 

matriks. Memiliki permukaan halus, cepat aus mudah terjadi cracking(retak pada 
restorasi).   

 Komposit Small Particle Filler : 
 Ukuran partikel pengisi 1-5 μm, Volume bahan pengisi 80-85% berat matriks. Memiliki 

kekuatan yang baik, sebaiknya digunakan untuk tumpatan gigi posterior. 
 Komposit Hybrid : 
 Partikel pengisi merupakan gabungan dari makro dan mikrofiller. Memiliki ukuran 

partikel 0,6 -1 μm. Volume pengisi 75-80% berat matriks segi kekuatan bagus 
 Komposit Mikrohybrid  
 Partikel pengisi gabungan dari Mikrohybrid dan Small Particle Filler, kekuatan lebih bagus 

dari pada hybrid. Diindikasikan untuk tambalan gigi posterior dengan karies yang besar. 
 Komposit Nanohybrid. 
 Partikel pengisi  memiliki ukuran yang terkecil yaitu = 0,02 -0,07 μm. Segi kekuatan dan 

estetika terbagus diantara komposit yang lainnya. Memiliki derajat translucent yang 
bermacam-macam.  

 
Sifat –Sifat 
• Sifat mekanik : 
 Adhesi, perlekatan resin komposit dengan gigi, retensi  yang didapat dari porositas 

permukaan gigi setelah dietsa dan perlekatan dari permukaan gigi dengan resin komposit 
 Kekuatan dan keausan, resin komposit mempunyai kekuatan tensil kompresif lebih besar 

daripada resin akrilik. Daya tahan terhadap fraktur cukup bagus . bagus untuk 
penumpatan klas IV. meskipun komposit resin mudah aus. 

• Sifat fisik . 
 Warna, bagus, tetapi sensitive dengan noda (kopi, teh, jus anggur, minyak wijen). 
• Setting 
 Setting/pengerasan komposit resin: 
 Menggunakan penyinaran memerlukan waktu  20-60 detik 
 Pengerasan kimiawi memerlukan waktu 30 detik 
• Strength 
 Tensil dan compressive strength resin komposit lebih rendah dari amalgam sehingga bias 

digunakan untuk menambal gigi bagian incisal. 
• Sifat Kimiawi  
   Terjadinya polimerisasi atau pengerasan, akibat reaksi kimia 
         

Perlekatan melalui proses kimiawi dan mekanik: yaitu adanya etsa agent dan  bonding 
agent 
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 Perlekatan mekanik resin komposit dengan struktur gigi bias melalui pengetsaan, 
pembuatan undercut atau pemberian pin/skrup.  Proses pengerasan resin komposit melalui 
2 cara yaitu: 

Cara pencampuran/mixing dua dan satunya mengandung amine tersier (N, N dimetil p- 
toluidin) melalui pencampuran dua bahan pasta, satu pasta mengandung inisiator  benzoil 
peroksida. Bila kedua pasta di aduk maka amine akan bereaksi dengan benzoil peroksida dan 
membentuk radikal bebas dan polimerisasi tambahan terjadi. 

Cara penyinaran(light cure),  dengan menggunakan sinar halogen maupun L.E.D. 
Pengerasan terjadi karena adanya radikal bebas pemulai reaksi terdiri atas molekul 

foto inisiator atau photosensitizer, Camphorquinone (CQ) pada panjang gelombang diantara 
400-500nm dan activator amin yang terdapat dalam pasta. Bila keduanya tidak terkena sinar 
maka reaksi pengerasan tidak akan  terjadi, 
 
Saudara mahasiswa, indikasi penggunaan resin komposit: 

Untuk gigi anterior dan posterior, Sebagai pasak, Fissure sealant, Sebagai veneer 
mahkota logam dan jembatan/prosthodontie resin, Untuk sementasi pada jembatan 
Maryland, bracket ortodontie, inlay, onlay dan crown ceramic, Untuk reparasi restorasi 
porselen. 
 
Kelebihan resin komposit:  

Lebih baik dari segi estetik  dari pada tumpatan amalgam maupun glass ionomer, maka 
direkomendasi untuk gigi anterior, efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan keamanan  bahan 
tambalan, mudah pengaplikasiannya. 
 
Kekurangan: 

Perubahan warna setelah beberapa tahun pemakaian, Shrinkage menyebabkan 
perubahan warna pada tepi tumpatan, risiko lepas tambalan,  
 
 

Latihan 
 
1. Apa yang dimaksud dengan tumpatan resi komposit 
2. Sebutkan komposisi resin komposit 
3. Sebutkan kelebihan resin komposit 
4.  Sebutkan kelemahan resin komposit. 
 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silakan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
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Komposit, komposisi. 
Matriks resin, partikel pengisi an 
organic 
Coupling agent 
Macam-macam resin komposit 
Sifat-sifat 
Indikasi penggunaan resin komposit 
Kelebihan resin komposit 
Kekurangan resin komposit 

 
  

Ringkasan 
 

Bahan resin komposit merupakan bahan tumpatan yang digunakan untuk gigi anterior 
maupun posterior. Komposisi resin komposit, yaitu Matriks resin organik, Bahan pengisi 
anorganik (filler), Bahan pengikat (coupling agent), Aktivator, Bahan lain untuk stabilitas 
warna dan mencegah polimerisasi dini. Macam-macam resin yaitu Komposit 
Macrofiller/komposit konvensional, Komposit Microfiller, Komposit Small Particle Filler, 
Komposit Hybrid, Komposit MikroHybrid, Komposit NanoHybrid. Kelebihan Resin komposit, 
dianjurkan pemakaiannya karena selain lebih baik dari segi estetis dari pada amalgam dan 
Glass Ionomer Semen/GI, resin komposit juga lebih mudah cara aplikasinya, efisien waktu, 
biaya dan tenaga. Kekurangan: Perubahan warna setelah beberapa tahun pemakaian, 
Shrinkage menyebabkan perubahan warna pada tepi tumpatan, risiko lepas tambalan,  
 

 
Tes 4 
 

Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    
pada  soal di bawah ini! 
1. Satu jawaban di bawah ini salah, bahan tumpatan resin komposit merupakan: 

A. Bahan tumpatan yang digunakan untuk gigi anterior 
B. Bahan tumpatan yang digunakan untuk gigi posterior 
C. Bahan tumpatan yang digunakan untuk gigi anterior dan posterior 
D. Bahan tumpatan yang digunakan untuk gigi depan dan belakang 
E. Bahan tumpatan untuk perawatan saluran akar 

 
2. Satu jawaban salah, macam-macam resin yaitu Komposit 

A. Macrofiller/komposit konvensional 
B. Komposit Microfiller 
C. Komposit Small Particle Filler 
D. Komposit direct dan indirect 
E. Komposit hybrid 
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3. Satu jawaban salah, kelebihan Resin komposit antara lain: 
A. Secara estetis lebih baik dari pada amalgam dan GI 
B. Resin komposit lebih mudah cara aplikasinya 
C. Efisien waktu 
D. Efisien biaya dan tenaga. 
E. Untuk segi kekuatan karena factor tekanan 

 
4. Satu jawaban salah, kekurangan resin komposit  

A. Perubahan warna setelah beberapa tahun pemakaian 
B. Shrinkage menyebabkan perubahan warna pada tepi tumpatan 
C. Risiko lepas tambalan 
D. Risiko lepas tambalan 
E. Mahal Biayanya  
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Glosarium 
 
Strength = kekuatan 
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Topik 5 
 Disclosing Solution & Bahan Polish 

 
     
PENDAHULUAN 
 

Saudara  telah mempelajari Bab I sebanyak 5 Topik yaitu prinsip dasar dental material, 
semen, klasifikasi dan persyaratan, Tumpatan sementara, Zinc Oksid Eugenol, Zinc Phosphat 
Cement. Sedangkan pada Bab II ini saudara sudah mempelajari empat Topik, yaitu tumpatan 
permanen, Glass Ionomer Semen, Dentin Conditioner dan Varnish, resin komposit. Sekarang 
dilanjutkan Topik V dengan materi Disclosing solution dan bahan polish, Mengapa saudara 
juga perlu mempelajari dua bahan ini? Apa perlu dan berkaitan dengan mata kuliah yang 
lain? Silakan saudara mempelajari materi ini, sehingga di semester berikut anda bisa lebih 
mudah memahami mata kuliah berikutnya. Baik yang terkait ataupun mata kuliah yang 
sifatnya pencegahan/Preventif Dentistry.  
   
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah mempelajari materi ini,  mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang 
Pengertian Disclosing, Pengertian Disclosing, Cara Penggunaan, Syarat-Syarat Disclosing, 
Pengertian Bahan Abrasif, Jenis Bahan Abrasif, Manfaat Pemolesan, Fakto yang 
mempengaruhi Abrasi, Restorasi Yang perlu Polishing 

Materi Topik IV  ini meliputi: Pengertian Disclosing,  Cara Penggunaan, Syarat-Syarat  
disclosing, Pengertian Bahan Abrasif, Jenis Bahan Abrasif, Manfaat Pemolesan, Fakto yang 
mempengaruhi Abrasi, Restorasi Yang perlu Polishing 
 
URAIAN MATERI 
 
Saudara mahasiswa, pengertian Disclosing adalah 

Disclosing Solution merupakan bahan yang digunakan untuk melihat adanya plak pada 
permukaan gigi. Plak akan terlihat dengan sangat jelas apabila Disclosing Solution diberikan 
pada permukaan gigi. Plak yang bersifat transparan akan berwarna ketika diberikan 
Disclosing Solutin. 
 
Jenis Disclosing 
       Ada 2 jenis Disclosing Solution : 
• Disclosing Solution berbentuk tablet 
• Disclosing Solution berbentuk cair 
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Cara Menggunakan Disclosing Solution : 
Disclosing Solution Tablet : Tablet Disclosing dikunyah kemudian diratakan ke seluruh 

permukaan gigi. Selama penggunaan, disarankan untuk tidak berkumur dan meludah karena 
akan menghilangkan efek Disclosing. 

Disclosing Solution Cair : Diteteskan 3-5 tetes di bawah lidah kemudian diratakan ke 
seluruh permukaan gigi. Selama penggunaan, disarankan untuk tidak berkumur dan 
meludah karena akan menghilangkan efek disclosing. 
  
 

 
 

Gambar 10: disclosing solution cair 
 

 
Gambar 11: disclosing tablet 
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Syarat Disclosing : 
 Syarat disclosing solution yang baik 
• Warna harus kontras dengan warna jaringan yang terdapat disekitar gigi. 
• Warna tidak mudah hilang dengan cara berkumur ringan. 
• Rasa tidak menimbulkan efek samping (seperti : alergi dan iritasi pada selaput lendir 

mulut). 
• Untuk Disclosing cair, diberikan dalam bentuk larutan yang encer sehingga memudahkan 

dalam penggunaan. 
• Memberikan rasa nyaman. 
• Merupakan antiseptik dan bersifat astringen (dapat memampatkan selaput lendir mulut). 
 
Pengertian Bahan Abrasif &Bahan polish 

 Bahan Abrasif adalah bahan untuk meratakan, menghaluskan dan mengkilapkan. 
Sedangkan polishing (pemolesan) adalah proses pengabrasian permukaan yang akan 
mengurangi goresan sampai akhirnya permukaan menjadi mengkilap.  
 
Jenis bahan abrasif: 
Chalk 

Suatu mineral yang membentuk Calcite,  mengandung Calcium Carbonat. Digunakan 
sebagai pasta abrasi ringan, untuk memoles enamel gigi, gold foil, amalgam dan plastik 
material. 
          
Arkansas stone 

Suatu semitranslucent, abu-abu yang terdiri mikrokristalin quartz, padat, keras. 
 
Emery 

Suatu corundum abrasive hitam abu-abu dalam bentuk grain. Digunakan dalam bentuk  
selubung abrasive pada disk untuk finishing metal alloy atau akrilik resin material. 
         
Corundum 

Bentuk mineral dari aluminum oxide, putih warnanya. Digunakan untuk grinding, metal 
alloy dikenal dengan white stone. 
 
Garnet 

Yang terbentuk dari sejumlah mineral yang berbeda membentuk suatu kristaline. 
Mineral-mineral yang terkandung yaitu : Aluminium silikat, cobalt, besi, magnesium dan 
mangan. Garnet ini sangat keras dan sering dibuat untuk melapisi disk. Digunakan untuk 
grinding metal alloy dan resin akrilik material. 
 
Diamond 

Disebut juga superabrasive, sangat keras dan sangat efektif untuk enamel gigi. 
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Quartz 
Suatu partikel quartz kristaline dalam bentuk sharp, angular partikel dan dipakai 

sebagai lapisan abrasive pada disk. Digunakan untuk finishing metal alloy dan grinding 
enamel gigi. 

 
Sand 

Adalah campuran partikel-partikel kecil dari silica. Dipakai dalam melapisi paper disk 
untuk grinding metal dan akrilik resin. 

 
Pumice 

Berupa bubuk abrasive Kedokteran Gigi atau bahan polis untuk konservatif, bahan ini 
mempunyai bermacam-macam ukuran partikel. Partikel yang kasar dipergunakan sebagai 
bahan abrasive di laboratorium, sedangkan partikel yang halus dipergunakan untuk 
konservatif dan polishing restorasi gigi. 

 
Zirconium silicate 

Bahan ini dipergunakan sebagai bahan polish konservatif. 
 

Tripoli 
Bahan ini dipergunakan untuk menggantikan bahan diatomaceous earth, meskipun 

bahannya tidak sama. Bahan ini dipakai untuk polish ringan. 
 
Tin Oxide 

Digunakan sebagai bahan polish untuk gigi dan untuk restorasi metal dalam mulut. 
Dicampur air, alkohol atau glycerine sampai berbentuk pasta untuk digunakan 

 
Cuttle 

Adalah suatu abrasive dalam bentuk powder, berwarna  putih, dipakai sebagai bahan 
untuk abrasi ringan seperti polish amalgam, metal margin. 

 
Kieselguhr /Diatomaceous Earth 

Dikenal sebagai kieselguhr, dipergunakan tidak hanya sebagai bahan abrasive dan 
polishing tetapi juga sebagai filer pada beberapa bahan Kedokteran Gigi 

 
Rouge 

Berbentuk powder halus atau berbentuk  padatan yang mempunyai komposisi iron 
oxide (Fe 203), kadang diisikan pada paper disk. Rouge ini merupakan bahan polish yang 
bagus untuk memoles emas dan logam campur logam mulia. 
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Aluminium Oxide 
Bahan abrasive ini murni dibentuk dari emery, bahan ini dipergunakan untuk polishing 

metal. 
 

Silicon Carbide 
Suatu sintesis abrasive, warna hijau dan biru kehitaman. Silicon carbide ini keras, 

mudah patah, dan dipakai sebagai suatu abrasive pelapis pada disk perekat instrument-
instrumen dari karet. 
 
Manfaat Pemolesan : 
• Mengurangi korosi 
 Restorasi logam yang dipoles dengan baik akan terhindar dari tarnis dan korosi sehingga 

akan lebih tahan lama. 
• Meningkatkan estetis 
 Permukaan yang halus dan mengkilap akan lebih terlihat estetis 
• Membuat permukaan terasa lebih halus 
• Mengurangi perlekatan 
 Permukaan yang halus pada restorasi akan menyebabkan stain, plak, dan kalkulus sulit 

lengket. 
 
Faktor yang Mempengaruhi Abrasi : 
 Kekerasan 
 Untuk mendapatkan abrasi maksimal maka partikel abrasif harus lebih keras 

dibandingkan permukaan yang akan diabrasi. Bahan abrasif biasanya terbuat dari bahan 
yang sangat keras. 

 Ukuran 
 Semakin besar partikel abrasif maka goresan yang ditimbulkan juga semakin dalam. 

Semakin dalam goresan maka sejumlah besar permukaan bahan akan hilang. 
 Bentuk 
 Bentuk partikel dapat berupa spherical ataupun irreguler. Bentuk irreguler dipahami 

dapat lebih meningkatkan abrasi dibandingkan bentuk spherical, karena tepi bentuk 
irreguler cenderung untuk menggerus permukaan dibandingkan bentuk bulat yang hanya 
berputar pada permukaan bahan. Oleh karena itu, bentuk spherical kurang mengabrasi 
dibandingkan bentuk irreguler. 

 Tekanan 
 Tekanan yang berlebih pada saat finishing dan poles akan meningkatkan abrasi pada 

permukaan restorasi/material. Hal ini juga dapat meningkatkan suhu material yang 
dipoles. 

 Kecepatan 
 Semakin tinggi kecepatan putar yang digunakan maka abrasi yang terjadi semakin besar, 

dan juga meningkatkan suhu. 
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 Pelumas 
 Air merupakan pelumas yang sering digunakan. Air digunakan bersamaan dengan bur 

untuk mendinginkan gigi saat preparasi kavitas.  Pada saat finishing dan polishing, 
pelumas juga disarankan untuk digunakan sebagai pembawa panas yang timbul pada 
saat pengabrasian. 

 
Restorasi Yang Memerlukan Polishing : 
Dental amalgam 
Bahan polish : bubuk pumice, qurtz atau tripoli, atau tin oxide yang dicampur dengan air. 
Mata bur cup, brush atau felt. 
 
Gold alloy 
Bahan polish : tripoli, rouge atau bubuk pumice 
Alat : rag wheels, stone wheel, dan rubber wheel 
 
Acrylic resin 
Bahan polish : bubuk pumice, tripoli, atau tin oxide 
Alat : rag wheel. 
Harus hati-hati karena acrylic sangat mudah terabrasif dengan bubuk pumice. 
 
Komposit 
Bahan polish: dapat berupa bubuk ataupun pasta yang mengandung perlite, diamond, quartz 
atau alumunium oxide 
Alat: diamond atau green stone (grinding), quartz atau alumunium oxide disk, atau rubber 
wheel, carbide burs. 
 
Porselen 
Pemolesan biasanya dengan glazing 
Setelah penyesuaian kecil di mulut, porselen dapat dipoles dengan bahan polish: silicon 
carbide atau aluminium oxide dan alat : rubber wheel atau felt wheel. 
 
 

Latihan 
  

Silakan cari gambar dari masing-masing bahan dan alat polish tersebut di atas, gambar 
dan beri keterangan, kumpulkan satu minggu setelah penugasan! 
 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silakan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 
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Pengertian Disclosing 
Jenis-Jenis Disclosing............ 
Cara Penggunaan 
Syarat-Syarat Disclosing 
Pengertian Bahan Abrasif 
Jenis Bahan Abrasif 
Manfaat Pemolesan 
Fakto yang mempengaruhi Abrasi 
Restorasi Yang perlu Polishing 

 
 

Ringkasan 
 

 Disclosing solution adalah bahan pewarna gigi yang digunakan untuk melihat adanya 
plak. Ada 2 macam yaitu tablet dan cair. 

Bahan abrasive adalah bahan kedokteran gigi yang digunakan untuk memoles 
tumpatan gigi ada macam-macam bahan abrasive antara lain: Chalk, Arkansas stone, 
carburundum stone, garnet, diamond ,dll. Fungsi pemolesan dengan bahan abrasive yaitu 
untuk mengurangi korosi, mengurangi perlekatan, permukaan menjadi halus, menampilkan 
segi estetis. 
 
 

Tes 5 
 
1. Satu jawaban salah, disclosing Solution  

A. Merupakan bahan yang digunakan untuk melihat adanya plak pada permukaan 
gigi. 

B. Diberikan pada permukaan gigi yang akan dilihat ada tidaknya  plak gigi. 
C. Ada dua jenis yaitu cair dan tablet 
D. Warna disclosing ada yang merah dan ungu 
E. Plak adalah lapisan tipis pada permukaan gigi. 

