
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Konservasi gigi merupakan cabang ilmu kedokteran gigi yang 

bertujuan mempertahankan dan mengembalikan fungsi normal gigi. Salah 

satu perawatannya adalah restorasi gigi yaitu perawatan untuk 

mengembalikan struktur anatomi dan fungsi pada gigi yang rusak disebabkan 

oleh karies, fraktur, toothwear. Restorasi gigi salah satunya dengan 

penumpatan agar gigi dapat kembali ke bentuk semula dan berfungsi dengan 

baik. Bahan yang digunakan untuk penumpatan  adalah amalgam, komposit, 

dan glass ionomer cement.  

Glass ionomer cement (GIC) konvensional diperkenalkan pada tahun 

1972 oleh Wilson dan Kent, yang merupakan gabungan dari semen silikat dan 

semen polikarboksilat dengan tujuannya untuk mendapatkan sifat translusen. 

Keuntungan GIC yaitu pelepasan fluoride dari semen silikat, sedangkan 

semen polikarboksilat mempunyai kemampuan melekat secara kimia pada 

struktur gigi (Meizarini, 2005). Fluoride dalam kandungan GIC memiliki 

kemampuan  antikariogenik. Indikasi penggunaan GIC untuk perawatan gigi 

anak yang mempunyai resiko karies tinggi dan pada dewasa digunakan 

restorasi untuk kelas III dan V (Tanga, 2016). 

Glass ionomer cement dibagi menjadi beberapa tipe; tipe I untuk 

material perekat, tipe II untuk material restorasi, tipe III untuk basis. GIC tipe 

II sebagai bahan tumpatan gigi memiliki sifat antara lain, sifat fisik keras, 



kekuatan tekan relatif tinggi, daya tahan terhadap fraktur dan keausan rendah. 

Namun, kekuatan GIC lebih rendah dan rentan terhadap keausan 

dibandingkan dengan komposit, karena itu GIC tidak dianjurkan untuk 

merestorasi gigi dengan beban besar (Roeroe dkk, 2015). 

Resin modified glass ionomer cement (RMGIC) adalah material 

restorasi hasil penggabungan sifat dari GIC konvensional dengan resin 

komposit. Material ini dikembangkan untuk mengatasi kekurangan GIC 

konvensional (Ningsih, 2014). Komposisi RMGIC terdiri dari asam vinil-

dimodifikasi polyalkenoic, metacrylate yang larut dalam air seperti 

hidroksietil metakrilat (HEMA) dan ion-leachable kaca dan air. Kelebihan 

dari penambahan HEMA dapat memperbaiki kekurangan dari GIC terutama 

pada sifat estetik dan mekanik (Ningsih, 2014). Keuntungan dari resin 

modified glass ionomer cement adalah setting time lebih pendek, working 

time lebih cepat dan lebih besar sifat kekuatannya dibandingkan GIC 

konvensional.  

Kelemahan signifikan dari RMGIC adalah sifat hidrofilik dari poli-

hidroksietil metakrilat, sehingga dapat menyerap air (Beriat dan Nalbant, 

2009). Penyerapan air dan kelarutan RMGIC dikarenakan adanya cairan 

dalam rongga mulut seperti saliva dan minuman yang dikonsumsi. Keadaan 

ini dapat menurunkan sifat fisik serta mekanik. Cairan ber-pH rendah lebih 

cepat melarutkan enamel atau bahan restorasi dari pada yang ber-pH netral.  

Salah satu minuman yang ber-pH rendah adalah minuman 

berkarbonasi. Minuman berkarbonasi adalah minuman yang diinjeksi dengan 



gas karbondioksida ke dalam minuman sehingga mempunyai gelembung-

gelembung yang memberikan efek kepuasan saat seseorang 

mengkonsumsinya, sensasi ini disebut sensasi sparkling (Nurafini, 2009). 

Pemberian zat asam fosfat pada minuman berkarbonasi menyebabkan 

minuman ini mempunyai pH 2,5. (Cornelius dkk, 2005 dan Yanikoglu dkk, 

2009). 

Air kolam renang  merupakan salah satu cairan dengan pH rendah 

apabila komposisi cairan didalamnya tidak seimbang. Kaporit yang 

mengandung klorin dan HCl biasanya digunakan dalam air kolam renang. 

Klorin 0,2-0,5 mg/l dan HCl 0,5 ml yang ditambahkan dalam kolam renang 

berfungsi mengurangi kontaminasi alga dan bakteri. Pencampuran klorin 

dalam air menghasilkan asam hipoklorit dan ion hipoklorida, yang 

menyebabkan penurunan tingkat pH didalam air kolam renang hingga pH 

3,85  (Radlinska dkk, 2012). 

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Beriat dan Nalbant 

pada tahun 2009 adalah penyerapan air dan rilisnya HEMA pada RMGIC 

yang direndam dalam air 20 ml selama 7 hari menunjukkan adanya kelarutan 

dari RMGIC. Sejauh ini, belum ada penelitian yang membandingkan 

kelarutan RMGIC yang direndam dalam minuman berkarbonasi dan air 

kolam renang. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti 

kalarutan resin modified glass ionomer cement dalam perendaman minuman 

berkarbonasi dan air kolam renang. 

 



B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kelarutan resin modified glass ionomer cement dalam 

perendaman minuman berkarbonasi dan air kolam renang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kelarutan resin modified glass ionomer cement setelah  

perendaman minuman berkarbonasi dan air kolam renang. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui rata-rata kelarutan resin modified glass ionomer cement 

dalam perendaman minuman berkarbonasi. 

b. Mengetahui rata-rata kelarutan resin modified glass ionomer cement 

setelah perendaman air kolam renang. 

c. Mengetahui perbandingan kelarutan resin modified glass ionomer 

cement dalam perendaman minuman berkarbonasi dan air kolam 

renang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberi wawasan dan tambahan pengetahuan 

di bidang konservasi gigi mengenai kelarutan bahan tambal resin modified 

glass ionomer cement dalam perendaman minuman berkarbonasi dan air 

kolam renang. 

 



2. Manfaat Praktis 

Dapat menambah pengetahuan tentang efek konsumsi minuman 

berkarbonasi dan air kolam renang pada seorang perenang terhadap bahan 

tambal resin modified glass ionomer cement. 

 


