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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Variasi Waktu Milling 

terhadap Karakteristik Semen Gigi Glass Ionomer Cement (GIC). Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi waktu milling terhadap sifat fisis, sifat 

mekanis, dan struktur mikro semen gigi Glass Ionomer Cement, serta untuk mengetahui 

waktu milling pada Glass Ionomer Cement agar diperoleh semen gigi dengan karakter 

yang memenuhi standart. Variasi waktu milling yang dilakukan adalah 0 menit, 20 

menit, 40 menit, 60 menit, dan 80 menit. Setelah proses milling, selanjutnya dilakukan 

sintering pada suhu 1100
o
 selama 1 jam maka terbentuk powder Glass Ionomer. Powder 

Glass Ionomer yang sudah jadi kemudian diuji XRD. Selanjutnya ditambahkan asam 

poliakrilat maka akan terbentuk pasta. Pasta hasil campuran kemudian dicetak, sehingga 

siap dilakukan karakterisasi. Karakteriasasi yang dilakukan adalah uji XRD (X-Ray 

Diffraction), SEM (Scanning Electron Microscopy), kerapatan (Density), kuat tekan 

(Compressive Strength), dan kekerasan ( Vickers Hardness).  Hasil yang diperoleh 

untuk hasil XRD adalah adanya fase kristal yang terbentuk pada semen gigi. Hasil uji 

SEM menunjukkan variasi terbaik yaitu pada waktu milling 80 menit, dimana ukuran 

pori yang semakin kecil dan jumlah partikel yang semakinsedikit. Hasil uji kerapatan 

didapat nilai tertinggi sebesar 2,541 g/cm3, uji kekuatan tekan sebesar 383,171 MPa, 

dan uji kekerasan nilai tertinggi sebesar 44,06 VHN. Hasil tersebut meningkat seiring 

bertambahnya waktu milling hingga menit ke 80. 

 

Kata kunci : waktu milling, glass ionomer cement (GIC) 

 

 

Abstract 

 

Research entitled Effect of Milling Time Variation of Characteristics Dental 

Glass Ionomer Cement (GIC). The purpose of this study was to determine the influence 

of milling time variation of the physical properties, mechanical properties and 

microstructure of dental cement Glass ionomer Cement, as well as to determine the 

milling time in order to obtain Cement Glass ionomer dental cement that meet the 

standard of character. Variations performed milling time is 0 minutes, 20 minutes, 40 

minutes, 60 minutes, and 80 minutes. After the milling process, then performed 
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sintering at 1100
o
 temperature for 1 hour then formed Glass ionomer powder. Glass 

ionomer powder that is so then tested XRD. Furthermore polyacrylic acid is added it 

will form a paste. The resulting slurry mixture is then molded, so ready to be done 

characterization. Karakteriasasi to do is test of XRD (X-Ray Diffraction), SEM 

(Scanning Electron Microscopy), density (density), compressive strength (Compressive 

Strength), and hardness (Vickers Hardness). The results obtained for XRD results is the 

presence of crystalline phase that forms on teeth cement. SEM test results showed that 

the best variation on milling time of 80 minutes, where the smaller pore size and 

number of particles less. Density test results obtained the highest score of 2.541 g / cm
3
, 

the test amounted to 383.171 MPa compressive strength, and hardness test a high of 

44.06 VHN. The result increases with milling time up to 80 minutes. 

 

Keywords: milling time, glass ionomer cement (GIC) 

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini kasus kerusakan gigi di Indonesia semakin meningkat. Kasus kerusakan 

gigi diakibatkan beberapa faktor, misalnya kecelakaan dan gigi berlubang (cavity).  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007), terdapat sekitar 72,1% penduduk 

Indonesia pernah mengalami gigi berlubang (karies gigi) dan 46,5% diantaranya 

merupakan karies aktif yang belum dirawat. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas, 2013), prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, sebanyak 

14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka nasional.  

Restorasi gigi atau penambalan gigi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi 

kerusakan gigi yang disebabkan oleh karies. Restorasi gigi dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan seperti semen gigi. Pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengembalikan bentuk gigi seperti semula. Selain itu, untuk menghindari terjadinya 

perkembangan bakteri yang dapat merusak gigi sehingga gigi dapat berfungsi secara 

normal.  