 
2.  Satu jawaban salah, syarat disclosing solution yang baik 

A.  Warna harus kontras dengan warna jaringan  yang terdapat di sekitar gigi. 
B.  Warna tidak mudah hilang dengan cara berkumur ringan. 
C.  Rasa tidak menimbulkan efek samping (seperti: alergi dan iritasi pada selaput 

lendir mulut). 
D.  Harga harus yang mahal, biar kualitas 
E.  Memberikan rasa nyaman. 
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3.   Satu jawaban salah, bahan Abrasif dan polish  
A. Bahan abrasive  untuk meratakan tumpatan 
B. Bahan abrasive untuk menghaluskan tumpatan 
C. Bahan abrasive untuk mengkilapkan tumpatan 
D. Polishing adalah proses pengabrasian permukaan tumpatan/gigi agar permukaan 

menjadi mengkilap.  
E. Polishing menggunakan eugenol 

 
4.  Satu jawaban salah, manfaat Pemolesan tumpatan  

A.  Mengurangi korosi 
B.  Meningkatkan estetis 
C.  Membuat permukaan terasa lebih halus 
D.  Mengurangi perlekatan 
E.  Menambah abrasi permukaan gigi 
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Glosarium 
 
 
Abrasi  =  keausan dari permukaan gigi, dapat disebabkan karena bulu sikat yang terlalu 

keras. 
korosi =  karat. 
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BAB III 

 BAHAN CAPPING, ENDODONTIK, BAHAN CETAKAN 
 

Siti Sulastri,SPd,SSiT,M.Kes  
 

PENDAHULUAN 
 
Para mahasiswa, saudara telah menyelesaikan BAB I dan BAB II mata kuliah dental 

material ini dengan hasil yang memuaskan, bagus. Berarti materi dari dua BAB tersebut telah 
dikuasai, untuk selanjutnya tugas saudara adalah mempelajari BAB  III ini  yang berisi materi 
empat topic antara lain calcium Hidrokside dan Bahan Devitalis Gigi, Bahan Disinfeksi 
Pulpotomi Dan Perawatan Saluran Akar, Bahan Cetak Dan Pengisi Cetakan, Macam-macam 
bahan Cetak. Setelah selesai dan menguasai materi di BAB III ini berarti semua materi dental 
material telah saudara kuasai, tinggal mengaplikasikan dalam bentuk praktek di pre klinik 
gigi.   
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara 

mengaduk bahan –bahan kedokteran gigi.  Secara khusus mahasiswa setelah selesai 
mempelajari materi ini, diharapkan dapat menjelaskan  bahan capping dan endodontic 
(Calcium hidroksid, meliputi sifat-sifat calcium hydroksid, manfaat calcium hidroksid, 
Kemasan & Penyimpanan, Bahan devitalis, komposisi, keuntungan, kemasan, kerugian. 

Materi Bab II ini meliputi 
1. Calcium hidroksid 
2. sifat-sifat calcium hydroksid 
3. manfaat calcium hidroksid, 
4. Kemasan, Penyimpanan 
5. Bahan devitalis 
6. Komposis 
7. Keuntungan 
8. kemasan, 
9. kerugian. 

 
 
 
 

 
 
 
 



  Dental Material  
 

93 

Topik 1 
Calcium Hydroxide dan Bahan Devitalis Gigi 

 
1. Calcium Hydroxide 

Calcium Hydroxide merupakan bahan yang digunakan untuk merangsang terbentuknya 
dentin reparatif, memiliki sifat yang sangat dibutuhkan untuk bereaksi dengan dentin. Bahan 
ini bekerja sebagai bahan proteksi pulpa yang memberikan ketebalan. 

 
1.  Sifat-Sifat Calcium Hydroxide 

a. Meningkatkan kalsifikasi pada dentin dengan memberikan perlindungan pada 
pulpa kavitas ketika dentin yang tersisa sangat tipis dan mendekati pulpa. 

b. Tidak menimbulkan iritasi pada struktur gigi/jaringan di sekitarnya 
c. Pada perawatan endodontic digunakan pada saluran akar sebagai agen anti 

mikroba yang potensial untuk menghambat proses enzimatis bakteri. 
d. Memiliki histokompatibilitas yang baik dan merangsang perbaikan jaringan 

gigi/mengaktivasi enzim jaringan, menghasilkan efek mineralisasi 
  

 
 

 
Gambar 1: Calcium Hydroxide Ca(OH)2 
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2. Manfaat  Calcium Hydroxide 
a.  Merangsang pembentukan dentin reparatif dan sklerotik. 
b.  Melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris 
c.  Melindungi pulpa dari agen toksik beberapa bahan restorasi 
d.  Mikroorganisme tidak dapat berkembang saat berkontak langsung dengan  

calcium hydroxide. 
e.  Calcium Hydroxide dapat efektif dalam beberapa hari. 
f.  Penggunaan calcium Hydroxide dalam jangka waktu yang lama dapat 

memperbaiki jaringan periapikal. 
g. Menghambat proliferasi bakteri. 
h. Menghilangkan suplai makanan bagi mikroorganisme sehingga mencegah 

masuknya eksudat dalam saluran akar./pengisi saluran akar.  
i.  pH 12,4 (alkaline/basa tinggi) mempercepat kematian bakteri/bactericide. 
j.  Sebagai bahan pulpa capping. 
k. Perlindungan gigi sensitive 
 

3.  Kemasan: 
a. Suspension in pasta (calxyl) 
b. Base pasta + katalysator pasta (calcidor) 
c. Dycall, Hydcall, Pulp dent 
d. Base : catalys = 1:1 
 

4.  Penyimpanan: 
a. Dry and cool area/ kering dan dingin (23⁰C) 
b. Lebih lama apabila disimpan di dalam almari es 
c. Jika akan dipakai, suhu = suhu kamar 
 

5.  Bahan Devitalis Gigi/Arsen (AS2O3)  
 

6. Komposisi: 
 Ephedirine Hydrochloride 1.00 g 
 Lidocaine hydrochloride 30.00 g 
 Arsenic anhydride 30.00 
 Excipients: 
 Paraformal dehide 30% 
 Rasemic compor 
 Ultramerine 
 Yellow ochere, polyethylene 
 Barium sulfat 
 Poly (chloride/acetate vinyl) 
 Glycerol 
 Eugenol     
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7. Keuntungan: 
 Mudah pemakaian 
 Dapat digunakan pada pasien kontra indikasi terhadap bahan anestesi 
 Perlu waktu untuk mengadakan amputasi pulpa 
 Bekerja cepat menghilangkan rasa nyeri 

 
8. Kemasan :  

1 x 6gr pot 
Pot 5g 
Alternatives: Caustinerf Forte - Septodont  

 

 
 

Gambar 2: Bahan devitalisasi pulpa 
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9. Kerugian: 
Ada rasa sakit pada proses matinya pulpa 
Menurunnya vitalitas jaringan periapikal yang disebabkan sifat arsen yang mempunyai 

efek tidak terbatas. 
Bocornya tumpatan sementara dapat menyebabkan necrosis jaringan gingival, jaringan 

peri apical, tulang alveolar 
 

  

Latihan 
 

 Jelaskan tentang  bahan pulpa capping dan bahan devitalis pulpa. 
  

Petunjuk jawaban Latihan 
Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 

kembali materi tentang berikut ini 
 

Calcium hydroxide................................................................ 
Sifat-Sifat Calcium Hydroxide................................................. 
Manfaat Calcium Hydroxide 
Kemasan................................................................................... 
Penyimpanan........................................................................... 
Bahan Devitalis...................................................................... 
Komposisi............................................................................... 
Keuntungan........................................................................... 
Kemasan.............................................................................. 
Kerugian.................................................................................... 

 
 

Ringkasan 
 

 Calcium Hydroxide adalah bahan yang digunakan untuk merangsang terbentuknya 
dentin reparative. Manfaat  Calcium Hydroxide antara lain merangsang pembentukan dentin 
reparatif dan sklerotik, melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris, melindungi pulpa 
dari agen toksik beberapa bahan restorasi, mikroorganisme tidak dapat berkembang saat 
berkontak langsung dengan  calcium hydroxide, Calcium Hydroxide dapat efektif dalam 
beberapa hari, Penggunaan calcium Hydroxide dalam jangka waktu yang lama dapat 
memperbaiki jaringan periapikal, menghambat proliferasi bakteri, menghilangkan suplai 
makanan bagi mikroorganisme sehingga mencegah masuknya eksudat dalam saluran 
akar/pengisi saluran akar, pH 12,4 (alkaline/basa tinggi) mempercepat kematian 
bakteri/bactericide, Sebagai bahan pulpa capping, perlindungan gigi sensitive. Bahan 
Devitalis Gigi/Arsen (AS2O3) berfungsi untuk mematikan pulpa gigi. Keuntungan: mudah 
pemakaian, dapat digunakan pada pasien kontra indikasi terhadap bahan anestesi, perlu 
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waktu untuk mengadakan amputasi pulpa, bekerja cepat menghilangkan rasa sakit. 
Kerugian: Ada rasa sakit pada proses matinya pulpa, menurunnya vitalitas jaringan periapikal 
yang disebabkan sifat arsen yang mempunyai efek tidak terbatas. Bocornya tumpatan 
sementara dapat menyebabkan necrosis jaringan gingival, jaringan peri apical, tulang 
alveolar. 
 
 

Tes 1  
 
Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    

pada  soal di bawah ini! 
1. Calcium Hydroxide adalah bahan yang digunakan untuk 

A. Merangsang terbentuknya dentin reparative 
B. Merangsang terbentuknya pulpa horn 
C. Merangsang terbentuknya jaringan email 
D. Merangsang terbentuknya pembuluh limpe 
E. Merangsang terbentuknya serabut syaraf gigi 

 
2. Satu jawaban salah, manfaat calcium hydroxide antara lain 

A. Merangsang pembentukan dentin reparatif dan sklerotik 
B. Melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris 
C. Melindungi pulpa dari agen toksik beberapa bahan restorasi 
D. Mikroorganisme tidak dapat berkembang saat berkontak langsung dengan  

calcium hydroxide. 
E. Mematikan pulpa gigi 

 
3. Satu jawaban salah, Bahan Devitalis Gigi/Arsen (AS2O3) berfungsi untuk  

A. Mematikan pulpa gigi 
B. Mematikan lapisan dentin 
C. Mematikan lapisan email 
D. Membuat necrose pulpa gigi 
E. Mematikan lapisan email saja. 

 
4. Satu jawaban salah, kerugian pemakaian arsen 

A. Ada rasa sakit pada proses matinya pulpa 
B. Menurunnya vitalitas jaringan periapikal 
C. Sifat arsen  mempunyai efek tidak terbatas. 
D. Bocornya tumpatan sementara dapat menyebabkan necrosis jaringan gingival, 

jaringan peri apical, tulang alveolar. 
E. Mudah pemakaiannya. 
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5. Satu jawaban salah, kerugian pemakaian bahan devitalis gigi antara lain: 
A. Ada rasa sakit pada proses matinya pulpa 
B. Menurunnya vitalitas jaringan periapikal 
C. Sifat arsen yang mempunyai efek tidak terbatas. 
D. Bocornya tumpatan sementara dapat menyebabkan necrosis jaringan gingival,  
E. Mudah pemakaiannya. 
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Glosarium 
 

Bahan devitalis gigi  =  bahan untuk mematikan pulpa gigi 
Ploriferasi  bakteri  =  pembiakan yang subur dari bakteri 
pH saliva  =  derajat keasaman dari saliva/air ludah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dental Material  

100 

Daftar Pustaka 
 
Kurniawan, P. 2017., Dentino Jurnal Kedokteran Gigi, ppjp.unlam.ac.id/journal/index  

php/dentino/article/download/2607/2265. 
 
Anang,D,dkk.,2015. Jurnal e Gigi (eG), vol.3 No 2.Penggunaan Bahan Tumpatan di RS Gigi dan 

Mulut PSPDG FK –UNSRAT. 
 
Elisa.  BIOKOMPATIBILITAS., jurnal Kedokteran Gigi UGM. Elisa. ugm. ac. Id / user / archive / 

download  /39030/C77fb3af21a47e8698e02078141103f 
 
Tahun 2015.,DENTAL MATERIAL II-FK UNUD, http://fk-UNUD.ac.id/pspdg/WP-

content/upload/study-guide-DM-2-final.doc 
 
Jurnal Kedokteran Gigi, repository .usu. ac .id / bitstream / 123456789 / 21979 / 4 / chapter 

% 201.pdf. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dental Material  
 

101 

Topik 2 
Bahan Disinfeksi Pulpotomi & Perawatan Saluran Akar 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Setelah mempelajari BAB III TOPIK I, yaitu bahan calcium hydroxide dan bahan devitalis 

pulpa, harapannya saudara telah menguasai materi tersebut secara maksimal, selamat ya  
Sekarang mari dipersilahkan untuk melanjutkan mempelajari materi berikutnya yaitu TOPIK 
II bahan disinfeksi pulpotomi dan perawatan saluran akar. Untuk materi ini secara teori 
memang harus mempelajari, meskipun secara praktis dan kompetensi perawat gigi materi ini 
bukan kewenangannya, tetapi aplikasi di lapangan terkadang berbeda dengan teori. 
Bermanfaat dalam bekerja tim di pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat maupun 
dalam praktek dokter gigi mandiri.. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
 Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahan 

capping dan endodontik.  Secara khusus mahasiswa setelah selesai mempelajari materi ini, 
diharapkan dapat menjelaskan  bahan disinfeksi dan pulpotomi meliputi: eugenol, Cresatin, 
Cresophene, Formocresol, Glutardehide, TKF, CaOH, N2, Halogen, Paper Point, Iodoform, 
Pulp Fill Kit Biodinamika,  Gutta Percha Point.   

Materi Bab II ini meliputi 
1. Eugenol 
2. Cresatin, 
3. Cresophene,  
4. Formocresol 
5. Glutardehide, 
6. TKF, 
7. CaOH, 
8. N2, 
9. Halogen, 
10. Paper Point, 
11. Iodoform, 
12. Pulp Fill Kit Biodinamika 
13. Gutta Percha Point.   
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URAIAN MATERI 
 

1. Eugenol  
Bahan ini adalah zesens (essence) kimiawi minyak cengkeh dan mempunyai hubungan 

dengan fenol. Agak lebih mengiritasi dari minyak cengkeh dan keduanya golongan anodyne. 
Eugenol menghalangi impuls saraf interdental. Biasanya digunakan untuk perawatan 
pulpektomi. Bagian dari sealer (endomethasone-eugenol) dan bahan campuran tumpatan 
sementara. (Zn Oksid-eugenol). 

 
a.  ChKM (Chlorphenol Kamfer Menthol) 

Terdiri dari 2 bagian para-klorophenol dan 3 bagian kamfer. Daya disinfektan dan sifat 
mengiritasi lebih kecil daripada formocresol. Mempunyai spektrum antibakteri luas 
dan efektif terhadap jamur. Bahan utamanya; para-klorophenol. Mampu 
memusnahkan berbagai mikroorganisme dalam saluran akar. Kamfer sebagai sarana 
pengencer serta mengurangi efek mengiritasi dari para-klorophenol murni.  Selain itu 
juga memperpanjang efek antimicrobial Menthol mengurangi sifat iritasi chlorphenol 
dan mengurangi rasa sakit. 
 

 
 

Gambar 3: Paramono clorofenol 
 
b.  Cresatin 

Dikenal juga sebagai metakresilasetat. Bahan ini merupakan cairan jernih, stabil, 
berminyak dan tidak mudah menguap. Mempunyai sifat antiseptik dan mengurangi 
rasa sakit.  Efek anti mikrobial lebih kecil dari formocresol dan  ChKM, sifat mengiritasi 
jaringan periapikal lebih kecil daripada ChKM. Sifat anodyne cresatin terhadap jarigan 
vital baik sekali, sehingga sering dipakai sebagai bahan dressing pasca pulpektomi. 
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c. Cresophene 
Terdiri dari: chlorphenol, hexachlorophene, thymol, dan dexamethasone, yaitu sebagai 
anti-phlogisticum. Pemakaian terutama pada gigi dengan permulaan periodontitis, 
apikalis akuta yang dapat terjadi misalnya pada peristiwa overinstrumentasi. 
 

d. Formocresol 
Kombinasi formalin dan kresol dalam perbandingan 1:2 atau 1:1, Formalin adalah 
disinfektan kuat  yang bergabung dengan albumin membentuk suatu substansi yang 
tidak dapat dilarutkan, tidak dapat menjadi busuk . Pada beberapa pengujian mampu 
menimbulkan efek nekrosis dan inflamasi persisten pada jaringan vital. Selain itu juga 
bisa menimbulkan respon imun berantara-sel. Dianjurkan digunakan dalam 
konsentrasi rendah.  
 

e. Glutardehide 
Minyak tanpa warna yang larut dalam air. Seperti formalin obat ini disinfektan kuat 
dan fiksatif. Dianjurkan digunakan dalam konsentrasi rendah (2%) sebagai obat 
intrasaluran. Pada penelitian ditemukan sedikit atau tidak ada reaksi inflamasi pada 
pemeriksaan histologik. 
 

f. TKF (Tri Kresol Formalin) 
Adalah campuran ortho, metha, dan para-cresol dengan formalin. Bersifat merangsang 
jaringan periapikal dan menyebabkan jaringan menjadi nekrosis. 
  

 
 

 
Gambar 4. TKF 
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g. CaOH 
Kompoun ini juga telah digunakan sebagai medikamen saluran akar. Studi singkat oleh 
Grosman dan Stevens menemukan kalsium hidroksida tidak seefektif klorofenol 
berkamfer. Pengaruh antiseptiknya mungkin berhubungan dengan pH yang tinggi dan 
pengaruhnya melumerkan jaringan pulpa nekrotik. Tronstad dkk, menunjukkan bahwa 
CaOH menyebabkan kenaikan signifikan pH dentin sirkumpulpal bila kompoun 
diletakkan pada saluran akar. Pasta CaOH paling baik digunakan pada perawatan antar 
kunjungan dengan penundaan yang lama karena bahan ini tetap manjur selama berada 
di dalam saluran akar.  
 

h. N2 
Suatu kompoun yang mengandung Paraformaldehida sebagai unsur utamanya, 
dinyatakan baik sebagai medikamen intra saluran maupun sebagai siler. N2 
mengandung eugenol dan fenilmerkuri borat, dan kadang bahan tambahan termasuk 
timah hitam, kortokosteroid, antibiotika, dan minyak wangi. Ada beberapa pendapat 
yang menyatakan bahwa antibakterial N2 hanya sebentar dan menghilang kira-kira 
dalam waktu seminggu atau sepuluh hari. 
 

i. Halogen 
Yang termasuk golongan ini adalah: 
1.  Sodium Hipoklorit  

Klorin dengan berat atom terendah menpunai daya anti bakteri yang terbesar. 
Uap sodium hipoklorit bersifat bakterisidal. Disinfektan klorin bukan kompoun 
yang stabil karena berinteraksi cepat dengan bahan organik, sehingga baik 
diaplikasikan pada saluran akar tiap dua hari sekali.  

2.  Yodida 
Yodin sangat reaktif, berkombinasi dengan protein dalam ikatan longgar 
sehingga penetrasinya tidak terganggu. Bahan ini mungkin memusnahkan 
mikroorganisme dengan membentuk garam yang merugikan kehidupan 
mikroorganisme. Seperti kompoun klorin bahan ini efek anti bakterialnya 
sebentar, tetapi merupakan medikamen yang paling sedikit mengiritasi 

 
j. Paper Points 

  

 
Gambar 5: Paper Points 
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Bahan yang digunakan untuk menyerap/mengeringkan saluran akar. Bahan untuk 
pengisian saluran akar berbentuk stick 
 
Beberapa ukuran  

 15-40 
 45-80 
 15 
 20 
 25 
 30           
 35 
 40 
 45 

 
k. Iodoform Biodinamica 

 

 
 

Gambar 6: Iodoform 
Bahan pelengkap pengisian saluran akar digunakan dengan menambahkan ke bahan 
pengisian saluran akar dan pasta endodontik yang lain. Proporsi Iodoform dalam pasta 
berbanding lurus dengan kecepatan penyerapan oleh organ juga radiopasitas, karena 
produk ini sangat radiopaque. 
 
Indikasi : 
Sebagai bahan pelengkap pada bahan pengisian saluran akar sementara dan pasta 
endodontic 

 
Karakteristik : 
 Merangsang aksi lokal pada jaringan, mengurangi sekresi dan eksudat 
 Merangsang proliferasi sel. 
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 Daya antiseptic ringan namun tindakan yang berkepanjangan . 
 Memperlambat pembusukan pada suhu tubuh dan mengaktifkan fagositosis sisa 

jaringan yang teriritasi. Sangat radiopaque. 
 
Kemasan : 
Botol isi 10 gr 
 

l. Pulp Fill Kit Biodinamica 
Pulp Fill adalah semen endodontik, digunakan sebagai bahan pengisi saluran akar. Hasil 
adukan powder dan liquid memberikan kekentalan dan konsistensi yang baik untuk 
digunakan pada gutta percha point. PULP FILL KIT mengeras karena reaksi antara Zinc 
Oxide dan eugenol, dengan adanya air akan membentuk Zink Eugenolate. Kandungan 
resin meningkatkan karakteristik bahan dan memperlambat pengerasan. Radiopaque 
optimal karena adanya garam bismuth dan barium. 
Pullp Fill Kit dikembangkan dengan perbaikan yang diisyaratkan oleh GROSSMAN, 
semen endodontik yang sempurna adalah yang memiliki sifat: 
1. Lengket saat di aduk, untuk memberikan perlekatan yang baik antara gutta dan 

saluran akar. 
2. Menutup dengan rapat: Radiopak sehingga bisa dilihat di x ray, Partikel kecil agar 

mudah di aduk dengan liquid, Tidak mengkerut setelah di aplikasikan, Tidak 
menimbulkan stain di gigi, Memiliki daya anti bakteri atau paling tidak menahan 
pertumbuhan bakteri, Mengeras dengan perlahan, Tidak larut dalam air, 
Biocompatible, dapat di toleransi jaringan tubuh, Dapat di buang jika diperlukan 
pengangkatan bahan pengisian  

 
Indikasi: 
Pulp Fill adalah semen endodontik untuk menutup saluran akar 

 
 

Keuntungan:  
Bacterialaction, Menutup margin dengan optimal, Pengerjaan mudah, Mudah 
mongering,  Adukan homogeny, Radiopak 

 
Komposisi:  
Pulp Fill Powder: Zinc Oxide (40%), Anhydro Sodium Borate, Bismuth Subcarbonate 
(15%), Barium Sulfat (15%), Hydrogen Staybelite Resin, Pulp Fill Liquid: Eugenol dan 
minyak sweet Almond. 

 
Kemasan: 
Pak : powder 12 gr dan liquid 10 ml 
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m. Gutta Percha Points. 
  

 
 

Gambar 7: Gutta Percha Points 
 
Bahan untuk pengisian saluran akar berbentuk stick 
Beberapa ukuran : 
 15 - 40 
 45 - 80 
 15 
 20 
 25 
 30 
 35 
 40 
 45 
 

 

Latihan 
 

 Buat ringkasan bahan pulpotomi dan perawatan saluran akar 
  

Petunjuk jawaban Latihan 
 Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 

kembali materi tentang berikut ini 
 

Eugenol............ 
CHKM........................................ 
Cresatin............................................................... 
Cresophene 
Formocresol........................................................... 
Glutardehide............................................................. 
TKF....................................................................... 
CaOH 
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N2 
Halogen 
Paper point 
Iodoform 
Pulp Fill Kit Biodinamika 
Gutta Percha Point 
Kesimpulan 
Tugas 
Daftar Pustaka 

 
 

Ringkasan 
 

Bahan disinfeksi dan pulpotomi meliputi: eugenol, Cresatin, Cresophene, Formocresol, 
Glutardehide, TKF, CaOH, N2, Halogen, Paper Point, Iodoform, Pulp Fill Kit Biodinamika,  
Gutta Percha Point Eugenol. untuk perawatan pulpektomi. Bagian dari sealer 
(endomethasone-eugenol) dan bahan campuran tumpatan sementara. (Zn Oksid-eugenol). 
ChKM (Chlorphenol Kamfer Menthol). Daya disinfektan dan sifat mengiritasi lebih kecil 
daripada formocresol, Cresatin, mempunyai sifat antiseptik dan mengurangi rasa sakit, 
sehingga sering dipakai sebagai bahan dressing pasca pulpektomi. Cresophene sebagai anti-
phlogisticum. Pemakaian terutama pada gigi dengan permulaan periodontitis, apikalis akuta 
yang dapat terjadi misalnya pada peristiwa over instrumentasi. Formocresol adalah 
disinfektan kuat. Pada beberapa pengujian mampu menimbulkan efek  ekrosis dan inflamasi 
persisten pada jaringan vital. Glutardehide, minyak tanpa warna yang larut dalam air. 
disinfektan kuat dan fiksatif. Dianjurkan digunakan dalam konsentrasi rendah (2%) sebagai 
obat intrasaluran. TKF (Tri Kresol Formalin), adalah campuran ortho, metha, dan para-cresol 
dengan formalin. Bersifat merangsang jaringan periapikal dan menyebabkan jaringan 
menjadi nekrosis. CaOH, digunakan sebagai medikamen saluran akar. Pengaruh 
antiseptiknya mungkin berhubungan dengan pH yang tinggi dan pengaruhnya melumerkan 
jaringan pulpa nekrotik. Pasta CaOH paling baik digunakan pada perawatan antar kunjungan 
dengan penundaan yang lama karena bahan ini tetap manjur selama berada di dalam 
saluran akar.  

N2, Paraformaldehida unsur utamanya, manfaat sebagai medikamen intra saluran dan 
siler, sifat  antibacterial. Halogen, termasuk ini  adalah: Sodium Hipoklorit dan yodida, Klorin 
pada hipokllorit dengan berat atom terendah menpunai daya antibakteri yang terbesar. Uap 
sodium hipoklorit bersifat bakterisidal. Disinfektan klorin bukan kompoun yang stabil karena 
berinteraksi cepat dengan bahan organik, sehingga baik diaplikasikan pada saluran akar tiap 
dua hari sekali.  Yodida sifat antibakterialnya sebentar, tetapi paling sedikit mengiritasi. 
Paper Point digunakan untuk menyerap/mengeringkan saluran akar. Bahan untuk pengisian 
saluran akar berbentuk stick. Iodoform Biodinamica,  Bahan pelengkap pengisian saluran 
akar dan pasta endodontik yang lain. Karakteristik: Merangsang aksi lokal pada jaringan, 
mengurangi sekresi dan eksudat. 
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Merangsang proliferasi sel. Daya antiseptic ringan namun tindakan yang 
berkepanjangan .Memperlambat pembusukan pada suhu tubuh dan mengaktifkan 
fagositosis sisa jaringan yang teriritasi. Sangat radiopaque. Pulp Fill Kit Biodinamica, adalah 
semen endodontik, digunakan sebagai bahan pengisi saluran akar. Hasil adukan powder dan 
liquid memberikan kekentalan dan konsistensi yang baik untuk digunakan pada gutta percha 
point. Sebagai semen endodontik  dengan sifat Lengket saat di aduk, untuk memberikan 
perlekatan yang baik antara gutta dan saluran akar. Menutup dengan rapat, tidak mengkerut 
setelah di aplikasikan, tidak menimbulkan stain di gigi, Memiliki daya anti bakteri/ 
bacteriostatis, Gutta Percha Points., bahan pengisi saluran akar berbentuk stick  

 
 

Tes 2 
 
Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    

pada  soal di bawah ini! 
1. Bahan disinfeksi dan pulpotomi antara lain…. 

A. Eugenol 
B. Cresatin 
C. Cresophene 
D. Disclosing, 
E. Formocresol 

 
2. TKF termasuk bahan disinfeksi pulpotomi, TKF kepanjangan  

A. Tri Kresol Formalin 
B. Tri Kresatin Formocresol 
C. Tri Kresophen Formocresol 
D. Tri Kresatin Formalin 
E. Tri Kresol Formocresophen 

 
3. Gutta Percha Point- Eugenol, bahan  

A. Untuk perawatan pulpektomi 
B. Untuk perawatan pulpotomi 
C. Untuk perawatan gigi necrose 
D. Untuk devitalis pulpa 
E. Untuk perawatan pulpa capping 

 
4. Daya disinfektan dan sifat mengiritasi lebih kecil daripada formocresol 

A. Arsen 
B. Eugenol 
C. TKF 
D. Formokresol 
E. ChKM. 
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5. Salah satu jawaban salah, formalin adalah disinfektan kuat  yang bergabung dengan 
albumin 
A. Membentuk suatu substansi yang tidak dapat dilarutkan,  
B. Tidak dapat menjadi busuk  
C. Pada beberapa pengujian mampu menimbulkan efek nekrosis 
D. Inflamasi persisten pada jaringan vital. 
E. Dianjurkan  digunakan dalam konsentrasi tinggi 
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Glosarium 
 
 

Endodontic  =  perawatan pulpa/perawatan saluran akar 
Bahan antiseptic = bahan yang digunakan untuk mengolesi luka/sayatan untuk  

mencegah infeksi 
Bahan disifektan  =  bahan yang digunakan pada permukaan bukan tubuh missal alat/ 

ruang operasi untuk  menghancurkan mikroba berbahaya 
Bacteriostatis 
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Topik 3 
Bahan Cetak dan Pengisi Cetakan 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Selamat, saudara telah selesai mempelajari BAB III tentang bahan capping dan 
endodontic, TOPIK II yaitu bahan disinfeksi pulpotomi dan perawatan saluran akar, sekarang 
silakan lanjutkan mempelajari TOPIK III yaitu tentang bahan cetakan dan pengisi cetakan , 
materi ini perlu dipelajari baik teori maupun prakteknya, meskipun untuk aplikasinya secara 
kompetensi bukan kewenangan seorang perawat gigi, tetapi sebagai mitra kerja dokter gigi, 
dituntut harus bisa  menguasai baik  materi maupun  praktek..  
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahan 

cetak dan pengisi cetakan. Secara khusus mahasiswa setelah selesai mempelajari materi ini, 
diharapkan dapat menjelaskan  bahan cetak, syarat-syarat bahan cetak dari sisi pasien, 
syarat-syarat bahan cetak dari sisi dokter, factor yang berpengaruh terhadap stabilitas 
dimensi hasil cetakan, beberapa factor penyebab perubahan dimensi, manipulasi, factor 
tambahan, klasifikasi bahan cetak, aplikasi bahan cetak.  

Materi Bab II ini meliputi 
1. Bahan cetak 
2. Syarat-syarat Bahan Cetak dari sisi pasien 
3. Syarat-syarat Bahan Cetak dari sisi dokter 
4. Faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas dimensi hasil cetakan 
5. Beberapa factor penyebab perubahan dimensi 
6. Manipulasi 
7. Faktor tambahan  
8. Klasifikasi bahan cetak B 
9. Aplikasi bahan cetak bahan  
 
URAIAN MATERI 

 
1 Bahan Cetak/Material cetak 

Bahan cetak/material cetak adalah bahan untuk membuat replica/tiruan/cetakan 
akurat dan jaringan mulut. Jaringan mulut terdiri dari jaringan lunak dank eras. Cetakan 
jaringan keras dapat berupa satu gigi atau beberapa gigi sebagian rahang dan gigi, rahang 
dan seluruh gigi atau rahang tanpa gigi. Hasil cetakan berupa reproduksi negative, kemudian 
diisi bahan model gips sehingga menghasilkan model positif. Model gips ini yang digunakan 
untuk pembuatan alat-alat kedokteran gigi. 
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2 Syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi pasien 
Rasa dan bau netral, Waktu setting pendek, Sendok cetak kecil, Mudah dikeluarkan, 

Tidak beracun,  
 

3.     Syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi dokter 
Mudah dimanipulasi, waktu kerja pendek, mudah dikeluarkan, kualitas cetakan bagus, 

murah, mudah di disinfeksi,  
 

4. Tiga (3) faktor yang mempengaruhi akurasi cetakan 
Reologi, Perubahan dimensi saat setting, Elastisitas 
Tiga hal ini merupakan factor yang mempengaruhi akurasi bahan cetak/material cetak, 

selama periode insersi di dalam rongga mulut, saat setting , pelepasan cetakan dari rongga 
mulut. 

 
Reologi 

Untuk mencetak jaringan keras dan lunak rongga mulut, material cetak harus 
berbentuk cair ketika dimasukkan ke dalam rongga mulut, maka diperlukan viskositas yang 
rendah atau derajat pseudoplastisitas. Saat pencetakan material cetak dapat berinteraksi 
dengan saliva. Hal ini dapat mempengaruhi reproduksi rincian halus. Ada material cetak, 
yang bersifat hidrofobik (tidak suka air), sehingga dapat  menimbulkan lubang-lubang kecil 
pada hasil cetakan. Beberapa material cetak bersifat hidrofilik sehingga lebih kompatibel 
dengan kelembaban dan saliva. 

 
Perubahan dimensi saat setting 

Setting bahan cetak melalui perubahan fisik yang sederhana/reaksi kimia proses 
tersebut dapat menyebabkan perubahan dimensi yang biasanya akan mempengaruhi 
akurasi. Bahan cetak yang mengalami kontraksi selama setting akan menghasilkan  
eskpansi/pembesaran rongga cetakan, sedangkan bahan cetak/material cetak yang 
mengembang selama setting akan menghasilkan model yang ukurannya lebih kecil. Bahan 
cetak akan mengalami perubahan temperature 100 ᵒ  saat dikeluarkan  dari mulut, dan 
dapat menimbulkan kontraksi termal. 
 
Elastisitas 

Bahan cetak  harus memiliki elastisitas dan tear resistance/ketahanan terhadap 
kerobekan) yang cukup baik agar dapat mencetak undercut. Bahan cetak yang plastis akan 
mengalami distorsi selama pelepasan cetakan dan tidak dapat mencetak undercut. Bahan 
cetak viskoelastis menghasilkan bentuk yang berubah dari aslinya. Saat dilepas dari rongga 
mulut bahan cetak  akan mengalami tegangan tarik yang besar di daerah undercut. Bahan 
cetak harus mampu menahan tegangan tersebut. Tanpa robek.  
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dimensi hasil cetakan 
Setelah cetakan dilepas dari rongga mulut, lakukan pengisian  cetakan untuk 

mendapatkan reproduksi positif.  Tahap ini sering kali ditunda Karena beberapa alasan, 
missal drg. Tidak mengisi cetakan sendiri,  dan mengirim ke laboratorium. Pengisian bisa 
tertunda karena laboran banyak kerjaan, atau letak laboratorium yang jauh. Stabilitas 
dimensi merupakan tingkat akurasi cetakan selama periode setelah pelepasan hingga 
pengisian cetakan. 

 
5. Beberapa factor penyebab  perubahan dimensi 

Berlanjutnya reaksi setting /setelah waktu setting nyata 
Pemulihan elastic yang lambat pada bahan viskoelastik, mungkin berlanjut beberapa 

saat setelah cetakan dilepas hal ini dapat menyebabkan perubahan dimensi. 
Terjadinya tegangan internal, saat pendinginan dari suhu mulut ke suhu kamar.  
Saat penyimpanan  bias terjadi distorsi karena bahan  mencoba memulihkan tegangan. 
Internal  dapat terjadi pada bahan cetak termoplastik.   
Penguapan komponen bahan cetak selama penyimpanan, dapat menyebabkan 

pengkerutan bahan cetak dan menyebabkab perubahan dimensi. 
 

6. Manipulasi 
Metode Penakaran 

Bahan cetak ada tersedia dalam beberapa bentuk: serbuk dan air, pasta dan cairan, 
dua pasta dan tanpa satu bahan. Bahan cetak yang dicampur memerlukan pengukuran 
perbandingan yang tepat. Bila perbandingan dan pencampuran tidak sempurna, bagian 
tertentu bahan cetak tidak mengalami pengerasan. 
 
Setting 

Berpengaruh penting terhadap kemudahan penanganannya, sehingga menjadi salah 
satu pertimbangan dalam pemilihan bahan cetak. Bahan cetak yang lunak pada pemanasan 
dan mengeras karena pendinginan, sulit ditangani oleh dokter gigi terutama yang belum 
berpengalaman. Bahan cetak yang mengeras melalui reaksi kimiawi setting-nya dimulai saat 
bahan dicampur dan ditandai dengan perubahan viskositasnya/kekentalannya. Bagi 
ketepatan dan kenyamanan dokter gigi serta pasiennya. Kombinasi sifat yang paling ideal 
adalah waktu kerja yang panjang dan waktu setting yang pendek. 
 
Tipe sendok cetak 

Bila sendok cetak tidak tepat bahan cetak bias lepas dari sendok sehingga terjadi 
distorsi pada cetakan.  

 
7. Faktor-faktor tambahan 

Bahan cetak harus tidak beracun, Tidak berbau, Tidak iritan,  Bersih waktu digunakan 
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8. Klasifikasi bahan cetak 
Klasifikasi bahan cetak berdasarkan nama kimiawi generic, missal silicon, zinc oksida 

eugenol. 
Berdasarkan sifat bahan sebelum setting/viskositasnya. Viskositas  mempengaruhi detil 

jaringan keras yang  dapat dicatat dan tingkat kompresi jaringan lunak. Bahan cetak yang 
awalnya sangat cair disebut mukostatik, karena sedikit menekan jaringan, sedangkan bahan 
cetak  yang awalnya sangat kental disebut mukokompresif. 

Berdasarkan sifat bahan sesudah setting/elastisitasnya. Elastisitas dan ketegaran 
bahan cetak mempengaruhi kemampuan  bahan  untuk mencetak .undercut. bahan cetak 
dikelompokkan jadi  2 kelompok yaitu jenis non elastic(rigid/kaku) dan elastic. Bahan cetak 
non elastic adalah  bahan cetak yang tidak dapat melalui undercut sehingga penggunaannya 
terbatas pada pasien tidak bergigi dan tanpa undercut digunakan pada pasien bergigi 
lengkap, bergigi sebagian atau tanpa gigi. Bahan cetak yang sering digunakan adalah yang 
berdasarkan elastisitasnya. 

 
Table 1:  Klasifikasi Bahan Cetak 

NON ELASTIK HYDROKOLOID ELASTIK/ELASTOMER  
1. Plaster of Paris 
2. Impression Compound 
 Zinc oksida eugenol/ 

ZOE 
3.  Impression waxes 

1.  Agar-agar /reversible 
2.  Alginat (Ireversible) 

1.  Polisulfida 
2.  Polieter 
3. Silikon 

 

 
 

9. Aplikasi Bahan Cetak 
Bahan cetak digunakan untuk cetak berbagai  alat kedokteran gigi, setiap alat perlu 

tingkat akurat yang berbeda, sehingga perlu bahan cetak dengan persyaratan  yang berbeda 
pula. 

 
Tabel 2. Aplikasi Bahan Cetak dan Sendok Cetaknya 

 
Aplikasi Bahan Cetak Sendok Cetak 

GTL (gigi tiruan Lengkap) 
 

 
 
GTS  (Gigi Tiruan Sebagian) 
 
Mahkota, jembatan, inlay, 
compo 

Plaster of Paris 
Zinc Oksida eugenol 

compo/ZOE 
 

Alginat 
 

Alginate 
Elastomer 
Elastomer 

Stok/khusus 
Khusus 

Stok (reuseable & 
disposable) 
Stok/khusus 

 
Stok/khusus 

Khusus 
Khusus 
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Bahan cetak digunakan memakai sendok cetak ada. Sendok cetak diperlukan sebagai 
tempat bahan cetak terutama pada keadaan cair, sehingga bahan cetak dapat dimasukkan 
ke dalam mulut pasien untuk dicetak dan dikeluarkan setelah mengeras. Sendok cetak juga 
berfungsi mendukung bahan cetak ketika diisi dengan gips.  

Sendok cetak terdiri dari 2 macam yaitu stok dan khusus. Sendok cetak stok (reusable) 
dan digunakan sekali ( disposable). Sendok cetak reusable terbuat dari logam (berlubang). 
Sendok cetak khusus dibuat untuk keperluan khusus atau untuk pasien dengan bentuk  dan 
ukuran rahang tertentu. Sendok cetak ini sekali pakai dan dibuat dari shellac atau resin. 
Pemilihan sendok cetak ditentukan oleh viskositas bahan cetak.  

Beberapa bahan cetak. Tidak tersedia dalam viskositas yang tinggi, sehingga perlu 
sendok cetak khusus, misalnya ZOE, polieter, dan polisulfida. Bahan cetak lain seperti: 
plaster of pars, alginate dan silicon dapat digunakan dengan  sendok cetak biasa. 

  
 

Latihan 
 
 Cari bahan–bahan cetak gigi, amati dan tulis dalam selembar kertas  

 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silakan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 

 
Bahan Cetak 
Syarat-syarat Bahan Cetak dari sisi pasien 
Syarat-syarat Bahan Cetak dari sisi dokter 
Faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas dimensi hasil 
cetakan 
Beberapa factor penyebab perubahan dimensi 
Manipulasi 
Faktor tambahan 
Klasifikasi bahan cetak 
Aplikasi bahan cetak 

 
 

Ringkasan 
 

Bahan cetak/material cetak adalah bahan untuk membuat replica/tiruan/cetakan 
akurat dan jaringan mulut. Syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi pasien : Rasa 
dan bau netral, Waktu setting pendek, Sendok cetak kecil, Mudah dikeluarkan, Tidak 
beracun, Syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi dokter. Mudah dimanipulasi, 
Waktu kerja pendek, Mudah dikeluarkan, Kualitas cetakan bagus, murah, mudah di 
disinfeksi, Tiga (3) faktor yang mempengaruhi akurasi cetakan yaitu Reologi, Perubahan 
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dimensi saat setting, Elastisitas. Manipulasi bahan cetakan tergantung metode penakaran, 
setting dan tipe sendok cetak. Klasifikasi bahan cetak berdasarkan nama kimiawi generic, 
missal silicon, zinc oksida eugenol. sifat bahan sebelum setting/viskositasnya, sifat bahan 
sesudah setting/elastisitasnya. Klasifikasi Bahan Cetak antara lain non elastic, hydrokoloid 
dan elastic/elastomer. Bahan cetak digunakan memakai sendok cetak, sendok cetak ada 
yang stok/reusable dan ada yang khusus. .  