Terdapat empat jenis semen gigi yang biasa dipakai dalam dunia kedokteran gigi, 

yaitu semen seng oksida dan eugenol (zinc oxide and eugenol cement), semen 

polikarboksilat (polycarboxylate cement), semen seng fosfat (zinc phosphate cement), 

dan semen gelas ionomer (glass ionomer cement). Masing-masing semen gigi tersebut 

memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. 

Glass Ionomer Cement (GIC) adalah salah satu material penambal gigi yang 

banyak digunakan oleh dokter gigi karena memiliki banyak manfaat. GIC terdiri dari 

dua komponen utama yaitu powder gelas ionomer dan liquid asam poliakrilat. Powder 

yang digunakan adalah silika (SiO2), alumina (Al2O3), kalsium fluorida (CaF2), dan 

aluminium fosfat (AlPO4). Silika berperan sebagai kerangka utama jaringan oksida 

dalam mengembangkan suatu ikatan antara gelas dengan jaringan melalui pembuatan 

sisi deposit dari kalsium (Widana, 2012). Alumina berperan untuk meningkatkan sifat 

mekanik Glass Ionomer Cement yaitu tingkat kekerasannya. Kalsium fluorida berperan 



sebagai antibakteri untuk menghambat perluasan penyebaran bakteri akibat adanya 

karies pada gigi. Sedangkan aluminium fosfat berperan untuk meningkatkan kekuatan 

gigi. Keunggulan GIC antara lain memiliki kemampuan berikatan secara kuat dengan 

enamel maupun dentin dan komposisinya yang sederhana (Craig, 2002). Selain itu GIC 

mempunyai kekuatan kompresi yang tinggi, bersifat adhesif, translusen, tidak iritatif, 

daya larut yang rendah, dan bersifat antikariogenik karena dapat melepaskan fluorida. 

Sifat GIC dapat ditentukan oleh proses pencampuran bahan-bahan dasarnya. 

Proses tersebut meliputi homogenitas campuran bahan yang memberikan sifat mekanik 

yang seragam pada semen gigi GIC yang dihasilkan. Untuk mendapatkan campuran 

yang homogen dapat dilakukan proses milling, dimana waktu milling mempengaruhi 

hasil pada semen gigi GIC. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari 

(2012), menunjukkan bahwa proses milling mempengaruhi nilai kekerasan dan 

kekuatan tekan semen gigi seng fosfat dan nano zinc oxide. Semakin lama waktu 

milling, maka nilai yang dihasilkan akan semakin besar. 

Alat yang digunakan untuk milling adalah dengan menggunakan HEM (High 

Energy Milling). HEM berfungsi untuk mixing, homogenisasi, mechanical alloying, 

membuat emulsi dan mempercepat laju reaksi. HEM dapat memperkecil ukuran partikel 

dan memperluas permukaan sentuh yang disebabkan karena tumbukan antar partikel. 

Jika semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka luas permukaan sentuh partikel ini 

berpengaruh terhadap laju reaksi yang semakin cepat. Sedangkan laju reaksi 

dipengaruhi oleh konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. 

Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh variasi waktu milling pada Semen 

Gigi Kalsium Fosfat-Nano Zinc Oxide (Anati, 2014), variasi milling yang digunakan 

adalah selama 0, 15, 30, 45, dan 60 menit. Dari penelitian tersebut diperoleh variasi 

milling yang terbaik yaitu pada waktu milling selama 60 menit. Sehingga pada 

penelitian ini semen gigi GIC disintesis dengan variasi waktu milling 0, 20, 40, 60 , dan 

80 menit. Sedangkan komposisi GIC yang digunakan adalah SiO2 41 %, CaF2 21 %, 

Al2O3 27 %, dan AlPO4 11 %, hal ini sesuai dengan range komposisi dari GIC. 

Pengaruh variasi waktu milling terhadap karakterisasi sampel semen gigi GIC yang 

terbentuk dapat dilihat melalui beberapa uji. Uji tersebut meliputi uji struktur mikro 

dengan menggunakan XRD (X-Ray Diffraction) dan SEM (Scanning Electron 

Microscopy), uji sifat fisis meliputi uji kerapatan (Density), dan uji sifat mekanis 

meliputi uji kekuatan tekan (Compressive Strength) dan uji kekerasan (Vickers 

Hardness).  