    
Aplikasi,  bahan cetak, dan sendok cetak 

Aplikasi Bahan Cetak Sendok Cetak 
GTL (gigi tiruan Lengkap) 

 
 
 
GTS  (Gigi Tiruan Sebagian) 
 
Mahkota,  jembatan, inlay, 
compo 

Plaster of Paris 
Zinc Oksida eugenol 

compo/ZOE 
 

Alginat 
 

Alginate 
Elastomer 
Elastomer 

Stok/khusus 
Khusus 

Stok (reuseable & 
disposable) 
Stok/khusus 

 
Stok/khusus 

Khusus 
Khusus 

 
 

Tes 3 
 
Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    

pada  soal di bawah ini! 
1. Satu jawaban salah, bahan cetak/material cetak kedokteran gigi  adalah 

A. Bahan untuk membuat replica 
B. Bahan untuk membuat tiruan 
C. Bahan untuk membuat cetakan akurat 
D. Bahan untuk membuat cetakan dari jaringan mulut 
E. Bahan untuk membuat gigi palsu dan akar gigi palsu. 
 

2. Satu jawaban salah, syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi pasien :  
A. Rasa dan bau netral 
B. Waktu setting pendek 
C. Sendok cetak kecil 
D. Tidak beracun 
E. Mudah di disinfeksi. 

 
3. Satu jawaban salah, syarat-syarat bahan cetak/material cetak dari sisi dokter 

A. Mudah dimanipulasi 
B. Waktu kerja pendek 



  Dental Material  
 

119 

C. Mudah dikeluarkan 
D. Mudah di disinfeksi 
E. Rasa dan bau netral. 
 

4. Satu jawaban salah, untuk aplikasi GTL ,bahan yang digunakan antara lain 
A. Plaster of Paris 
B. Zinc Oksida Eugenol 
C. Compo/ZOE 
D. Alginat 
E. Elastomer 
 

5. Satu Jawaban salah, bahan cetak yang memenuhi syarat berikut baik untuk digunakan: 
A. Bahan cetak harus tidak beracun, 
B. Tidak berbau, 
C. Tidak iritan, 
D. Bersih waktu digunakan 
E. Warna sesuai warna gigi 
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Glosarium 
 
 

Reologi  =  kajian tentang berubahnya bentuk/ aliran materi ketika dalam kondisi cair, padat 
dan semi padat 
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Topik 4 
Macam-macam Bahan Cetak  

   
   

PENDAHULUAN 
 

Saudara telah selesai mempelajari BAB III TOPIK III yaitu bahan cetakan dan pengisi 
cetakan, sekarang silakan dilanjutkan materi berikutnya yaitu TOPIK IV Bahan cetak Non 
elastic. Sebetulnya materi ini juga sama materi sebelumnya, bukan termasuk kompetensi 
seorang perawat gigi, tetapi untuk mempelajari materi maupun cara mengaduk merupakan 
suatu keharusan, karena nantinya digunakan perawat gigi dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai mitra kerja dokter gigi baik di pelayanan gigi masyarakat maupun di praktek dokter 
gigi mandiri. Setelah selesai mempelajari materi ini, saudara tinggal mempraktekkan semua 
materi dati BAB I, BAB II dan BAB III. SELAMAT BELAJAR.  
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
 Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bahan 

cetak non plastic. Secara khusus mahasiswa setelah selesai mempelajari materi ini, 
diharapkan dapat menjelaskan  bahan cetak Plaster of Paris, Impression compound,  Pasta 
Zinc Oksid Eugenol, Bahan cetak elastic Hydrokoloid, BAhan Cetak Agar-agar, Bahan cetak 
Alginat, Perkembangan Baru, Bahan cetak elastic, Polisulfida, Silikon kondensasi, Silikon 
Adisi, Silikon Adisi. 

Materi Bab II ini meliputi 
1. Bahan cetak Plaster of Paris, 
2. Impression compound 
3. Pasta Zinc Oksid Eugenol 
4. Bahan cetak elastic Hydrokoloid 
5. Bahan Cetak Agar-agar 
6. Bahan cetak Alginat 
7. Perkembangan Baru 
8. Bahan cetak elastic 
9. Polisulfida 
10. Silikon kondensasi 
11. Silikon Adisi 
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URAIAN MATERI 
 
Bahan Cetak Non Elastic 
1. Plaster of Paris Gips Plaster 
 Komposisi 
 Secara umum sama dengan gips plaster yang digunakan untuk mengisi cetakan (gips  

untuk model) hanya ditambahkan beberapa bahan lain untuk mendapatkan sifat yang 
diperlukan sebagai bahan cetak. Potassium  sulfat mengurangi ekspansi 

 Borax /mengatur waktu setting, starch/pemisah dengan stone model 
 
 Reaksi setting: 
 Serbuk gips plester bila dicampur dengan air akan bereaksi membentuk  massa kalsium 

sulfat dehidrat yang kaku. Reaksi yang terjadi, sama dengan reaksi gips plester untuk 
model.  

        
 Sifat-sifat: 
 Viskositas rendah sehingga material cetak ini bersifat mukostatik. 
 Hidrofilik sehingga dapat beradaptasi baik dan dapat mencetak detil. 
 Kaku setelah setting sehingga tidak dapat mencetak undercut sehingga hanya  

digunakan untuk mencetak rahang tanpa gigi. 
 Menimbulkan sensasi kering pada pasien. 

 
2.  Impression compound ( sekarang jarang digunakan) 

Komposisi: 
Bervariasi dan rahasia pabrik. 

 Campuran resin alami (sellac, dammar, rosin), wax, plasticizer(gutta percha, asam 
stearat) dan bahan pengisi (kalsium karbonat, lime stone). 
 
Sifat-sifat: 

 Bahan cetak sangat kental maka bersifat kompokompresif sehingga tidak bias 
mencetak secara detail. 
Bila dingin kaku, sehingga tidak bias mencetak undercut 
Stabilitas dimensi jelek, dan konduktivitas panas rendah 
 
Manipulasi: 

 Bahan ini sebelum digunakan harus dilunakkan dahulu dalam waterbath, dengan suhu 
55-60ᵒ C  
 
Aplikasi 
Digunakan untuk cetak awal rahang tidak bergigi sehingga memerlukan sendok khusus 
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3. Pasta Zinc Oksida Eugenol 
Komposisi 

 Sediaannya ada 2 pasta  dengan warna yang kontras, pasta 1 adalah base dan 1 nya 
catalyst . 
 
Base berisi: 
Komponen utama : Zinc Oksida 
Plastisicer dan pasta.: olive oil/inseed oil 
Inisiasi reaksi: air 
Akselerator: Zinc asetat 
 
Pasta 2/reactor/catalys 
Komponen utama: eugenol 
Bahan pengisi: kaolin/talk 
 
Reaksi setting: 
Asam + basa = garam + air 
Eugenol + zinc oksida =zinc eugenolate + air 
 
Manipulasi:  

 Dua pasta perbandingan sesuai pabrik (biasanya dengan panjang yang sama) 
diletakkan di atas paperpad kemudian diaduk dengan spatula, fleksibel hingga 
homogeny (warna tercampur rata) 
 
Sifat-sifat:  
Viskositas rendah, maka sifat mukostatis 
Adaptasi baik sehingga dapat mencetak detil 

 Setelah setting bersifat kaku, maka tidak dapat mencetak undercut dan digunakan 
untuk mencetak rahang tanpa gigi 
Stabilitas dimensi baik 
Pengkerutan selama setting kecil 
Dapat menimbulkan sensasi terbakar dan rasa tidak enak 
Melekat pada kulit di sekitar rongga mulut pasien maka perlu dilindungi petroleum 
jelly 
  

4. Bahan cetak Elastik Hidrokoloid 
Sifat umum 

 Berasal dari kata hydro artinya air dan koloid dari kata kolo artinya lem dan id artinya 
seperti, maka koloid artinya seperti lem dengan keadaan seperti larutan dan 
suspension. Larutan adalah campuran homogen terdiri satu fasa  Koloid adalah 
campuran heterogen , terdiri dua fasa yang sulit dibedakan. Fasa terlarut tidak tampak 
secara mikroskopis, ukurannya sekitar 1-200 nm (nanometer). Suspensi adalah 
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campuran heterogen, terdiri 2 fasa yang jelas perbedaannya. Fasa terlarut tampak 
secara mikroskopis. 

 Koloid media pelarutnya air, disebut hidrokoloid. Koloid bias berbentuk sol atau gel. 
Sol adalah bahan berupa cairan kental, dan gel adalah bahan dengan konsistensi 
seperti gelantin. Hidrokoloid dalam bentuk sol disebut hydrosol, dalam bentuk gel 
disebut hidrogel. Sol dapat diubah menjadi gel  dengan penggumpalan/aglomerasi 
molekul terlarut. Membentuk fibril atau rantai molekul. Dalam bentuk jaringan. Fibril 
tersebut meliputi bahan pelarut, misalnya air. 

           
 Sol dapat diubah menjadi gel melalui 2 cara: 
 Penurunan temperature (sifat reversible). 
 Gel bila dipanaskan akan berubah menjadi sol, dan sol bila didinginkan akan berubah 

kembali menjadi gel. 
 Reaksi kimia (sifatnya irreversible) 
 Kekuatan gel tergantung pada konsentrasi fibril.(semakin tinggi akan semakin kuat). 

Dan tergantung juga bahan pengisi (mempengaruhi fleksibilitas). Gel dapat menyerap 
atau kehilangan air atau cairan lainnya. Evaporasi adalah hilangnya air melalui 
penguapan. Sinereses adalah hilangnya air karena molekul gel saling mendekat akibat 
reaksi setting  yang terus berlanjut sehingga molekul air terdesak ke permukaan.  
Imbibisi adalah bertambahnya air melalui penyerapan. 
 

5. Bahan cetak agar-agar 
 Pengertian bahan cetak agar-agar adalah polisakarida kompleks yang diekstraksi dari 

rumput laut. Umumnya bahan cetak agar-agar tersedia dalam bentuk gel yang dikemas 
dalam tabung fleksibel (seperti tempat pasta gigi). 
 
Komposisi: 

 Terutama adalah galaktosa sulfat  yang dengan air membentuk gel. Salah satu contoh: 
komposisi agar-agar. 
Agar 14%  sebagai koloid. 
Borax 0,2%  fungsinya memperkuat gel,  memperlambat setting stone gips. 
Potasium sulfat 2%, fungsi mempercepat setting stone gips. 
Air 83,8%, sebagai media dispersal/pelarut.  
 
Reaksi sol-gel 
Reaksi atau perubahan dari sol menjadi gel terjadi karena perubahan temperature. 
 
Manipulasi 

 Bahan cetak dalam container tertutup dimasukkan ke dalam air mendidih selama 10- 
45 menit. Setelah dipanaskan tersebut bahan cetak dapat disimpan selama 8 jam pada 
suhu 65 ᵒ C. Bila akan digunakan bahan cetak diletakkan pada sendok cetak khusus 
kemudian masukkan ke dalam water bath/tem dengan suhu 45 ᵒ C selama 2 menit dan 
siap dicetakkan. 
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Sifat-sifat 
Reologi: cukup cair, sehingga bias mencetak cukup detail permukaan. 
Dapat Mudah terjadi sineresis dan imbibisi, sehingga harus segera diisi gips. 
Kompatibilitas tergantung komposisi. 
Tear resistance jelek. 
Dapat dipakai ulang dan disterilisasi.  
Melewati undercut. 
 
Aplikasi 

 Bahan cetak agar-agar digunakan untuk pencetakan dalam pembuatan gigi tiruan, 
mahkota dan jembatan. 
 

6. Bahan cetak alginate 
Komposisi  
Sodium alginate 18%, sebagai pembentuk hidrogel 
Kalsium sulfat dihidrat 14%, sebagai penyedia ion kalsium 
Sodium fosfat 2%, sebagai control waktu kerja 
Potasium sulfat 10%, sebagai setting model 
Pengisi tanah diatom 56%, sebagai control konsistensi 
Sodium silikon fluoride  4%, sebagai control pH 
 
Reaksi setting 

 Apabila bahan cetak alginate dicampur dengan air, maka sodium alginate kalsium 
sulfat, natrium fosfat a akan terurai/terion. Pada tahap pertama akan terjadi reaksi 
antara sodium fosfat dan kalsium sulfat membentuk kalsium fosfat yang mengendap. 
Reaksi ini akan terus terjadi hingga sodium fosfat habis. Manfaat dari reaksi ini adalah 
untuk memperlambat pembentukan gel.(reaksi antara sodium alginate dengan kalsium 
sulfat) agar didapat waktu kerja yang cukup.  
 
Manipulasi 

 Bahan alginate tersedia dalam kantong besar ( untuk beberapa kali pencetakan), atau 
sachet. Sebelum digunakan bahan cetak harus dicetak agar homogeny atau 
komponennya menyebar merata. Perbandingan puder: air/water-puwder ratio/WP-
ratio. Diukur sesuai petunjuk pabrik. Biasanya telah disediakan sendok ukur untuk 
serbuk dan gelas ukur untuk airnya. Digunakan air dengan suhu ruang, bila air lebih 
panas dari suhu ruang akan mempercepat  reaksi. Bila lebih dingin akan 
memperlambat reaksi. 

 Pengadukan air dan bahan cetak dilakukan dalam rubber bowl/mangkuk plastic  
dengan memakai spatula. Retensi alginate dengan sendok cetak dapat melalui 
pemakaian sendok cetak berlubang atau bahan adhesive Cetakan alginate harus 
dilepas secara cepat dari jaringan mulut agar elastisitasnya tetap baik. Setelah dilepas 
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cetakan alginate sebaiknya dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan saliva. 
Ditutup dengan serbet basah untuk mencegah sineresis dan segera diisi dengan gips 
(kurang dari 15 menit dari pencetakan).   
 

Tabel 3: Setting Alginat 
 

Indicator Reguler Sett. Fase Sett 
Waktu pengadukan 

Waktu kerja  

Waktu setting 

1 menit 

3- 4,5 menit 

1 – 4,5 menit 

0,75 menit 

1,25- 2 menit 

1-2 menit 

 
 

 Sifat-sifat 
 Akurasi 
 Bahan cetak alginate cukup cair sehingga dapat mencetak detail permukaan. Selama 

waktu kerja tidak ada perubahan viskositas. Selama setting sebaiknya cetakan alginate 
tidak digerakkan. Elastisitas cukup baik maka dapat melewati undercut. Alginat dapat 
robek bila undercut terlalu besar. Stabilitas dimensi kurang baik, karena terjadi 
evaporasi. Kompatibilitas dengan gips baik 

  
 Sifat Lain. 
 Tidak toksis, tidak iritan, baud an rasanya dapat diterima 
 Waktu setting tergantung komposisi dan suhu pencampuran 
 Bahan cetak alginate tidak stabil, dalam penyimpanan bila kondisinya lembab atau 

suhu tinggi 
 Sulit disterilisasi semprotan disinfektan mempengaruhi detil permukaan, sedangkan 

rendaman mempengaruhi ketepatan dimensi. 
 

 Aplikasi 
 Bahan cetak alginate digunakan dalam pencetakan untuk alat prostetic (GTS, GTL, 

Ortodontie) 
  Alginat tidak baik untuk inlay, mahkota dan jembatan. 
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Gambar 8: Alginat 
 

 Alginat dengan kualitas top dengan formula baru, halus untuk mendapatkan detail 
cetakan. Elastis dan tidak mudah sobek ketika diangkat saat mencetak. Kestabilan 
bentuk yang baik memungkinkan casting cetakan setelah 5 hari (dengan penyimpanan 
yang benar dalam wadah tertutup).  
 
Keuntungan : 
Rasa  : Mentol  
Warna : Pink  
Elastisitas yang baik dan tahan dari sobek  
Formula sangat halus  
Pencampuran mudah dan daya alir tinggi  
Sistem snap set, pasien nyaman  
Biokompabilitas sangat baik  
Bebas debu, bersih ketika mengerjakan  
Cepat menyerap air, halus, konsistensinya lembut dan pengadukan mudah 
Kompatibilitas dengan gipsum baik  
Kekuatan kompresif tinggi dan dapat pulih dari deformasi (perubahan bentuk) 
 
Kemasan :   
1 x 453 g                             
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Gambar 9: Alginat 
 

 Kemajuan telah membantu diperolehnya formula partikel alginat yang sangat halus 
dan bebas debu dengan peningkatan yang signifikan dari penyatunya powder dan air. 

 
 Sifat dan manfaat : 
 Pencampuran powder dan air sempurna. 
 Lebih mudah dan lebih cepat diaduk, tanpa terjadinya gelembung udara dan 

inkonsistensi. 
 Permukaan halus untuk menambah ketepatan cekatan. 
 Rasa yang lebih enak dan tidak banyak merangsang saliva, lebih nyaman bagi pasien 

dan dokter gigi. 
 Sifat-sifat tiksotropik ideal sehingga mengalir secara mudah dengan tekanan ringan 

tanpa menyebabkan mual. 
 "Pengerasan snap" memberikan waktu kerja yang cukup tetapi mengurangi waktu di 

dalam mulut. 
 Perlekatan ke bahan hidroksikoloid sempurna. 
 
 Waktu pengerasan : 
 set biasa (regular warna merah muda) 120 detik 
 set cepat (fast warna hijau)90 detik. 
 
 Kemasan : 
 500 gram x kantong  

 
 
 
 



  Dental Material  

130 

 
Gambar 10: Bahan Cetak satu set 

 
Bahan cetak PUTTY, untuk double impression yang bersifat : 
 tidak mudah sobek 
 elastisitas sangat baik 
 stabilitas dimensi tinggi (tidak mudah berubah bentuk atau ukuran) 
 pencampuran mudah 
 
Kemasan : 
Box: isi base 400g, catalyst 400g dan 2 sendok ukur  
 
Produk sejenis : 
Exaflex Putty  
 

7. Perkembangan Baru 
 Dusttless Alginatus (alginate bebas debu), Penambahan glycol akan menghasilkan 

alginate yang bebas debu.  
 Siliconised Alginat (alginate system  dua pasta), dengan tambahan polimer silicon. 

Daya tahan terhadap perobekan tinggi tetapi stabilitas  dimensinya jelek 
 Kombinasi alginate digunakan untuk pencetakan inlay. 

 
8. Bahan Cetak Elastik Elastomer 
 Bahan cetak non elastic tidak dapat dilepas dan undercuts yang dalam, agar–agar 

dimensinya tidak stabil, dan hanya sesuai bila fasilitas dekat dan lengkap. Bahan cetak 
alginate reproduksi detail, permukaan kurang baik. 

 Bahan cetak elastomer adalah polimer yang digunakan pada suhu di atas glass 
transition temperature. Bahan menjadi lebih cair bila suhunya dinaikkan hingga di atas 
Transition temperature. Bahan cetak elastomer pada suhu kamar berujud cairan/liquid 
tetapi bias berujud padat/solid. Ada 4 jenis elastomer yaitu polisulfida, silicon, silicon 
adhisi, dan polieter. 
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9. Polisulfida/rubber base, mercaptan, thiokol.  
 Sediaan polisulfida berupa 2 pasta, pasta dasar/base warna putih dan katalis warna 

coklat. 
 
Komposisi base: 
Polisulfida 
Bahan pengisi (TiO2) 11-54% 
 
Katalis: 
PbO2 polimerisasi dan ikatan silang sulfur 
 
Minyak : ester chlorinated paraffin 
 
Reaksi setting 

 Reaksi polimerisasi kondensasi menghasilkan satu molekul air. Bila derajat pengikatan 
silang mencapai tingkat tertentu, polisulfida menjadi elastic. 
 
Modifikasi : 
PbO2 diganti zinc carbonat karena lebih bersih penanganannya. 
 

10. Silikon Kondensasi 
 Ada 2 macam silicon, yaitu silicon kondensasi dan silicon adisi. Bahan keduanya adalah 

polimer polidimetil. Siloksan, tetapi punya reaksi setting yang berbeda. Silikon 
kondensasi mempunyai sediaan 2 pasta, base dan katalis/reaktor. 
 
Komposisi: 
Base: polimer silicon, bahan pengisi 
 
Katalis: 
Cross linking agent 
Organo hydrogen 
Aktivator 
 
Reaksi setting 

 Reaksi pembentukan ikatan silang pada silicon kondensasi  dengan 2 cara, yaitu reaksi 
setting polimer silicon dengan cross linking agent alkoksi akan menghasilkan polimer 
silicon dengan hasil samping alcohol. Penguapan alcohol akan menyebabkan silicon 
mempunyai dimensi  yang kurang stabil. Reaksi silicon dengan organo hydrogen siloxan 
dengan hasil samping hydrogen yang menyebabkan pitting pada permukaan dental 
stone.   
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11. Silikon  adisi.  
 Penggunaannya lebih luas, karena dapat mengatasi adanya efek samping, sediaan 2 

pasta, base dan katalis. Dengan viskositas yang bervariasi. Yaitu putty, heavy, medium 
dan ligt 
 
Komposisi: 
Basel polisinyl siloksan 
Silanol 
Bahan pengisi 
 
Katalis: 
Polivinil siloksan 
Katalis logam mulia 
Bahan pengisi 
 
Reaksi setting: 
Akan membentuk polimer silicon yang berikatan silang tanpa hasil  samping  
 

12.  Polieter 
Tersedia dalam 2 pasta, base dan katalis 
Komposisi base: 
Polieter tidak jenuh dengan gugus imina 
Plasticizer 
Bahan pengisi 
 
Katalis: 
Aromatic sulfonat 
Plasticizer 
Bahan pengisi 
 
Reaksi setting: 

 Dengan pengikatan silang gugus imina melalui pilimersasi kationik. Reaksi tanpa    hasil 
samping maka stabilitas dimensi polieter baik. Polieter mengabsorbsi air maka 
disimpan ditempat kering. 
 
Manipulasi dan sifat elastomer 
Pencampuran harus merata 
Silicon adisi peka terhadap kontaminasi 
Bahan cetak melekat pada sendok cetak dengan bahan adesiv, misal rubber solution 
Ketebalan bahan cetak merata 
Teknik pencetakan satu tahap lebih baik 
Cetak elastomer dilepas dengan cepat dari jaringan mulut 
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Beberapa sifat penting: 
Akurasi 
Kekentalan bahan cetak tergantung komposisis 
Elastomer dapat mencetak detail permukaan 

 Polymerisasion shrinkage selama setting menyebabkan kontraksi kontraksi dapat juga 
terjadi saat pendinginan, dari suhu mulut ke suhu ruang. 
Cukup elastic sehingga dapat melewati undercuts dan tidak mudah robek 
Secara umum kompatibel dengan bahan  moel dan die 
Tidak toksid dan tidak iritan 
Bau dan rasa timah hitam kurang enak 
Waktu setting tergantung komposisi  
Stabilitas bahan dalam penyimpanan kurang baik  

 Dapat disterilisasi dengan perendaman dalam hipoklorit atau glutardehida 
 
Aplikasi elastomer 
Bahan cetak untuk pembuatan inlay, mahkota, jembatan, GTS bila undercut-nya besar. 

 Bahan ini cukup mahal sehingga jarang dipakai untuk cetakan yang perlu bahan 
cetakan banyak 
  

 
 

Gambar 9: Gipstone 
 
  
New Gipstone SSS 1 Kg  
Code : 2479  
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Sifat : 
Kekuatan tinggi 
Permukaan yang keras 
Permukaan halus 
 
Kegunaan : 
Model untuk gigi palsu 
Model untuk mahkota dan jembatan 
 
Aplikasi : 
Mencampur 100 gram powder dengan 24 ml air 

 Campuran selama 30 detik dengan alat, jika dicampur dengan spatula tangan selama 1 
menit 
 
Catatan : 
Reseal setelah digunakan 
Simpan di tempat yang sejuk dan kering  
 
 

Latihan 
 
 Jelaskan secara singkat  tentang bahan cetak dan pengisi cetakan  

 
Petunjuk jawaban Latihan 

Untuk membantu saudara dalam mengerjakan soal latihan tersebut, silahkan pelajari 
kembali materi tentang berikut ini 

 
Plaster of Paris gips plaster 
Impression compound 
Pasta Zinc Oksid Eugenol......................................... 
Bahan cetak elastic Hydrokoloid 
Bahan Cetak Agar-agar..................................................... 
Bahan cetak Alginat....................................................... 
Perkembangan Baru 
Bahan cetal elastic 
Polisulfida 
Silikon kondensasi 
Silikon Adisi 
Polieter 
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Ringkasan 
 
Macam-macam Bahan Cetak 

I. Bahan Cetak Non Elastic: 1.Plaster of Paris Gips Plaster, 2. Impression compound 
(sekarang jarang digunakan), 3. Pasta Zinc Oksida Eugenol. II. Bahan cetak elastik 
hidrokoloid, III. Bahan cetak agar-agar, IV. Bahan cetak alginate, V. Perkembangan Baru, 
Dusttless Alginatus (alginate bebas debu), dan Siliconised Alginat (alginate system  dua 
pasta, Bahan Cetak Elastik Elastomer. Komposisi Plaster of Paris Gips Plaster = gips plaster 
untuk mengisi cetakan ( gips  untuk model) hanya ditambahkan beberapa bahan lain untuk 
mendapatkan sifat sebagai bahan cetak. Reaksi setting: membentuk  massa kalsium sulfat 
dehidrat yang kaku,  sama dengan reaksi gips plester untuk model. Sifat-sifat: mukostatik, 
Hidrofilik, Kaku setelah setting, rasa kering pada mulut pasien. Impression compound             
(sekarang jarang digunakan), Aplikasi: untuk cetak awal rahang tidak bergigi sehingga 
memerlukan sendok khusus, Pasta Zinc Oksida Eugenol, Komposisi: ada 2 pasta  dengan 
warna yang kontras, pasta 1 adalah base dan 1 nya catalyst  Manipulasi: Dua pasta 
perbandingan sesuai pabrik (biasanya dengan panjang yang sama), diletakkan di atas 
paperpad, diaduk dengan spatula, hingga homogeny (warna tercampur rata), Sifat-sifat: sifat 
mukostatis, rasa  terbakar dan rasa tidak enak, Melekat pada kulit di sekitar rongga mulut 
pasien maka perlu dilindungi petroleum jelly, Bahan cetak Elastik Hidrokoloid, Sifat umum, 
Koloid media pelarutnya air, disebut hidrokoloid. Koloid bias berbentuk sol atau gel. Sol 
dapat diubah menjadi gel melalui 2 cara: penurunan temperature (sifat reversible).& Reaksi 
kimia (sifatnya irreversible) Bahan cetak agar-agar adalah polisakarida kompleks yang 
diekstraksi dari rumput laut. tersedia dalam bentuk gel yang dikemas dalam tabung fleksibel 
(seperti tempat pasta gigi). Komposisi: Agar 14%, Borax 0,2% , Potasium sulfat 2%, Air 83,8%, 
Reaksi sol-gel, Reaksi dari sol menjadi gel terjadi karena perubahan temperature. 
Manipulasi: Bahan cetak dalam container tertutup dimasukkan ke dalam air mendidih 
selama 10- 45 menit dapat disimpan selama 8 jam pada suhu 65ᵒ C. Sifat-sifat:  Dapat dipakai 
ulang dan disterilisasi melewati undercut, Aplikasi: digunakan untuk pencetakan dalam 
pembuatan gigi tiruan, mahkota dan jembatan. Bahan cetak alginate, Komposisi: Sodium 
alginate 18%, Kalsium sulfat dihidrat 14%, Sodium fosfat 2%, Potasium sulfat 10%, Pengisi 
tanah diatom 56%, Sodium silikon fluoride  4%, Reaksi setting: terbentuk kalsium fosfat yang 
mengendap sehingga memperlambat pembentukan gel. Manipulasi: Bahan alginate, diukur 
sesuai petunjuk pabrik. Retensi alginate dengan sendok cetak dapat melalui pemakaian 
sendok cetak berlubang atau bahan adhesive Cetakan alginate harus dilepas secara cepat 
dari jaringan mulut agar elastisitasnya tetap baik. Waktu pengadukan   

 

Indicator Reguler Sett. Fase Sett 
Waktu pengadukan 

Waktu kerja  

Waktu setting 

1 menit 

3- 4,5 menit 

1 – 4,5 menit 

0,75 menit 

1,25- 2 menit 

2  - 2 menit 
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Sifat-sifat: Elastisitas cukup baik, kompatibilitas dengan gips baik, Sifat Lain: Tidak 
toksis, tidak iritan, bau dan rasanya dapat diterima, Aplikasi, Bahan cetak alginate digunakan 
dalam pencetakan untuk alat prostetic (GTS ,GTL, Ortodontie), Alginat tidak baik untuk inlay, 
mahkota dan jembatan. Elastis stabil Sifat dan manfaat: Lebih mudah dan lebih cepat diaduk, 
tanpa terjadinya gelembung udara dan inkonsistensi. Rasa lebih enak, tidak banyak 
merangsang saliva, lebih nyaman bagi  pasien dan dokter. Waktu pengerasan: 120 detik, tipe 
fast: 90 detik, Kemasan: 500 gram x kantong. Bahan cetak PUTTY, untuk double impression 
yang bersifat tidak mudah sobek, elastisitas,  stabilitas dimensi tinggi (tidak mudah berubah 
bentuk atau ukuran) pencampuran mudah. Kemasan: Box: isi base 400g, catalyst 400g dan 2 
sendok ukur.  Perkembangan Baru: Dusttless Alginatus (alginate bebas debu), Penambahan 
glycol akan menghasilkan alginate yang bebas debu. Siliconised Alginat (alginate system  dua 
pasta), dengan tambahan polimer silicon. Daya tahan terhadap perobekan tinggi tetapi 
stabilitas  dimensinya jelek, Kombinasi alginate digunakan untuk pencetakan inlay. Bahan 
cetak elastomer adalah polimer yang digunakan pada suhu di atas glass transition 
temperature. Bahan cetak elastomer pada suhu kamar berujud cairan/liquid tetapi bisa 
berujud padat/solid. Ada 4 jenis elastomer yaitu polisulfida, silicon, silicon adhisi, dan 
polieter. Komposisi base: Polisulfida Bahan pengisi (TiO2) 11-54%, Katalis: PbO2 polimerisasi 
dan ikatan silang sulfur, Minyak: ester chlorinated paraffin. Reaksi setting Reaksi polimerisasi 
kondensasi menghasilkan satu molekul air, derajat pengikatan silang mencapai tingkat 
tertentu, polisulfida menjadi elastic. Komposisi: Base: polimer silicon, bahan pengisi Katalis: 
Cross linking agent, Organo hydrogen, Aktivator, Reaksi setting, Reaksi pembentukan ikatan 
silang pada silicon kondensasi  dengan 2 cara, Yaitu reaksi setting polimer silicon dengan 
cross linking agent alkoksi. Silikon  adisi, Penggunaanya lebih luas, karena dapat mengatasi 
adanya efek samping, Sediaan 2 pasta, base dan katalis. Dengan viskositas yang bervariasi. 
Yaitu putty, heavy, medium dan light.  Komposisi: 

Basel polisinyl siloksan, Silanol, Bahan pengisi, Katalis: Polivinil siloksan Katalis logam 
mulia, Bahan pengisi, Reaksi setting: Akan membentuk polimer silicon yang berikatan silang 
tanpa hasil  samping. Polieter Tersedia dalam 2 pasta, base dan katalis, Komposisi base: 
Polieter tak jenuh dengan gugus imina, Plasticizer, Bahan pengisi, Katalis: Aromatic sulfonat, 
Plasticizer, Bahan pengisi, Reaksi setting: Dengan pengikatan silang gugus imina melalui 
pilimersasi kationik. Reaksi tanpa hasil samping maka stabilitas dimensi polieter baik. 
Polieter mengabsorbsi air maka disimpan ditempat kering. Manipulasi dan sifat elastomer 
Pencampuran harus merata 

Silicon adisi peka terhadap kontaminasi, Bahan cetak melekat pada sendok cetak  
Sebagian bahan adesiv, missal rubber solution Ketebalan bahan cetak merata, Teknik 
pencetakan satu tahap lebih baik, Cetak elastomer dilepas dengan cepat dari jaringan mulut. 
Beberapa sifat penting: Akurasi Kekentalan bahan cetak tergantung komposisi, Elastomer 
dapat mencetak detail permukaan, Polymerisasion shrinkage selama setting menyebabkan 
kontraksi kontraksi dapat juga terjadi saat pendinginan, dari suhu mulut ke suhu ruang. 
Cukup elastic sehingga dapat melewati undercuts dan tidak mudah robek, Secara umum 
kompatibel dengan bahan  moel dan die, Tidak toksid dan tidak iritan ,Bau dan rasa timah 
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hitam kurang enak, Waktu setting tergantung komposisi. Stabilitas bahan dalam 
penyimpanan kurang baik, Dapat disterilisasi dengan perendaman dalam hipoklorit atau 
glutardehida. Aplikasi elastomer. Bahan cetak untuk pembuatan inlay, mahkota, jembatan, 
GTSbila undercut-nya besar. Bahan ini cukup mahal sehingga jarang dipakai untuk cetakan 
yang perlu bahan cetakan banyak. New Gipstone SSS 1 Kg, Sifat: Kekuatan tinggi, Permukaan 
yang keras, Permukaan halus, kegunaan: model untuk gigi palsu, untuk mahkota dan 
jembatan. Aplikasi :  Mencampur 100 gram powder dengan 24 ml air,  Campuran selama 30 
detik dengan alat, jika dicampur dengan spatula tangan selama 1 menit, Reseal setelah 
digunakan.  Simpan di tempat yang sejuk dan kering  

 
 

Tes 4 
 
Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar dengan memberi tanda silang (X)    

pada  soal di bawah ini! 
1. Satu jawaban salah, Termasuk bahan cetak non elastic: 

A. Plaster of Paris Gips Plaster, 
B. Impression compound ( sekarang jarang digunakan), 
C. Pasta Zinc Oksida Eugenol 
D. Pasta Zinc Oksida Eugenol 
E. Bahan cetak elastomer 

 
2. Satu jawaban salah, macam - macam bahan cetak 

A. Bahan Cetak Non Elastic 
B. Bahan cetak elastik hidrokoloid 
C. Bahan cetak agar-agar 
D. Bahan cetak alginate,. 
E. Plaster of Paris Gips Plaster 

 
3. Satu jawaban salah, komposisi  bahan cetak alginate, 

A. Sodium alginate 18%,  
B. Kalsium sulfat dihidrat 14%, 
C. Sodium fosfat 2%,  
D. Potasium sulfat 10%,  
E.  Base: Polieter tidak jenuh 

 
4. Waktu setting alginate tipe reguler 

A. 1-4,5 menit 
B.  5 menit 
C.  6 menit 
D.  7 menit 
E.  5,5 menit 
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5.  Salah satu jawaban salah, keuntungan dari bahan alginate antara lain: 
A.  Rasa mentol 
B.  Elastisitas baik dan tahan dari robek. 
C.  Formula sangat halus 
D.  Pencampuran mudah dan daya alir tinggi 
E.  Mahal harganya 
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Glosarium 
 
 

Biokompatibilitas  =  bahan tidak mengandung toksis/racun,  yang dapat larut dalam air 
ludah, tidak berbahaya bagi pulpa gigi, jaringan lunak dan tidak 
menimbulkan sensitive. 

Viscositas   =  kekentalan 
Hidrofrilik   =  suatu senyawa yang dapat berikatan dengan air 
Cetakan mukostatik =  cetakan tanpa penekanan 
Akurasi   =  ketepatan, ketelitian , keakuratan 
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Kunci Jawaban Tes 
 
 
Tes 1 
1. A 
2. E 
3. A 
4. E 
5. E 
 
Tes 2 
1. D 
2. A 
3. A 
4. E 
5. E 
 
Tes 3 
1. E 
2. C 
3. E 
4. E 
5. E 
 
Tes 4 
1. E 
2. E 
3. E 
4.  A 
5.  E 
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BAB IV 

 PRAKTIKUM MK. DENTAL MATERIAL 
PENGADUKAM CEMENT DAN AMALGAM 

 
Siti Sulastri, SPd, SSiT, M.Kes.  

 
PENDAHULUAN 
 

Dental Material merupakan suatu ilmu dasar mengenai bahan- bahan yang 
dipergunakan di kedokteran gigi yang membahas mengenai bentuk, sifat dan penggunaan 
bahan tersebut. Selain dokter gigi, ilmu ini perlu dipahami perawat gigi dalam tugasnya 
sebagai mitra kerja dokter gigi serta dalam melaksanakan praktek mandiri sesuai 
kewenangannya. (Permenkes No. 20 Tahun 2016). 

Bab IV ini berisi petunjuk praktikum dibuat untuk membantu mahasiswa Jurusan 
Keperawatan Gigi D3 Program Percepatan dalam melakukan praktikum mengaduk zinc 
Oksid. Semoga petunjuk praktikum ini bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Keperawatan 
Gigi program Percepatan  se Indonesia. Bab IV ini terdiri dari 4 Topik yaitu Topik I: 
Manipulasi/mengaduk Zinc Oksid, Topik II: Mengaduk Zinc Oksid Eugenol, Topik III: 
mengaduk Tumpatan sementara, Topik IV: Mengaduk bahan tumpatan amalgam.  

 Bahan Kedokteran Gigi tersedia berbagai macam dan jenis bahan kedokteran gigi, 
diantaranya semen, semen dapat dalam bentuk serbuk dan cairan. Pada pengadukan 
keduanya terbentuk pasta kental yang selanjutnya membentuk massa yang padat. berikut ini 
berbagai penggunaan macam- macam semen. Untuk cavity lining dapat dipakai Zinc Oxide 
eugenol, zinc phosphat, calcium hydroxide. Untuk restorasi sementara dipakai zinc Oxide 
eugenol, Gutta percha, EBA cement. Untuk restorasi gigi susu dapat dipakai zinc phosphat, 
semen glass ionomer. Untuk bahan restorasi gigi depan dapat dipakai Glass Ionomer dll. 

 Zinc Oxide Phosphat merupakan semen dengan bahan dasar fosfat. terdiri dari 
serbuk dan cairan. Komposisi serbuk adalah zinc oxide, magnesium oxide, dan sejumlah kecil 
garam logam , cairan berupa larutan asam fosfor dalam air. Sebagai cavity lining , konsistensi 
adonan dibuat kental seperti dempul, untuk penyemenan, konsistensi adonan encer. waktu 
setting tergantung pada serbuk, cairan dan cara manipulasi pencampuran serbuk dan 
cairannya. 

Zinc Oxide Eugenol terdiri dari serbuk dan cairan. Komposisi serbuk adalah  zinc oxide, 
magnesium oxide, bahan akselerator, sedangkan cairannya adalah eugenol. Konsistensi 
adonan yang baik dapat diperoleh dengan mencampurkan serbuk ke dalam cairan dan 
perbandingan serbuk cairan adalah 4/1 sampai 6/1. Waktu setting bervariasi tergantung 
pada komposisi serbuk, bahan akselerator, perbandingan serbuk cairan, adanya kontaminasi 
dan peningkatan suhu.  

 Tumpatan sementara diantaranya Fletcher dalam bentuk puder dan cairan, cavit, 
cavoiton dalam bentuk pasta tinggal pakai, dll.. Selain itu dikenal juga bahan tumpatan 
amalgam, Glass Ioniomer semen, calcium hidroksida. 
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TUJUAN PRAKTIKUM 
 

Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
mengaduk cement dan amalgam. Secara khusus mahasiswa setelah selesai praktikum, 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk  Zinc Oksid Phosphat Cement (teori, bahan 
yang disiapkan, cara kerja) 

Materi Topik I ini antara lain 
1. Teori, 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
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Praktikum  I  
Pengadukan Zinc Oksid Phosphat Cement 

 
 

1 Teori:  
Semen yang digunakan dalam kedokteran gigi tersedia dalam bentuk serbuk dan 

cairan. Pada pengadukan keduanya terbentuk pasta kental yang selanjutnya membentuk 
massa yang padat. berikut ini berbagai penggunaan macam- macam semen. Untuk cavity 
lining dapat dipakai Zinc Oxide eugenol, zinc phosphat, calcium hydroxide. Untuk restorasi 
sementara dipakai zinc Oxide eugenol, Gutta percha, EBA cement. Untuk restorasi gigi susu 
dapat dipakai zinc phosphat, semen glass ionomer. Untuk bahan restorasi gigi depan dapat 
dipakai Glass Ionomer dll. 

Zinc Oxide Phosphat merupakan semen dengan bahan dasar fosfat. terdiri dari serbuk 
dan cairan. Komposisi serbuk adalah zinc oxide, magnesium oxide, dan sejumlah kecil garam 
logam, cairan berupa larutan asam fosfor dalam air. Sebagai cavity lining, konsistensi adonan 
dibuat kental seperti dempul, untuk penyemenan, konsistensi adonan encer. waktu setting 
tergantung pada serbuk, cairan dan cara manipulasi pencampuran serbuk dan cairannya. 
 
2 Bahan yang disiapkan 

Zinc Oxide Phosphat Cement 
Bahan :  semen seng fosfat (Puder dan cairan) 
Alat    :  Glass Slab tebal 
       Semen spatula 
  Stop whocth/jam . 
 