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, semen gigi Glass Ionomer Cement (GIC) yang berbahan 

dasar silika, kalsium fluorida, alumina, aluminium fosfat, dan larutan asam poliakrilat 

dibuat melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pencampuran bahan-bahan dasar 

dengan menggunakan alat High Energy Milling (HEM) dengan variasi waktu selama 0, 

20, 40, 60, dan 80 menit. Campuran bahan tersebut selanjutnya disintering pada suhu 



1100
o
 selama 1 jam menggunakan alat furnace. Setelah bahan disintering maka akan 

terbentuk powder Glass Ionomer. 

Selanjutnya powder Glass Ionomer diuji XRD untuk mengetahui fase yang 

terbentuk. Setelah itu powder dicampur dengan liquid asam poliakrilat dengan masing-

masing berat sebesar 1,5 gram dan 0,5 ml (7-8 tetes). Campur powder dengan liquid 

asam poliakrilat secara manual dengan menggunakan spatula cement yang diletakkan 

pada kaca mixing slab. Pencampuran ini dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit 

agar diperoleh campuran yang homogen. Setelah itu memasukkan sampel ke dalam 

cetakan akrilik sampai permukaannya datar. Cetak semen gigi sesuai dengan ukuran 

standart sampel dalam pengujian yaitu dengan tebal 10 mm dan diameter 8 mm untuk 

diuji sifat fisis dan mekanis (ditunjukkan pada Gambar 1). 

 

   
Gambar 1. Proses pencampuran powder dengan liquid dan pencetakan 

 

Sampel yang sudah dicetak kemudian dikeringkan dalam suhu ruangan hingga 

berupa padatan yang keras. Setelah mengeras, berikutnya sampel dapat dilepas dari 

cetakan. Sampel dalam bentuk pellet dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Sampel Uji 

Selanjutnya semen gigi GIC yang sudah terbentuk akan dikarakterisasi untuk 

mengetahui sifat yang terkandung didalamnya. Karakterisasi tersebut diantaranya: uji 

SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk mengetahui struktur mikro, uji kerapatan 

untuk mengetahui tingkat kerapatan semen gigi, uji kekuatan tekan untuk mengetahui 

kemampuan bahan untuk menerima beban, dan uji kekerasan untuk mengetahui tingkat 

kekerasan bahan. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) 

Pengujian XRD (X-Ray Diffraction) dilakukan untuk mengetahui fase yang 

terbentuk pada semen gigi GIC. Uji XRD dilakukan setelah proses sintering selama 1 

jam pada suhu 1100
o
C. Pada proses sintering, partikel-partikel penyusun zat terikat kuat 

satu sama lain. Hal ini dikarenakan, selama proses sintering terjadi kenaikan kohesi 

antar partikel penyusun benda dan pemadatan melalui proses eliminasi porositas 

(Marweni, 2014). 

Pada uji XRD menggunakan bahan  powder Glass Ionomer dengan variasi 

milling 80 menit. Hasil dari uji XRD menunjukkan adanya fase kristal, dimana banyak 

terdapat puncak–puncak pada pola tersebut (dapat dilihat pada Gambar 3). Hal ini 

disebabkan karena bahan baku dari GIC itu sendiri terbuat dari bahan kristal, sehingga 

stukturnya masih dalam bentuk kristal. 

 
Gambar 3. Hasil Karakterisasi XRD Semen Gigi Glass Ionomer Cement 

 

Berdasarkan analisis Search-Match hasil uji XRD diperoleh fase–fase 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis Search-Match Hasil Uji XRD 

Name Formula 

sum 

Amount (%) 

0 Menit 20 Menit 40 Menit 60 Menit 80 Menit 

Anorthite 

(Al2CaO8Si2) 
38,2 24,4 51,9 58,4 67,3 

Albite (AlNaO8Si3) 37,1 51,6 41,7 37,7 28,4 

Tridymite (SiO2) 9,5 12,8 - - - 

Calcium fluoride 

Fluorite (CaF2) 
8,7 4,4 6,4 4 4,3 

Berlinite (AlPO4) 6,6 6,8 - - - 

Corundum  (Al2O3) - - - - - 



Dari Tabel 1 tersebut nampak bahwa semakin lama waktu milling yang diberikan, maka 

terjadi penurunan jumlah fase yang terbentuk. Hal ini mempengaruhi nilai kerapatan, 

kekuatan tekan, dan kekerasan sampel semen gigi. 

 Hasil uji XRD juga menunjukkan adanya senyawa–senyawa yang terkandung 

dalam semen gigi GIC yaitu Trydimite (SiO2), Calcium fluoride Fluorite (CaF2), 

Aluminium oxide Corundum (Al2O3), dan Berlinite (AlPO4). Namun juga terdapat 

senyawa baru pada semen gigi tersebut yaitu, Anorthite yang merupakan nama material 

dari Al2CaO8Si2 dan Albite merupakan nama material dari AlNaO8Si3. Adanya senyawa 

baru yang terbentuk disebabkan oleh proses sintering pada suhu tinggi namun masih di 

bawah titik lebur material yang disintering, sehingga terjadi penggabungan partikel–

partikel. 

  

Hasil Karakterisasi SEM (Scanning Electron Microscopy) 

 Uji SEM dilakukan untuk mengetahui struktur morfologi suatu sampel. Hasil uji 

SEM ini digunakan sebagai pendukung dari hasil uji kerapatan, uji kekuatan tekan, dan 

uji kekerasan. Karakterisasi SEM berguna untuk mengetahui perubahan struktur mikro 

dari pengaruh variasi waktu milling semen gigi Glass Ionomer Cement. Hasil uji SEM 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

   
(a) (b)         (c) 

 

Gambar 4. Hasil Karakterisasi SEM Semen Gigi Glass Ionomer Cement dengan 

perbesaran 100 kali, (a) Tanpa Milling; (b) Variasi Milling 40 Menit; (c) Variasi Milling 

80 Menit 

 

Hasil karakterisasi SEM pada Gambar 4 menunjukkan struktur mikro dari semen 

gigi Glass Ionomer Cement dengan variasi milling  0, 40, dan 80 menit. Pada semen 

gigi GIC tanpa milling (Gambar 4 a), terlihat permukaan yang kasar dan ukuran pori 

yang sangat besar yaitu sebesar 291,9 µm. Hal ini disebabkan karena pada sampel ini 

tanpa adanya proses milling, sehingga tidak memperoleh campuran bahan yang 

homogen. Pada semen gigi GIC dengan waktu milling 40 menit (Gambar 4 b), terlihat 

permukaan yang halus tetapi masih terdapat ukuran pori yang agak besar pada sampel 

yaitu sebesar 166,5 µm. Selain itu, pada sampel ini dapat dilihat bahwa masih banyak 

terdapat pori – pori pada permukaannya. Hal ini disebabkan karena proses milling yang 



kurang sempurna, sehingga masih ada ruang kosong pada semen gigi yang dapat dilihat 

pada stuktur permukaanya. Pada semen gigi GIC dengan waktu milling 80 menit 

(Gambar 4 c), terlihat ukuran pori yang lebih kecil dibandingkan dengan sampel 

sebelumnya yaitu sebesar 120,4 µm. Selain itu, pada sampel ini dapat dilihat bahwa 

semakin sedikitnya jumlah pori yang terdapat pada permukaan semen gigi GIC. Hal ini 

disebabkan karena pada sampel ini mengalami proses pencampuran bahan yang lebih 

lama, sehingga homogenitas bahan lebih sempurna. 

Berdasarkan hasil karakterisasi SEM, dapat disimpulkan bahwa struktur mikro 

dari pengaruh variasi waktu milling bahan semen gigi GIC yang terbaik yaitu pada 

varasi waktu milling selama 80 menit. Hasil ini juga didukung dengan beberapa uji 

diantaranya adalah uji kerapatan, uji kekuatan tekan, dan uji kekerasan. Ketiga uji 

tersebut menunjukkan hasil yang sama yakni semakin meningkat seiring bertambahnya 

waktu milling yang dilakukan. Semakin lama waktu milling, maka semakin homogen 

pula campuran bahan yang akan digunakan untuk pembuatan semen gigi Glass Ionomer 

Cement (GIC). 

 

Hasil Uji Kerapatan (Density) 

Uji kerapatan atau densitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kerapatan pada 

sampel semen gigi Glass Ionomer Cement (GIC) yang terjadi akibat pengaruh variasi 

waktu milling. Uji kerapatan dilakukan dengan cara menimbang sampel untuk 

mengetahui massa sampel dan menghitung volume sampel. Nilai kerapatan dapat 

dihitung dengan menggunakan perbandingan antara massa dengan volume sampel, 

dapat dilihat pada Persamaan 1 berikut ini. 