3 Cara Kerja:  
1. Letakkan 1 sendok takar serbuk semen/ Zinc Oxid Phosphat cement  di atas glass 

slab. 
2. Teteskan 1 tetes cairan di sebelah serbuk semen 
3. Serbuk semen dibagi menjadi 8 bagian 
4. Serbuk bagian pertama ditarik ke arah cairan, diaduk dengan cara memutar pada 

area yang luas, selama 10 detik.  
5. Demikian seterusnya puder ditambahkan ke cairan sedikit demi sedikit. 
6. Proses pencampuran sampai keadaan homogen dan selesai dalam 1–11/2  menit.  
7. Untuk keperluan cavity lining, adonan kental seperti dempul dan untuk tujuan 

penyemenan adonan semen encer. 
8. Catat berapa menit waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil adonan kental 

dan adonan encer. 
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Gambar.1.1.  Zinc C Phosphat Cement 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk membuat pasta zinc 
Oksid Cement.  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum duduk saling berhadapan di depan meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan zinc phosphate cement, mahasiswa lainnya 

menghitung waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi pasta yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan zinc Oksid cement dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   
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Glosarium 
 

Konsistensi = Bentuk akhir dari hasil pengadukan , konsistensi seperti permen karet. 
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Praktikum II   
Mengaduk Zinc Oxide Eugenol 

 
   

PENDAHULUAN 
 

Setelah melakukan pengadukan bahan zinc Oksid Phosphat Cement,   untuk materi 
praktikum berikutnya, saudara akan mengaduk bahan kedokteran gigi yang lain yaitu Zinc 
Oksid Eugenol pasta. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
mengaduk cement dan amalgam. Secara khusus mahasiswa setelah selesai praktikum, 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk  Zinc Oksid Eugenol  Pastament (teori, 
bahan yang disiapkan, cara kerja) 

Materi Topik I ini antara lain 
1. Teori, 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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URAIAN MATERI 
 

Zinc Oxide Eugenol terdiri dari serbuk dan cairan. Komposisi serbuk adalah  zinc oxide, 
magnesium oxide, bahan akselerator, sedangkan cairannya adalah eugenol. Konsistensi 
adonan yang baik dapat diperoleh dengan mencampurkan serbuk ke dalam cairan dan 
perbandingan serbuk cairan adalah 4/1 sampai 6/1. Waktu setting bervariasi tergantung 
pada komposisi serbuk, bahan akselerator, perbandingan serbuk cairan, adanya kontaminasi 
dan peningkatan suhu. 

Reaksi ZOE tidak eksotermik Tidak dibutuhkan mixing slab yang dingin. Dapat 
menggunakan disposable paper mixing pad (tidak perlu dibersihkan)/dari pabrik pembuat/ 
glass slab. Glass slab direkomendasikan untuk semen dengan modifikasi EBA-alumina. 
Pencampuran powder ke likuid tidak perlu secara inkremental, sejumlah powder langsung 
dicampur dengan likuid, dispatulasi/diaduk, dan kemudian sejumlah kecil powder 
ditambahkan sampai mixing selesai. Alat yang digunakan: spatula. Semen dengan modifikasi 
EBA-alumina ditakar sesuai instruksi pabrik, dicampur selama 30 detik, dan  stropped selama 
60 detik, konsistensi seperti dempul/krim Aplikasi sebagai tambalan sementara. 

Semen ZOE yang dimodifikasi dengan EBA-alumina pemakaiannya lebih mudah, tidak 
mudah  chipping (pecah) dan  pada gigi yang simptomatik tanpa ekspos ke pulpa tidak 
menunjukkan gejala simptomatik. Walaupun daya larutnya rendah dalam air, semen ZOE 
dengan EBA-alumina ini mudah hancur dalam pemakaian gigi yang terlalu berlebihan. Oleh 
karena itu, 2,6g/0,4ml ZOE dengan  modifikasi polymer lebih baik daripada tipe modifikasi 
EBA-Alumina. Setelah diobservasi, walaupun terdapat chipping pada tepi margin, semua 
restorasi sementara ZOE dapat bertahan dalam waktu 2 -3 bulan.  

 
Bahan Jadi 
CAVIT, CIMPAT, CAVITON,FERMIN 

 
Bahan yang disiapkan: 
Bahan :  Zinc Oxide cement (puder dari bahan Fletcher/tumpatan sementara) 
  Eugenol (cairan) 
Alat       :  Glass slab tipis 
     Semen spatel 

 
Cara Kerja  
1. Letakkan 1 sendok takar puder zinc Oksid semen  di atas glass slab. 
2. Teteskan 1 tetes cairan eugenol  di sebelah serbuk zinc oksid semen 
3. Perbandingan Zinc Oksid  semen dengan cairan eugenol = 4 : 1 atau 6 :1 
4. Puder zinc Oksid ditarik ke arah cairan, diaduk dengan cara memutar sampai homogen  

sampai didapatkan konsistensi seperti dempul  
5. Catat berapa menit waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil adonan seperti 

dempul. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 
1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk membuat pasta zinc 

Oksid Eugenol Pasta.  
2. Setiap dua Mahasiswa praktikum duduk saling berhadapan di depan meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan zinc Oksid Eugenol, mahasiswa lainnya 

menghitung waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi pasta yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan zinc Oksid Eugenol  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   
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Praktikum III   
Mengaduk Bahan Tumpatan Sementara Fletcher 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Setelah saudara  melakukan praktikum pertama yaitu pengadukan bahan zinc Oksid 
Phosphat Cement,  praktikum kedua pengadukan Zinc Oksid Eugenol pasta, silakan 
dilanjutkan  melakukan praktikum berikutnya yaitu pengadukan bahan tumpatan sementara 
Fletcher. Untuk tahap-tahapnya sama dengan praktikum pertama dan kedua. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
mengaduk cement dan amalgam. Secara khusus setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk  bahan tumpatan sementara fletcher 

Materi Topik I ini antara lain 
1. Teori, 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 

 
URAIAN MATERI 

 
1 Teori: 

Fletcher adalah bahan tumpatan sementara yang terdiri atas bubuk dan cairan. Bubuk 
dan cairan di campur di atas glassplate dengan spatel semen menghasilkan suatu campuran 
berbentuk adonan yang lama kelamaan akan mengeras. 

 
2 Komposisi Fletcher: 

Puder/Bubuk:                                               Cairan:  
Zn sulfat   112 bagian                                  Alkohol                   196 gram        
Zn oxide   100 bagian                                  Aquadest                 65 gram 
Mastix      7,5 bagian                                   Gummie arabicum   25 gram 
                                                                 Fenol                        1 tetes 
 

3 Kegunaan bahan fletcher: 
1. Sebagai campuran sementara yang termudah dan termurah namun rapuh. 
2. Puder  fletcher (ZNO) sering digunakan sebagai bahan campuran semen OSE. 
3. Untuk mencetak mahkota sementara. 
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4 Bahan yang disiapkan: 
Bahan :   Flether  (puder  dan cairan) 
Alat    :   Glass slab tebal 
    Semen spattel 
 

5 Cara Kerja:  
1. Letakkan puder dan  cairan Fletcher dengan perbandingan 4 : 1 di atas  glass slab 
2. Puder  dibagi menjadi dua, satu bagian dibagi dua lagi 
3. Puder bagian pertama dimasukkan ke dalam cairan secepat mungkin, diaduk 

dengan menggunakan semen spattel, dengan gerakan melipat. waktu 
pengadukan maksimal  satu (1)  menit. 

4. Catat waktu pengadukan, apabila setting time tidak sesuai dengan teori, amati 
dan cari penyebabnya. Tulis dalam kertas laporan. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan 
tumpatan sementara fletcher.  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum duduk saling berhadapan di depan meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan tumpatan sementara fletcher, mahasiswa 

lainnya menghitung waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi 
pasta yang diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan zinc Oksid Eugenol  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   
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Praktikum IV    
Pengadukan Bahan Tumpatan Amalgam 

 
   

PENDAHULUAN 
 

Setelah saudara  melakukan praktikum pertama yaitu pengadukan bahan zinc Oksid 
Phosphat Cement,  praktikum kedua pengadukan Zinc Oksid Eugenol pasta, Praktikum ketiga 
pengadukan bahan tumpatan sementara Fletcher,  silakan dilanjutkan  melakukan praktikum 
berikutnya yaitu pengadukan bahan tumpatan amalgam. Untuk tahap-tahapnya sama 
dengan praktikum pertama dan kedua. Dan ketiga. 

 
TUJUAN PRAKTIKUM 

 
Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 

mengaduk cement dan amalgam. Secara khusus setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk  bahan tumpatan sementara fletcher 

Materi Topik I ini antara lain: 1.Teori, Bahan yang disiapkan, Cara kerja. 
 
URAIAN MATERI 
 
1. Teori: 

Amalgam kedokteran gigi (dental amalgam) dibuat dengan cara mencampurkan 
merkuri cair dengan zat-zat padat yang merupakan perpaduan dari perak, timah, tembaga, 
dan kadang seng, paladium, indium, dan selenium. Kombinasi dari logam padat tersebut 
disebut dengan amalgam alloy. Sangat penting untuk dapat membedakan antara amalgam 
kedokteran gigi dan amalgam alloy (Craig, R. G., & Powers, J. M.2002). 

Amalgam kedokteran gigi merupakan alloy yang terdiri dari merkuri, perak, tembaga, 
dan timah, dan mungkin juga bisa mengandung palladium, zinc, dan elemen-elemen lain 
untuk  meningkatkan karakteristik dan kinerja klinis amalgam itu sendiri. (Anusavice, Keneth 
J. 2004) 

Indikasi utama bahan restorasi amalgam adalah sebagai bahan tambal posterior. 
Restorasi dental amalgam ini sangat baik karena secara teknik tidak sensitif, dapat 
mempertahankan bentuk anatomi dari gigi, tidak mudah fraktur, dan tahan lama. 

Bahan tambal amalgam dipergunakan sejak awal abad 19 dibuat dari campuran koin 
perak Spanyol/Meksiko dengan air raksa. Standardisasi amalgam merupakan standardisasi 
pertama yang dibuat American Dental Association (ADA) tahun 1919, sehingga disebut ADA 
Spefications No.1. 
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2. Komposisi dan Fungsi Masing-masing Komponen: 
a. Perak (Ag) 67-74%  

1. Elemen utama dalam reaksi, 
2. Menaikkan setting expansion,  
3. Menaikkan tarnish resistance dalam memproduksi amalgam, 
4. Memperputih alloy, 
5. Menaikkan strength,  
6. Menurunkan creep 

 
b. Timah (Sn) 25-28%  

1. Mengontrol reaksi antara silver & mercury,  
2. Mengurangi strength dan hardness ,  
3. Mengurangi resistance terhadap tarnish dan  korosi  

 
c. Tembaga (Cu) 0-6%  

1. Menaikkan hardness dan  strength, 
2. Menaikkan setting expansion.  

 
d. Seng (Zn) 0-2% 

1. Dalam jumlah kecil, tidak memengaruhi setting reaction dan sifat amalgam,  
2. Zinc menyebabkan tertundanya ekspansi jika campuran amalgam 

terkontaminasi oleh uap lembab selama manipulasi,  
3. Mencegah masuknya O2 ketika terjadi fusi logam paduan 

 
e. Air raksa (Hg) 0-3% 
 Kadang-kadang ditambahkan untuk menciptakan kondisi pre-amalgamisasi pada 

logam paduan 
 

3 Bahan yang disiapkan: 
Bahan :   alloy amalgam 
  liquid/cairan Merkuri 
 
Alat :  mortar 
  stamper 
  kain kasa 
  amalgam pistol 
  semen spatel 
 

4 Cara Kerja:  
a. Ambil serbuk amalgam/alloy amalgam dari botol sebanyak 1 sendok takar/sesuai 

besarnya kavitas, masukkan ke dalam mortar 
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b. Keluarkan merkuri dari botol sebanyak 2 tetes, tekan tegak lurus dan masukkan 
ke dalam mortar yang telah berisi alloy amalgam 

c. Aduk serbuk dan cairan dengan cara menekan stamper pada dinding mortar 
dengan gerakan memutar sampai homogen selama 60 detik (cara memegang 
stamper dengan pen grasp atau palm and tumb). Tanda jika campuran sudah 
homogen terlihat warna mengkilat putih seperti perak dan menempel pada 
dinding mortar 

d. Ambil adonan , masukkan ke dalam kain kasa dan kelebihan merkuri dihilangkan 
dengan cara memeras kain kasa. 

e. Ambil adonan dari kain kasa dengan amalgam pistol dan masukkan ke dalam 
cavitas ( waktu praktikum Pre klinik Konservasi) 

f. Tekan amalgam dengan amalgam kondensor atau amalgam stopper hingga padat 
dan cavitas terisi penuh. 

g. Pemolesan dilakukan setelah  24 jam kavitas  ditumpat. 
h. Catat kejadian selama proses pengadukan, apabila tidak sesuai teori cari apa 

penyebabnya. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan 
tumpatan amalgam.  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum duduk saling berhadapan di depan meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan tumpatan amalgam, mahasiswa lainnya 

menghitung waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi pasta yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan tumpatan amalgam  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   
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BAB V 

 PENGADUKAN BAHAN CETAK, GI, ENDODONTIK, 
ABRASIF & POLISHING 

 
Siti Sulastri,SPd,SSiT,M.Kes. 

 
PENDAHULUAN 
 

Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 
yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II: mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksid. Selamat melakukan praktikum. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 

 
Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 

mengaduk bahan pengisi cetakan, Secara khusus  setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk bahan cetak alginat (teori, bahan yang 
disiapkan, cara kerja) 

Materi Topik I ini antara lain 
1. Teori tentang bahan  cetak alginat 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
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Praktikum I 
Pengadukan Bahan Cetak Alginat 

 
1.  Teori: 

a. Bahan Cetak/Material cetak 
 Bahan cetak/material cetak adalah bahan untuk membuat replica/tiruan/cetakan 

akurat dan jaringan mulut. Jaringan mulut terdiri dari jaringan lunak dank eras. 
Cetakan jaringan keras dapat berupa satu gigi atau beberapa gigi sebagian 
rahang dan gigi, rahang dan seluruh gigi atau rahang tanpa gigi. Hasil cetakan 
berupa reproduksi negative, kemudian diisi bahan model gips sehingga 
menghasilkan model positif. Model gips ini yang digunakan untuk pembuatan 
alat-alat kedokteran gigi. 
 

b. Bahan cetak alginate 
 Bahan dasar dari bahan cetak alginate adalah asam alginate yang berasal dari 

rumput laut. Beberapa atom hydrogen pada gugus karboksil diganti oleh natrium 
potassium, atau ammonium. Senyawa tersebut larut dalam air. 

 
2.  Komposisi  

1. Sodium alginate 18%, sebagai pembentuk hidrogel 
2.  Kalsium sulfat dihidrat 14%, sebagai penyedia ion kalsium 
3. Sodium fosfat 2%, sebagai control waktu kerja 
4. Potasium sulfat 10%, sebagai setting model 
5. Pengisi tanah diatom 56%, sebagai control konsistensi 
6. Sodium silikon fluoride  4%, sebagai control Ph 
 

3. Reaksi setting 
 Apabila bahan cetak alginate dicampur dengan air, maka sodium alginate kalsium 

sulfat, natrium fosfat a akan terurai/terion. Pada tahap pertama akan terjadi reaksi 
antara sodium fosfat dan kalsium sulfat membentuk kalsium fosfat yang mengendap. 
Reaksi ini akan terus terjadi hingga sodium fosfat habis. Manfaat dari reaksi ini adalah 
untuk memperlambat pembentukan gel.(reaksi antara sodium alginate dengan kalsium 
sulfat) agar didapat waktu kerja yang cukup.  
 

4. Manipulasi 
 Bahan alginate tersedia dalam kantong besar ( untuk beberapa kali pencetakan), atau 

sachet. Sebelum digunakan bahan cetak harus dicetak agar homogeny atau 
komponennya menyebar merata. Perbandingan puder: air/water-puwder ratio/WP-
ratio. Diukur sesuai petunjuk pabrik. Biasanya telah disediakan sendok ukur untuk 
serbuk dan gelas ukur untuk airnya. Digunakan air dengan suhu ruang, bila air lebih 
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panas dari suhu ruang akan mempercepat  reaksi. Bila lebih dingin akan 
memperlambat reaksi. 

 Pengadukan air dan bahan cetak dilakukan dalam rubber bowl/mangkuk plastic  
dengan memakai spatula. Retensi alginate dengan sendok cetak dapat melalui 
pemakaian sendok cetak berlubang atau bahan adhesive Cetakan alginate harus 
dilepas secara cepat dari jaringan mulut agar elastisitasnya tetap baik. Setelah dilepas 
cetakan alginate sebaiknya dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan saliva 
ditutup dengan serbet basah untuk mencegah sineresis dan segera diisi dengan gips 
(kurang dari 15 menit dari pencetakan).   

 
Tabel 1: Setting Alginat 

 

Indicator Reguler Sett. Fase Sett 
Waktu pengadukan 

Waktu kerja  

Waktu setting 

1 menit 

3- 4,5 menit 

1 – 4,5 menit 

0,75 menit 

1,25- 2 menit 

1 - 2 menit 

 
 

5. Sifat-sifat 
 Akurasi 
  Bahan cetak alginate cukup cair sehingga dapat mencetak detail permukaan. Selama 

waktu kerja tidak ada perubahan viskositas. Selama setting sebaiknya cetakan alginate 
tidak digerakkan. Elastisitas cukup baik maka dapat melewati undercut. Alginat dapat 
robek bila undercut terlalu besar Stabilitas dimensi kurang baik, karena terjadi 
evaporasi. Kompatibilitas dengan gips baik 
 

6. Sifat Lain 
a. Tidak toksis, tidak iritan, baud an rasanya dapat diterima 
b. Waktu setting tergantung komposisi dan suhu pencampuran 
c. Bahan cetak alginate tidak stabil, dalam penyimpanan bila kondisinya lembab 

atau suhu tinggi 
d. Sulit disterilisasi semprotan disinfektan mempengaruhi detil permukaan, 

sedangkan rendaman mempengaruhi ketepatan dimensi. 
 

7. Aplikasi 
 Bahan cetak alginate digunakan dalam pencetakan untuk alat prostetic (GTS, GTL, 

Ortodontie) 
 Alginat tidak baik untuk inlay, mahkota dan jembatan. 
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8. Perkembangan Baru 
a. Dusttless Alginatus (alginate bebas debu), Penambahan glycol akan 

menghasilkan alginate yang bebas debu.  
b. Siliconised Alginat (alginate system  dua pasta), dengan tambahan polimer 

silicon. Daya tahan terhadap perobekan tinggi tetapi stabilitas  dimensinya jelek 
c. Kombinasi alginate digunakan untuk pencetakan inlay. 
 

9. Bahan yang disiapkan: 
Bahan :  Serbuk Alginat 
  Air 
Alat :  mangkuk dari karet/Bowel 
  spatula dari stainless steel 
 

10. Cara Kerja: 
a. Ambil serbuk alginat secukupnya sesuai kebutuhan , dituang ke dalam mangkuk 

karet/bowel, mangkuk karet harus dalam kondisi kering, tidak boleh kena 
air/cairan lain 

b. Siapkan air bersih ke dalam gelas kecil 
c. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam serbuk alginat sambil diaduk secara 

cepat dengan cara menekan spatula pada dinding mangkuk karet dan diputar 
perlahan. Pengadukan  dilakukan selama 30 detik. 

d. Tuangkan adonan alginat ke dalam cetakan yang telah disediakan kemudian 
ratakan permukaan adonan dengan spatula 

e. Waktu setting dihitung dari awal pencampuran serbuk alginat dan air atau 
aquades hingga adonan bahan cetak tidak melekat pada cetakan yang dipakai. 

f. Waktu setting tergantung tipenya, untuk tipe reguler antara 1 – 4,5 menit dan 
tipe fast antara 1 – 2 menit. 
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 Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan cetak 
alginat.  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum berdiri  saling berhadapan di depan  meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan cetak alginat, mahasiswa lainnya menghitung 

waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi adukan yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan cetak alginate dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   

 
 

Tugas 
 

Amati, berapa waktu yang diperlukan saat praktek mengaduk bahan cetakan alginate 
ini, dan didapatkan konsistensi yang diinginkan. Apabila gagal ,hasil adukan tidak sesuai di 
dalam teori, apa penyebabnya.   
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Praktikum II   
Mengaduk Bahan Pengisi Cetakan 

    
 

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksid. Selamat melakukan praktikum. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 

 
Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 

mengaduk bahan pengisi cetakan, Secara khusus  setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk bahan pengisi cetakan (teori, bahan yang 
disiapkan, cara kerja) 

Materi Topik II  ini antara lain 
1. Teori tentang bahan  pengisi  cetakan 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 

 
URAIAN MATERI 

 
1. Teori: 

Plaster Of Paris ( Gips Plaster). 
 

2. Komposisi 
Secara umum sama dengan gips plaster yang digunakan untuk mengisi cetakan (gips  

untuk model) hanya ditambahkan beberapa bahan lain untuk mendapatkan sifat yang 
diperlukan sebagai bahan cetak. 
 Komponen utama: kalsium sulfa beta  hermihidrat 
 Komponen tambahan:  
 potassium  sulfat mengurangi ekspansi 
 borax/mengatur waktu setting 
 starch/pemisah dengan stone model 

 
3. Reaksi setting: 

Serbuk gips plester bila dicampur dengan air akan bereaksi membentuk  massa kalsium 
sulfat dehidrat yang kaku. Reaksi yang terjadi, sama dengan reaksi gips plester untuk model.  