 

         (1) 

 

Hasil pengujian nilai kerapatan dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil perhitungan nilai 

kerapatan (pada Tabel 2) dapat dibuat grafik hubungan antara variasi waktu milling 

terhadap nilai kerapatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. 

Tabel 2. Hasil Uji Kerapatan 

Sampel 
Variasi Milling 

(Menit) 

Tebal 

(cm) 

Diameter 

(cm) 

Massa 

(gram) 

Densitas 

(gram/cm
3
) 

A 0 10,7 x 10
-1

 8,63 x 10
-1

 1,352 2,161 ± 0,004 

B 20 10,7 x 10
-1

 8,62 x 10
-1

 1,458 2,336 ± 0,005 

C 40 10,7 x 10
-1

 8,63 x 10
-1

 1,501 2,399 ± 0,005 

D 60 10,7 x 10
-1

 8,62 x 10
-1

 1,532 2,454 ± 0,005 

E 80 10,7 x 10
-1

 8,62 x 10
-1

 1,586 2,541 ± 0,005 

 



 
Gambar 5. Grafik hubungan antara variasi waktu milling terhadap nilai 

kerapatan semen gigi Glass Ionomer Cement 

 

Grafik hasil pengukuran nilai kerapatan menunjukkan bahwa nilai kerapatan 

semen gigi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya variasi waktu milling yang 

dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan semakin lama variasi waktu milling, maka 

campuran bahan semen gigi akan semakin homogen. Dari hasil perhitungan, nilai 

kerapatan yang tertinggi diperoleh pada variasi waktu milling 80 menit dengan nilai 

kerapatan yaitu sebesar (2,541 ± 0,005) gram/cm
3
, sedangkan nilai kerapatan yang 

terendah diperoleh pada variasi waktu milling 0 menit dengan nilai kerapatan yaitu 

sebesar (2,161 ± 0,005) gram/cm
3
. 

Nilai kerapatan yang diperoleh dari hasil perhitungan berbeda dengan literatur 

yaitu pada enamel gigi sebesar 2,96 gram/cm
3
. Hal ini disebabkan karena struktur dan 

komposisi yang terkandung dalam semen gigi GIC berbeda dengan enamel gigi 

manusia, sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda. Selain itu, suhu pada proses 

sintering yang kurang memenuhi, sehingga memperoleh sampel dengan porositas yang 

besar yang menyebabkan kerapatannya kecil. 

 

Hasil Uji Kekuatan Tekan (Compressive Strength) 

Pengukuran uji kuat tekan dilakukan dengan menggunakan metode pembebanan, 

yaitu dengan cara memberikan beban pada sampel hingga sampel rapuh. Metode ini 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan tekan sampel saat menerima beban. Data yang 

diperoleh yaitu diameter sampel dan gaya maksimum yang dibutuhkan untuk menekan 

sampel. Nilai kuat tekan (compressive strength) masing-masing sampel dapat dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2 sebagai berikut. 

  
 

 
        (2) 

Hasil uji kuat tekan dapat dilihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat dibuat grafik 

hubungan antara variasi waktu milling dengan nilai kuat tekan sampel sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tekan 

Sampel 
Variasi Milling 

(Menit) 
F (N) A (mm

2
) σ (Mpa) 

A 0 20,65 x 10
3
 233,857 x 10

-6
 353,207 ± 0,418 

B 20 21,10 x 10
3
 233,316 x 10

-6
 363,439 ± 0,430 

C 40 21,70 x 10
3
 233,857 x 10

-6
 371,167 ± 0,438 

D 60 21,95 x 10
3
 233,316 x 10

-6
 376,314 ± 0,445 

E 80 22,35 x 10
3
 233,316 x 10

-6
 383,171 ± 0,453 

 

 
Gambar 6. Grafik hubungan antara variasi waktu milling terhadap nilai kekuatan tekan 

semen gigi Glass Ionomer Cement 

 