 
4. Sifat-sifat: 

a. Viskositas rendah sehingga material cetak ini bersifat mukostatik. 
b.  Hidrofilik sehingga dapat beradaptasi baik dan dapat mencetak detil. 
c.  Kaku setelah setting sehingga tidak dapat mencetak undercut sehingga hanya  

digunakan untuk mencetak rahang tanpa gigi. 
d. Menimbulkan sensasi kering pada pasien. 
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5. Bahan yang disiapkan: 
Bahan :  serbuk gips atau plaster of paris 
    air atau aquades 
Alat   :  mangkuk dari karet/ bowel 
    Spatula dari stainless steel 
 

6. Cara Kerja: 
a. Ukur air menggunakan gelas ukur sebanyak 30 ml dan dituangkan kedalam 

mangkuk karet 
b. Timbang serbuk gips sebanyak 50 gram dan masukkan ke dalam mangkuk karet 

yang telah   berisi air sedikit demi sedikit dan biarkan mengendap selama 30  
detik untuk menghilangkan gelembung udara yang ada 

c. Aduk campuran gips menggunakan spatula dengan gerakan memutar dan 
bersamaan itu pula mangkuk karet diputar perlahan-lahan sampai adukan 
homogen selama 1 menit. 

d. adonan ke dalam cetakan yang telah disediakan dan letakkan di atas vibrator 
untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap dan kemudian 
permukaan cetakan diratakan. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan Pengisi 
Cetakan .  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum berdiri  saling berhadapan di depan  meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan cetak alginat, mahasiswa lainnya menghitung 

waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi adukan yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan pengisi cetakan  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   

 
 

Tugas 
 
Amati, berapa waktu yang diperlukan saat pratek mengaduk bahan tumpatan GI ini, 

dan didapatkan konsistensi yang diinginkan. Apabila gagal ,hasil adukan tidak sesuai di dalam 
teori, apa penyebabnya.   
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Praktikum III 
Pengadukan Bahan Tumpatan GI 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 
yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II: mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksid. Selamat melakukan praktikum. 
 
TUJUAN  PRAKTIKUM 
 

Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
mengaduk bahan pengisi cetakan, Secara khusus  setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk bahan tumpatan GI, bahan yang disiapkan, 
cara kerja) 

Materi Topik III,  ini antara lain 
1. Teori tentang bahan tumpatan GI 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 

 

Uraian Materi 
 
1. Teori: 

Semen ionomer kaca adalah bahan tambal sewarna gigi yang komponen utamanya 
terdiri dari likuid yang merupakan gabungan air dengan polyacid (Asam poliakrilat, maleat, 
itakonat, tartarat) dan bubuk berupa fluoroaluminosilicate glass. 

Bahan ini bersifat antikariogenik oleh karena mampu melepaskan flourida, mempunyai 
thermal compatibility dengan enamel gigi, serta mempunyai biokompatibilitas yang baik 
(Jurnal PDGI.2012). 

 
2. Indikasi glass ionomer cement adalah 

a. Restorasi pada lesi erosi/abrasi tanpa preparasi kavitas. 
b. Penutupan/penumpatan pit dan fisura oklusal. 
c. Restorasi gigi decidiu. 
d. Restorasi lesi karies kelas V. 
e. Restorasi lesi karies kelas III, diutamakan yang pembukaannya dari lingual atau 

palatinal belum   melibatkan bagian labial 
 

3. Kontra indikasi: 
a. Kavitas –kavitas yang ketebalannya kurang 
b. Kavitas-kavitas yang terletak pada daerah yang menerima tekanan tinggi 
c. Lesi karies klas IV atau fraktur insisal 
d. Lesi yang melibatkan area luas pada email labial yang mengutamakan factor 

estetika 
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4. Kelebihan: 
a. Dapat berikatan secara kimiawi dengan gigi, dapat berikatan pula dengan email 

dan dentin. 
b. Dapat melepaskan flouride,   Memiliki stabilitas dimensi tinggi, Mempunyai sifat  

biokompatibilitas. 
 

5. Kekurangan:  
Mudah terpengaruh oleh air,  Mudah terjadi dehidrasi, Kurang kuat melekat pada 

porselen dan emas murni.  Manipulasi dan teknik memasukkan ke dalam cavitas cukup sulit,  
Perbandingan ukuran bubuk  dan cairan kurang tepat.   Warna kurang stabil atau tidak persis 
sama dengan  gigi,  Mudah berubah bentuk. 

 
6. Bahan yang disiapkan: 

Bahan :   Pouwder dan liquid glass ionomer merk Fuji 
Alat  :  agaat spatel 
      mixing paper/paperpad 
      plastis instrumen 

 
7. Cara Kerja :  

a. Ambil serbuk Glass Ionomer kaca seberat 2,7 gram/ setara dengan satu sendok 
takar, letakkan di atas paperpad di sebelah kiri 

b. Teteskan satu tetes cairan Glass Ionomer letakkan di sebelah kanan dari serbuk 
c. Bagi serbuk menjadi 2 bagian yang sama, bagian pertama dicampur dengan 

cairan selama 10 detik, bagian kedua ditambahkan dan diaduk selama 10 detik 
sampai didapatkan campuran yang homogen dan konsistensi seperti permen 
karet 

d. Waktu pengadukan tidak boleh lebih dari 40 detik 
e. Cara pengadukan bahan dengan cara melipat/menggulung 
f. Masukkan campuran ke dalam cavitas dengan menggunakan plastis instrumen  
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan 
Tumpatan GI .  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum berdiri  saling berhadapan di depan  meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan cetak alginat, mahasiswa lainnya menghitung 

waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi adukan yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan tumpatan GI  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   
 
 

Tugas 
 
Amati, berapa waktu yang diperlukan saat praktek mengaduk bahan tumpatan GI ini, 

dan didapatkan konsistensi yang diinginkan. Apabila gagal ,hasil adukan tidak sesuai di dalam 
teori, apa penyebabnya.   
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Praktikum IV 
Mengaduk Bahan Calcium Hydroxide 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Selamat melakukan praktikum. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
mengaduk bahan pengisi cetakan, Secara khusus  setelah selesai praktikum, mahasiswa 
diharapkan mempunyai keterampilan mengaduk bahan calcium Hydroxide, bahan yang 
disiapkan, cara kerja) 

Materi Topik IV,  ini antara lain 
1. Teori tentang bahan Calcium hydroxide 
2. Bahan yang disiapkan, 
3. Cara kerja 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3. Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
 

Uraian Materi 
 
1. Teori: 

CALCIUM HYDROXIDE merupakan bahan yang diterima untuk merangsang terbentuk-
nya dentin reparatif, memiliki sifat yang sangat dibutuhkan untuk bereaksi dengan dentin. 
Bahan ini bekerja sebagai bahan proteksi pulpa yang memberikan ketebalan 

 
2.  Sifat 

a. Meningkatkan kalsifikasi pada dentin dengan memberikan perlindungan pada 
pulpa / kavitas ketika dentin yang tersisa sangat tipis dan mendekati pulpa 

b. Tidak menimbulkan iritasi pada struktur gigi/jaringan di sekitarnya, pada 
perawatan endodontik digunakan pada saluran akar sebagai agen anti mikroba 
yang potensial untuk menghambat proses enzimatis bakteri 

c. Memiliki histokompatibilitas yang baik dan merangsang perbaikan jaringan gigi 
(mengaktivasi enzim jaringan, menghasilkan efek mineralisasi) 

 
3.  Manfaat: 

a. Merangsang pembentukan dentin reparatif dan sklerotik      
b. Melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris 
c. Melindungi pulpa dari agen toksik beberapa bahan restorasi 
d. Mikroorganisme tidak dapat berkembang saat berkontak langsung dengan 

CALCIUM HYDROXIDE 
e. CALCIUM HYDROXIDE dapat bekerja dalam beberapa hari.  
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f. Penggunaan CALCIUM HYDROXIDE dalam jangka waktu yang lama dapat 
memperbaiki jaringan periapikal 

g. Menghambat proliferasi bakteri 
h. Menghilangkan suplai makanan bagi mikroorganisme sehingga mencegah 

masuknya eksudat dalam saluran akar 
i. pH 12,4 (alkaline tinggi) mempercepat kematian bakteri 
 

4. Kemasan : 
          Botol isi 10 gr  
          Ada juga dalam bentuk pasta, terdiri 2 pasta (satu sebagai base dan pasta ke 2 sebagai       

katalys)  
 

5. Bahan yang disiapkan : 
 Base dan katalys  
 
 Alat : 
     Glass plat, paperpad, agaat spattel 

 
6    Cara kerja: 

a. Ambil base keluarkan secukupnya sesuai kebutuhan di letakkan di atas paperpad, 
b. Ambil katalys keluarkan secukupnya sesuai kebutuhan diletakkan di samping 

base di atas paperpad. 
c. Aduk menggunakan agaat spattel, tarik base kea rah katalys, pengadukan harus 

cepat karena cepat mengeras. 
d. Setelah tercampur homogeny, pasta calcium hydroxide siap dimasukkan ke 

kavitas. 
e. Catat apa yang terjadi selama proses pengadukan, cari penyebabnya. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set alat dan bahan untuk mengaduk bahan Calcium 
Hydroxide.  

2. Setiap dua Mahasiswa praktikum berdiri  saling berhadapan di depan  meja praktikum  
3. Salah satu mahasiswa mengaduk bahan cetak alginat, mahasiswa lainnya menghitung 

waktu pengadukan/mixing time sampai terbentuk konsistensi adukan yang 
diinginkan/setting time. 

4. Catat waktu yang diperlukan untuk mengaduk bahan tersebut sampai selesai. 
5. Setelah selesai, mahasiswa yang tadinya sebagai timer  berganti tugas sebagai 

pengaduk bahan calcium hydroxide  dan satunya sebagai timer. 
6. Setelah selesai praktikum, mahasiswa membersihkan peralatan dan bahan untuk 

dikembalikan di tempatnya. 
7. Mahasiswa membuat laporan sementara.   

 
 

Tugas 
 

Amati, berapa waktu yang diperlukan saat praktek mengaduk calcium hydroxide dan 
didapatkan konsistensi yang diinginkan. Apabila gagal ,hasil adukan tidak sesuai di dalam 
teori, apa penyebabnya.   
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URAIAN MATERI 

Mengaduk Kalsium Hidroksida 
 
1. Teori: 

CALCIUM HYDROXIDE merupakan bahan yang diterima untuk merangsang 
terbentuknya dentin reparatif, memiliki sifat yang sangat dibutuhkan untuk bereaksi dengan 
dentin. Bahan ini bekerja sebagai bahan proteksi pulpa yang memberikan ketebalan 

 
2.  Sifat 

a. Meningkatkan kalsifikasi pada dentin dengan memberikan perlindungan pada 
pulpa/kavitas ketika dentin yang tersisa sangat tipis dan mendekati pulpa 

b. Tidak menimbulkan iritasi pada struktur gigi/jaringan di sekitarnya, pada 
perawatan endodontik digunakan pada saluran akar sebagai agen antimikroba 
yang potensial untuk menghambat proses enzimatis bakteri 

c. Memiliki histokompatibilitas yang baik dan merangsang perbaikan jaringan gigi 
(mengaktivasi enzim jaringan, menghasilkan efek mineralisasi) 

 
3.  Manfaat 

a. Merangsang pembentukan dentin reparatif dan sklerotik      
b. Melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris 
c. Melindungi pulpa dari agen toksik beberapa bahan restorasi 
d. Mikroorganisme tidak dapat berkembang saat berkontak langsung dengan 

Calcium  Hydroxide 
e. Calcium Hydroxide dapat bekerja dalam beberapa hari. Penggunaan  
f. Calcium Hydroxide dalam jangka waktu yang lama dapat memperbaiki jaringan 

periapikal 
g. Menghambat proliferasi bakteri 
h. Menghilangkan suplai makanan bagi mikroorganisme sehingga mencegah 

masuknya eksudat dalam saluran akar 
i. pH 12,4 (alkaline tinggi) mempercepat kematian bakteri 
 

4. Kemasan : 
          Botol isi 10 gr  
         Ada juga dalam bentuk pasta, terdiri 2 pasta (satu sebagai base dan pasta ke 2 sebagai       

katalys)  
 

5. Bahan yang disiapkan : 
Base dan katalys  
Alat : 
Glass plat, paperpad, agaat spattel 
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6    Cara kerja: 
a. Ambil base keluarkan secukupnya sesuai kebutuhan di letakkan di atas paperpad, 
b. Ambil katalys keluarkan secukupnya sesuai kebutuhan diletakkan disamping base 

di atas paperpad. 
c. Aduk menggunakan agaat spattel , tarik base kea rah katalys, pengadukan harus 

cepat karena cepat mengeras. 
d.  Setelah tercampur homogeny, pasta calcium hydroxide siap dimasukkan ke 

kavitas. 
e. Catat apa yang terjadi selama proses pengadukan, cari penyebanya. 
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BAB VI 

 IDENTIFIKASI BAHAN CALCIUM HYDROXIDE, 
ENDODONTIK, ABRASIVE & POLISHING, DISCLOSING 

 
Siti Sulastri, SPd, SSiT, M.Kes. 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 
yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II: mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksid. Sekarang di BAB VI ini saudara tidak praktikum 
mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium hydroxide, 
endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi bahan 
kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 

 
Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 

MENGIDENTIFIKASI CALCIUM HYDROKSID.,DAN BAHAN DEVITALIS PULPA GIGI Secara khusus  
setelah selesai praktikum, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi 
(amat: warna, kemasan, komposisi, bau, indikasi, kontra indikasi) 

Materi Topik I ini antara lain 
1. Teori tentang calcium hydroxide 
2. Teori tentang bahan devitalis gigi 
3. Bahan yang disiapkan, 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
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Praktikum I 
Identifikasi  Bahan Endodontik/Pulpektomi  dan Bahan 

Poleshing Gigi   
 

1. Teori: 
CALCIUM HYDROXIDE merupakan bahan yang diterima untuk merangsang 

terbentuknya dentin reparatif, memiliki sifat yang sangat dibutuhkan untuk bereaksi dengan 
dentin. Bahan ini bekerja sebagai bahan proteksi pulpa yang memberikan ketebalan 

 
2.  Sifat 

a. Meningkatkan kalsifikasi pada dentin dengan memberikan perlindungan pada 
pulpa/kavitas ketika dentin yang tersisa sangat tipis dan mendekati pulpa 

b. Tidak menimbulkan iritasi pada struktur gigi/jaringan di sekitarnya, pada 
perawatan endodontik digunakan pada saluran akar sebagai agen anti mikroba 
yang potensial untuk menghambat proses enzimatis bakteri 

c. Memiliki histokompatibilitas yang baik dan merangsang perbaikan jaringan gigi 
(mengaktivasi enzim jaringan, menghasilkan efek mineralisasi) 

 
3. Manfaat: 

a. Merangsang pembentukan dentin reparatif dan sklerotik      
b. Melindungi pulpa dari rangsangan thermoelektris 
c. Melindungi pulpa dari agen toksik beberapa bahan restorasi 
d. Mikroorganisme tidak dapat berkembang saat berkontak langsung dengan 

CALCIUM HYDROXIDE 
e. CALCIUM HYDROXIDE dapat bekerja dalam beberapa hari. Penggunaan  
f. CALCIUM HYDROXIDE dalam jangka waktu yang lama dapat memperbaiki 

jaringan periapikal 
g. Menghambat proliferasi bakteri 
h. Menghilangkan suplai makanan bagi mikroorganisme sehingga mencegah 

masuknya eksudat dalam saluran akar 
i. pH 12,4 (alkaline tinggi) mempercepat kematian bakteri 

 
4. Kemasan : 
          Botol isi 10 gr  
           Ada juga dalam bentuk pasta, terdiri 2 pasta (satu sebagai base dan pasta ke 2 sebagai       

katalys)  
 
Bahan Devitalis Gigi/Arsen (AS2O3)  
a. Komposisi: 

Ephedirine Hydrochloride 1.00 g 
Lidocaine hydrochloride 30.00 g 

 Arsenic anhydride 30.00 
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Excipients: 
Paraformal dehide 30% 
Rasemic compor 
Ultramerine 
Yellow ochere, polyethylene 
Barium sulfat 
Poly (chloride/acetate vinyl) 
Glycerol 
Eugenol     

 
b. Keuntungan: 

Mudah pemakaian 
Dapat digunakan pada pasien kontra indikasi terhadap bahan anestesi 
Perlu waktu untuk mengadakan amputasi pulpa 
Bekerja cepat menghilangkan rasa nyeri 

 
c.  Kemasan :  

1 x 6gr pot 
Pot 5g 
Alternatives: Caustinerf Forte - Septodont  
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Gambar 2: Bahan devitalisasi pulpa 
 

 d.  Kerugian: 
 Ada rasa sakit pada proses matinya pulpa 
 Menurunnya vitalitas jaringan periapikal yang disebabkan sifat arsen yang 

mempunyai efek tidak terbatas. 
 Bocornya tumpatan sementara dapat menyebabkan necrosis jaringan gingival, 

jaringan peri apical, tulang alveolar 
 

e.  Bahan yang disiapkan: 
Base dan katalys calcium hydroksid 
Bahan devitalis pulpa gigi 
Alat : 
Kertas/buku , alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 
1. Setiap mahasiswa menyiapkan satu set bahan calcium hydroxide dan bahan devitalis 

pulpa gigi , untuk diidentifikasi dan diamati.  
2. Setiap Mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. Bau, kemasan, 

komposisi, indikasi dan kontra indikasi dari bahan calcium hydroxide dan devitalis 
pulpa gigi 

3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 
atau catatan kecil mahasiswa 

4. Mahasiswa membuat laporan sementara 
   
 

Tugas 
 
Setiap mahasiswa membuat laporan tertulis dari hasil identifikasi dan pengamatan 

bahan endodontic (glutardehide, TKF, CaOH, N2, Halogen, Sodium Hipoklorit, yodida). 
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Praktikum II 
Identifikasi Medikamen Endodontik/Pulpotomi 

 
   

PENDAHULUAN. 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Sekarang di BAB VI ini saudara tidak praktikum 
mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium hydroxide, 
endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi bahan 
kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
MENGIDENTIFIKASI medikamen endodontic/pulpotomi.  Secara khusus  setelah selesai 
praktikum, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi (amat: warna, 
kemasan, komposisi, bau, indikasi, kontra indikasi medikamen endodontic/pulpotomi 

Materi Topik II ini antara lain 
1. Teori tentang bahan endodontic/pulpotomi  
2. Eugenol 
3. Cresatin, 
4. Cresophene,  
5. Glutardehide, 
6. TKF 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
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URAIAN MATERI 
 
1. Eugenol 

Bahan ini adalah zesens (essence) kimiawi minyak cengkeh dan mempunyai hubungan 
dengan fenol. Agak lebih mengiritasi dari minyak cengkeh dan keduanya golongan anodyne. 
Eugenol menghalangi impuls saraf interdental. Biasanya digunakan untuk perawatan 
pulpektomi. Bagian dari sealer (endomethasone-eugenol) dan bahan campuran tumpatan 
sementara. (Zn Oksid-eugenol). 

 

 
 

Gambar 3: Paramono clorofenol 
 
2.  Cresatin 

Dikenal juga sebagai metakresilasetat. Bahan ini merupakan cairan jernih, stabil, 
berminyak dan tidak mudah menguap. Mempunyai sifat antiseptik dan mengurangi rasa 
sakit.  Efek anti mikrobial lebih kecil dari formocresol dan  ChKM, sifat mengiritasi jaringan 
periapikal lebih kecil daripada ChKM. Sifat anodyne cresatin terhadap jarigan vital baik 
sekali, sehingga sering dipakai sebagai bahan dressing pasca pulpektomi. 

 
3. Cresophene 

Terdiri dari: chlorphenol, hexachlorophene, thymol, dan dexamethasone, yaitu 
sebagai anti-phlogisticum. Pemakaian terutama pada gigi dengan permulaan periodontitis, 
apikalis akuta yang dapat terjadi misalnya pada peristiwa overinstrumentasi. 

 
4. Glutardehide 

Minyak tanpa warna yang larut dalam air. Seperti formalin obat ini disinfektan kuat 
dan fiksatif. Dianjurkan digunakan dalam konsentrasi rendah (2%) sebagai obat intrasaluran. 
Pada penelitian ditemukan sedikit atau tidak ada reaksi inflamasi pada pemeriksaan 
histologik. 
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5. TKF (Tri Kresol Formalin) 
Adalah campuran ortho, metha, dan para-cresol dengan formalin. Bersifat 

merangsang jaringan periapikal dan menyebabkan jaringan menjadi nekrosis. 
  

 
 

Gambar 4. TKF 
 
6. Bahan yang disiapkan : 

a. Eugenol,  
b. Cresatin, 
c. Cresophene, 
d. Glutardehide 
e. IODOFORM 
 
Alat : 
Kertas/buku, alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 
1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan satu 

set bahan endodontic tersebut (5 Bahan) , untuk diidentifikasi dan diamati.  
2. Setiap kelompok mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. Bau, 

kemasan, komposisi, indikasi dan kontra indikasi dari bahan endodontic tersebut. 
3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 

atau catatan kecil kelompok mahasiswa 
4. Kelompok mahasiswa membuat laporan sementara 

  
  

Tugas 
   
Hasil identifikasi dan pengamatan bahan endodontik tersebut dibuat laporan tertulis, 

dikumpulkan ke dosen pembimbing. 
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Praktikum III 
Identifikasi Medikamen Endodontik/Pulpektomi 

 
   

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Sekarang di BAB VI ini saudara tidak praktikum 
mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium hydroxide, 
endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi bahan 
kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
MENGIDENTIFIKASI medikamen endodontic/pulpEtomi.  Secara khusus  setelah selesai 
praktikum, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi (amat: warna, 
kemasan, komposisi, bau, indikasi, kontra indikasi medikamen endodontic/pulpectomi 

Materi Topik III ini antara lain 
1. Teori tentang bahan endodontic/pulpectomi  
2.  TKF 
3. N2 
4. SODIUM 
5. YODIDA 
6.  PAPER POINT 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
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URAIAN MATERI 
 
1. TKF (Tri Kresol Formalin) 

Adalah campuran ortho, metha, dan para-cresol dengan formalin. Bersifat 
merangsang jaringan periapikal dan menyebabkan jaringan menjadi nekrosis. 

  

 
 

Gambar 4. TKF 
 

2. CaOH 
Kompoun ini juga telah digunakan sebagai medikamen saluran akar. Studi singkat oleh 

Grosman dan Stevens menemukan kalsium hidroksida tidak seefektif klorofenol berkamfer. 
Pengaruh anti septiknya mungkin berhubungan dengan pH yang tinggi dan pengaruhnya 
melumerkan jaringan pulpa nekrotik. Tronstad dkk, menunjukkan bahwa CaOH 
menyebabkan kenaikan signifikan pH dentin sirkumpulpal bila kompoun diletakkan pada 
saluran akar. Pasta CaOH paling baik digunakan pada perawatan antar kunjungan dengan 
penundaan yang lama karena bahan ini tetap manjur selama berada di dalam saluran akar.  

 
3. N2 

Suatu kompoun yang mengandung Paraformaldehida sebagai unsur utamanya, 
dinyatakan baik sebagai medikamen intra saluran maupun sebagai siler. N2 mengandung 
eugenol dan fenilmerkuri borat, dan kadang bahan tambahan termasuk timah hitam, 
kortokosteroid, antibiotika, dan minyak wangi. Ada beberapa pendapat yang menyatakan 
bahwa anti bakterial N2 hanya sebentar dan menghilang kira-kira dalam waktu seminggu 
atau sepuluh hari. 
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4. Halogen 
Yang termasuk golongan ini adalah: 
a.  Sodium Hipoklorit  
 Klorin dengan berat atom terendah mempunyai daya anti bakteri yang terbesar. 

Uap sodium hipoklorit bersifat bakterisidal. Disinfektan klorin bukan kompoun 
yang stabil karena berinteraksi cepat dengan bahan organik, sehingga baik 
diaplikasikan pada saluran akar tiap dua hari sekali.  

b.  Yodida 
 Yodin sangat reaktif, berkombinasi dengan protein dalam ikatan longgar 

sehingga penetrasinya tidak terganggu. Bahan ini mungkin memusnahkan 
mikroorganisme dengan membentuk garam yang merugikan kehidupan 
mikroorganisme. Seperti kompoun klorin bahan ini efek anti bakterialnya 
sebentar, tetapi merupakan medikamen yang paling sedikit mengiritasi 

 
5. Paper Points 

 
 

Gambar 5: Paper Points 
 
Bahan yang digunakan untuk menyerap/mengeringkan saluran akar. Bahan untuk 

pengisian saluran akar berbentuk stick 
Beberapa ukuran  
 15-40 
 45-80 
 15 
 20 
 25 
 30           
 35 
 40 
 45 
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6. Bahan yang disiapkan : 
 TKF 
 N2,  
 Sodium Hipoklorit 
 Yodida 
 Paper point 
   
 Alat : 
     Kertas/buku, alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan satu 
set bahan endodontic tersebut ( 5 Bahan) , untuk diidentifikasi dan diamati.  

2. Setiap kelompok mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. Bau, 
kemasan, komposisi, indikasi dan kontra indikasi dari bahan endodontic tersebut. 

3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 
atau catatan kecil kelompok mahasiswa 

4. Kelompok mahasiswa membuat laporan sementara 
   
 

Tugas 
    
hasil identifikasi dan pengamatan Chalk, Arkansas Stone, Emery, Corundum, Garnet, 

Diamond, Quartz, Sand, Pumice, Tersebut dan Buatlah laporan tertulis, dikumpulkan ke 
dosen pembimbing. 
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Praktikum IV 
Identifikasi Medikamen Endodontik/Pulpektomi 

 
   

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, endodontic, 
abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak alginate, 
Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan tumpatan GI, 
dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Sekarang di BAB VI ini saudara tidak praktikum 
mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium hydroxide, 
endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi bahan 
kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
MENGIDENTIFIKASI medikamen endodontic/pulpectomi.  Secara khusus  setelah selesai 
praktikum, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi (amat: warna, 
kemasan, komposisi, bau, indikasi, kontra indikasi medikamen endodontic/pulpectomi 

Materi Topik IV ini antara lain 
1. Teori tentang bahan endodontic/pulpectomi  
2. ChKml 
3. FORMOCRESOL, 
4. Pulp Fill Kit Biodinamika 
5. Gutta percha  
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
 
URAIAN MATERI 

 
1. Formocresol 

Kombinasi formalin dan kresol dalam perbandingan 1:2 atau 1:1, Formalin adalah 
disinfektan kuat  yang bergabung dengan albumin membentuk suatu substansi yang tidak 
dapat dilarutkan, tidak dapat menjadi busuk. Pada beberapa pengujian mampu 
menimbulkan efek nekrosis dan inflamasi persisten pada jaringan vital. Selain itu juga bisa 
menimbulkan respon imun berantara-sel. Dianjurkan digunakan dalam konsentrasi rendah.  

 
ChKM (Chlorphenol Kamfer Menthol) 

Terdiri dari 2 bagian para-klorophenol dan 3 bagian kamfer. Daya disinfektan dan sifat 
mengiritasi lebih kecil daripada formocresol. Mempunyai spektrum anti bakteri luas dan 
efektif terhadap jamur. Bahan utamanya; para-klorophenol. Mampu memusnahkan 
berbagai mikroorganisme dalam saluran akar. Kamfer sebagai sarana pengencer serta 
mengurangi efek mengiritasi dari para-klorophenol murni.  Selain itu juga memperpanjang 
efek antimicrobial Menthol mengurangi sifat iritasi chlorphenol dan mengurasi rasa sakit. 

 
2. Pulp Fill Kit Biodinamica 

Pulp Fill adalah semen endodontik, digunakan sebagai bahan pengisi saluran akar. Hasil 
adukan powder dan liquid memberikan kekentalan dan konsitensi yang baik untuk 
digunakan pada gutta percha point. PULP FILL KIT mengeras karena reaksi antara Zinc Oxide 
dan eugenol, dengan adanya air akan membentuk Zink Eugenolate. Kandungan resin 
meningkatkan karakteristik bahan dan memperlambat pengerasan. Radiopaque optimal 
karena adanya garam bismuth dan barium. 
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Pullp Fill Kit dikembangkan dengan perbaikan yang diisyaratkan oleh GROSSMAN, 
semen endodontik yang sempurna adalah yang memiliki sifat : 
a. Lengket saat di aduk, untuk memberikan perlekatan yang baik antara gutta dan saluran 

akar. 
b. Menutup dengan rapat: Radiopak sehingga bisa dilihat di x ray, Partikel kecil agar 

mudah di aduk dengan liquid, Tidak mengkerut setelah di aplikasikan, Tidak 
menimbulkan stain di gigi, Memiliki daya anti bakteri atau paling tidak menahan 
pertumbuhan bakteri, Mengeras dengan perlahan, Tidak larut dalam air, 
Biocompatible, dapat di toleransi jaringan tubuh, Dapat di buang jika diperlukan 
pengangkatan bahan pengisian  

 
Indikasi: 
Pulp Fill adalah semen endodontik untuk menutup saluran akar 
 
Keuntungan:  
Bacterialaction, Menutup margin dengan optimal, Pengerjaan mudah, Mudah 
mongering,  Adukan homogeny, Radiopak 

 
Komposisi:  
Pulp Fill Powder : Zinc Oxide (40%), Anhydro Sodium Borate, Bismuth Subcarbonate 
(15%), Barium Sulfat (15%), Hydrogen Staybelite Resin, Pulp Fill Liquid: Eugenol dan 
minyak sweet Almond. 

 
Kemasan: 
Pak : powder 12 gr dan liquid 10 ml 
 

3. Gutta Percha Points. 
  

 
Gambar 7:  Gutta Percha Points 
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Bahan untuk pengisian saluran akar berbentuk stick 
Beberapa ukuran : 
 15 - 40 
 45 - 80 
 15 
 20 
 25 
 30 
 35 
 40 
 45 
 

4. Bahan yang disiapkan : 
ChKm 
Formokresol 
Pulpfill Kit Biodinamica 
Gutta Percha Point 
  
Alat : 

 Kertas/buku, alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 
 

1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan satu 
set bahan endodontic tersebut ( 4 Bahan) , untuk diidentifikasi dan diamati.  

2. Setiap kelompok mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. Bau, 
kemasan, komposisi, indikasi dan kontra indikasi dari bahan endodontic tersebut. 

3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 
atau catatan kecil kelompok mahasiswa 

4. Kelompok mahasiswa membuat laporan sementara 
  
  

Tugas 
    
Hasil identifikasi dan pengamatan 4 bahan endodontik/pulpectomi tersebut dibuat 

laporan tertulis, dikumpulkan ke dosen pembimbing. 
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Praktikum V 
Identifikasi Bahan Abrasiv dan Polishing 

 
   

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, 
endodontic,abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak 
alginate, Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan 
tumpatan GI, dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Sekarang di BAB VI ini saudara 
tidak praktikum mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium 
hydroxide, endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi 
bahan kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 
 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
MENGIDENTIFIKASI Bahan abrasive dan polishing.  Secara khusus  setelah selesai praktikum, 
mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi (amat: warna, kemasan, 
komposisi, bau, indikasi, kontra indikasi medikamen endodontic/pulpectomi 

Materi Topik III ini antara lain 
1. Teori tentang bahan endodontic/pulpectomi  
2. Eugenol 
3. Cresatin, 
4. Cresophene,  
5. Glutardehide, 
6. TKF 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
 

Uraian Materi 
 
1 Teori: 
     Pengertian  Bahan Abrasif 

Bahan abrasif adalah bahan untuk meratakan, menghaluskan dan mengkilapkan. 
Sedangkan polishing (pemolesan) adalah proses pengabrasian permukaan yang akan 
mengurangi goresan sampai akhirnya permukaan menjadi mengkilap.  

 
2.  Ada banyak jenis bahan abrasif, yaitu : 

a. Chalk 
 Suatu mineral yang membentuk Calcite,  mengandung Calcium Carbonat. 

Digunakan sebagai pasta abrasi ringan, untuk memoles enamel gigi, gold foil, 
amalgam dan plastik material. 

b. Arkansas stone 
        Suatu semitranslucent, abu-abu yang terdiri mikrokristalin quartz, padat, keras. 
c. Emery 
 Suatu corundum abrasive hitam abu-abu dalam bentuk grain. Digunakan dalam 

bentuk  selubung abrasive pada disk untuk finishing metal alloy atau akrilik resin 
material. 

d. Corundum 
 Bentuk mineral dari aluminum oxide, putih warnanya. Digunakan untuk grinding, 

metal alloy dikenal dengan white stone. 
e. Garnet 
 Yang terbentuk dari sejumlah mineral yang berbeda membentuk suatu kristaline. 

Mineral-mineral yang terkandung yaitu : Aluminium silikat, cobalt, besi, 
magnesium dan mangan. Garnet ini sangat keras dan sering dibuat untuk 
melapisi disk. Digunakan utk grinding metal alloy dan resin akrilik material. 
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f.  Diamond 
 Disebut juga superabrasive, sangat keras dan sangat efektif untuk enamel gigi. 
g. Quartz 
 Suatu partikel quartz kristaline dalam bentuk sharp, angular partikel dan dipakai 

sebagai lapisan abrasive pada disk. Digunakan untuk finishing metal alloy dan 
grinding enamel gigi. 

h. Sand 
 Adalah campuran partikel-partikel kecil dari silica. Dipakai dalam melapisi paper    

disk untuk grinding metal dan akrilik resin. 
i.  Pumice 
 Berupa bubuk abrasive Kedokteran Gigi atau bahan polis untuk konservatif, 

bahan ini mempunyai bermacam-macam ukuran partikel. Partikel yang kasar 
dipergunakan sebagai bahan abrasive di laboratorium, sedangkan partikel yang 
halus dipergunakan untuk konservatif dan polishing restorasi gigi. 

 
Alat : 

 Kertas/buku, alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 
1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan 

bahan ABRASIV DAN POLISHING tersebut ( 9 Bahan) , untuk diidentifikasi dan diamati.  
2. Setiap kelompok mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. indikasi 

dan kontra indikasi dari bahan  tersebut. 
3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 

atau catatan kecil kelompok mahasiswa 
4. Kelompok mahasiswa membuat laporan sementara 
   
 

Tugas 
    
Hasil identifikasi dan pengamatan 9 bahan abrasive dan polishing tersebut dibuat 

laporan tertulis , dikumpulkan ke dosen pembimbing. 
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Praktikum VI 
Identifikasi Bahan Abrasive dan Polishing, Disclosing 

 
   

PENDAHULUAN 
 
Selamat, saudara telah melakukan praktikum di pre klinik tentang materi di BAB IV 

yaitu pengadukan Zinc Oksid Phosphat cement, mengaduk Zinc Oksid Eugenol, mengaduk 
bahan tumpatan Sementara Fletcher dan mengaduk bahan tumpatan amalgam. Bab V ini 
berisi petunjuk dan materi praktikum tentang pengadukan bahan cetak, GI, 
endodontic,abrasive dan polishing. Terdiri dari 4 Topik yaitu, Topik I: mengaduk Bahan cetak 
alginate, Topik II : mengaduk bahan pengisian cetakan, Topik III: cara pengadukan bahan 
tumpatan GI, dan Topik IV: pengadukan calcium hidroksida. Sekarang di BAB VI ini saudara 
tidak praktikum mengaduk bahan kedokteran gigi lagi tetapi mengidentifikasi bahan calcium 
hydroxide, endodontic, abrasive & polishing serta disclosing, selamat melakukan identifikasi 
bahan kedokteran gigi. 
 
TUJUAN PRAKTIKUM 
 

 Setelah praktikum materi ini, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan 
MENGIDENTIFIKASI BAHAN ABRASIVE, POLISHING, DISCLOSING.  Secara khusus  setelah 
selesai praktikum, mahasiswa diharapkan mempunyai keterampilan identifikasi (warna,  
indikasi, kontra indikasi BAHAN TERSEBUT. 

Materi Topik VI ini antara lain 
1. Teori tentang bahan abrasive, polishing, disklosing 
1.  ZIRCONIUM SILICATE 
2.  TRIPOLI 
3.  TIN OXIDE 
4.  CUTTLE 
5. RIESELGURH 
6. ROUGE 
7. ALUMINIUM OXID 
8. SILICA CARBIDE 
9. DISCLOSING SOLUTION 
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Tata Tertib 
Praktek Pre Klinik Dental Material 

 
1. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktek harus datang dan pulang pada 

waktunya dengan menandatangani daftar hadir. 
2. Berpakaian sopan dengan mengenakan jas praktek putih, bersih dengan nama 

mahasiswa/name tag  di dada sebelah kiri 
3.  Tiap-tiap tahap pekerjaan dari awal sampai akhir harus diperiksakan dan buku praktek 

harus dimintakan tanda tangan pembimbing  praktek. 
4. Mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan praktek, dilarang berada di ruang praktek 

pre klinik 
5. Dilarang keras merokok, makan di dalam ruang praktek, dan wajib menjaga kebersihan 

ketenangan  dan keamanan kerja. 
6. Wajib memenuhi ketentuan – ketentuan praktek pre- klinik dental material. 
7. Bagi yang melanggar/mengabaikan tata  tertib ini akan dikenakan sanksi. 
8. Mahasiswa yang telah selesai praktikum membuat laporan praktikum. 
 

Uraian Materi 
 
1. Zirconium silicate 
 Bahan ini dipergunakan sebagai bahan polish konservatif. 
2. Tripoli 
 Bahan ini dipergunakan untuk menggantikan bahan diatomaceous earth, meskipun 

bahannya tidak sama. Bahan ini dipakai untuk polish ringan. 
3. Tin Oxide 
 Digunakan sebagai bahan polish untuk gigi dan untuk restorasi metal dalam mulut. 

Dicampur air, alkohol atau glycerine sampai berbentuk pasta untuk digunakan 
4. Cuttle 
 Adalah suatu abrasive dalam bentuk powder, berwarna  putih, dipakai sebagai bahan 

untuk abrasi ringan seperti polish amalgam, metal margin. 
5. Kieselguhr/Diatomaceous Earth 
 Dikenal sebagai kieselguhr, dipergunakan tidak hanya sebagai bahan abrasive dan 

polishing tetapi juga sebagai filer pada beberapa bahan Kedokteran Gigi 
6. Rouge 
 Berbentuk powder halus atau berbentuk  padatan yang mempunyai komposisi iron 

oxide (Fe 203), kadang diisikan pada paper disk. Rouge ini merupakan bahan polish 
yang bagus untuk memoles emas dan logam campur logam mulia. 

7. Aluminium Oxide 
 Bahan abrasive ini murni dibentuk dari emery, bahan ini dipergunakan untuk polishing 

metal. 
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8. Silicone Carbide 
 Suatu sintesis abrasive, warna hijau dan biru kehitaman. Silicone carbide ini keras, 

mudah patah, dan dipakai sebagai suatu abrasive pelapis pada disk perekat 
instrument-instrumen dari karet. 

 
1. Disclosing Solution 

Disclosing Solution merupakan bahan yang digunakan untuk melihat adanya plak pada 
permukaan gigi. Plak akan terlihat dengan sangat jelas apabila Disclosing Solution diberikan 
pada permukaan gigi. Plak yang bersifat transparan akan berwarna ketika diberikan 
Disclosing Solutin. 

 
2. Ada 2 jenis Disclosing Solution : 

a. Disclosing Solution berbentuk tablet 
b. Disclosing Solution berbentuk cair 
 

3. Cara Menggunakan Disclosing Solution : 
a. Disclosing Solution Tablet : Tablet Disclosing dikunyah kemudian diratakan ke 

seluruh permukaan gigi. Selama penggunaan, disarankan untuk tidak berkumur 
dan meludah karena akan menghilangkan efek Disclosing. 

b. Disclosing Solution Cair : Diteteskan 3-5 tetes di bawah lidah kemudian diratakan 
ke seluruh permukaan gigi. Selama penggunaan, disarankan untuk tidak 
berkumur dan meludah karena akan menghilangkan efek Disclosing.   

 

 
 

Gambar 3.1 : disclosing solution cair 



  Dental Material  
 

221 

 
Gambar 3.2: disclosing tablet 

 
4.  Syarat Disclosing Solution yang baik : 

a. Warna harus kontras dengan warna jaringan yang terdapat di sekitar gigi. 
b. Warna tidak mudah hilang dengan cara berkumur ringan. 
c. Rasa tidak menimbulkan efek samping (seperti: alergi dan iritasi pada selaput 

lendir mulut). 
d. Untuk Disclosing cair, diberikan dalam bentuk larutan yang encer sehingga 

memudahkan dalam penggunaan. 
e. Memberikan rasa nyaman. 
f. Merupakan antiseptik dan bersifat astringen (dapat memampatkan selaput 

lendir mulut). 
 

Alat : 
Kertas/buku, alat tulis. 
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Pelaksanaan Praktikum 
 

1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan 
BAHAN ABRASIV, POLISHING DAN DISCLOSING tersebut (9 Bahan) , untuk diidentifikasi 
dan diamati.  

2. Setiap kelompok mahasiswa praktikum identifikasi dengan mengamati warna. Bau, 
kemasan, komposisi, indikasi dan kontra indikasi dari bahan ABRASIVE, POLISHING 
DAN DISCLOSING tersebut. 

3. Sambil identifikasi dan mengamati, hasil pengamatan kemudian dicatat di dalam buku 
atau catatan kecil kelompok mahasiswa 

4. Kelompok mahasiswa membuat laporan sementara 
   
 

Tugas 
    
Hasil identifikasi dan pengamatan 9 bahan abrasive, polishing, disclosing  tersebut 

dibuat laporan tertulis, dikumpulkan ke dosen pembimbing 
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