Berdasarkan Gambar 6 nampak bahwa nilai kuat tekan bertambah seiring 

dengan penambahan waktu pada proses milling. Hal ini disebabkan karena semakin 

lama waktu milling yang digunakan, maka campuran bahan akan semakin homogen 

yang juga berpengaruh dalam proses pembuatan semen gigi. Semakin lama waktu 

milling, maka akan mengurangi sifat kerapuhan semen gigi tersebut. Gambar 6 

menunjukkan bahwa nilai kuat tekan semen gigi memberikan nilai tertinggi pada 

sampel E dengan variasi waktu milling selama 80 menit, yaitu sebesar (383,171 ± 

0,453) MPa. Nilai kuat tekan yang diperoleh sudah memenuhi nilai yang diinginkan 

pada literatur yaitu pada enamel gigi sebesar 94 - 450 MPa. Hal ini juga didukung 

dengan uji struktur mikro, dimana uji tersebut menunjukkan bahwa pada sampel dengan 

variasi milling 80 menit memiliki jumlah pori yang sedikit dan ukuran pori yang paling 

kecil. 

 

Hasil Uji Kekerasan (Hardness) 

Pengukuran nilai kekerasan dilakukan dengan menggunakan metode 

Microvickers Hardness. Uji kekerasan bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu 

sampel untuk menerima beban. Pengukuran tingkat kekerasan dilakukan pada tiga titik 

yang berbeda, yaitu sisi kanan, sisi tengah , dan sisi kiri sampel. Pemberian beban saat 
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pengambilan data yaitu sebesar 0,05 kgf (0,49 N). Data yang diperoleh dari hasil 

pengujian vickers hardness adalah nilai kekerasan sampel (VHN), diagonal 1 dan 

diagonal 2. Dari ketiga titik yang telah diberi beban, kemudian diperoleh rata-rata nilai 

VHN. Hasil perhitungan nilai kekerasan dapat dilihat pada Tabel 4. Dari hasil 

perhitungan nilai kekerasan (pada Tabel 4) dapat dibuat grafik hubungan antara variasi 

waktu milling terhadap nilai kekerasan (dapat dilihat pada Gambar 7). 

Tabel 4. Hasil Uji Kekerasan 

Sampel 
Variasi Milling 

(Menit) 

(Kekerasan) 

VHN 

A 0 34,16 ± 2,57 

B 20 35,86 ± 2,40 

C 40 38,13 ± 1,05 

D 60 41,50 ± 1,47 

E 80 44,06 ± 0,86 

 

 
Gambar 7. Grafik hubungan antara variasi waktu milling terhadap nilai kekerasan 

semen gigi Glass Ionomer Cement 

 

Berdasarkan Gambar 7 diperoleh bahwa nilai kekerasan selaras dengan nilai 

kekuatan tekannya. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai kekerasan tersebut 

meningkat seiring dengan bertambahnya waktu milling yang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan semakin lama waktu milling yang dilakukan, maka campuran bahan akan 

semakin homogen sehingga menyebabkan kekerasannya semakin meningkat. Dari hasil 

penelitian, nilai kekerasan yang tertinggi diperoleh pada variasi waktu milling 80 menit 

dengan nilai kekerasan yaitu sebesar (44,06 ± 0,86) VHN, sedangkan nilai kekerasan 

yang terendah diperoleh pada variasi waktu milling 0 menit dengan nilai kekerasan yaitu 

sebesar (34,16 ± 2,57) VHN. 

Nilai kekerasan yang diperoleh berbeda dengan literatur yaitu pada enamel gigi 

sebesar 294 – 408 VHN. Hal ini disebabkan karena pada uji kekerasan menggunakan 

pengukuran suatu material dengan nilai kekerasan yang kecil dengan indentasi yang 

lebih kecil pula. Sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian jauh berbeda antara 

semen gigi GIC dengan enamel pada gigi manusia. Selain itu, struktur dan komposisi 

yang terkandung dalam semen gigi GIC berbeda dengan enamel gigi manusia. Hasil 
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dari uji kerapatan, kekuatan tekan, dan kekerasan meningkat seiring dengan 

bertambahnya waktu milling yang dilakukan (pada Tabel 5). Hal ini juga dijelaskan 

pada karakterisasi SEM, yakni semakin bertambahnya waktu milling menghasilkan 

ukuran pori yang semakin kecil. Selain itu, jumlah pori yang terlihat juga semakin 

sedikit. 

 

Tabel 5. Hasil uji kerapatan, kekuatan tekan, kekerasan, dan struktur mikro (SEM) 

Variasi 

Milling 

(Menit) 

Kerapatan 

(gram/cm
3
) 

Kekuatan tekan 

(MPa) 

Kekerasan 

(VHN) 

SEM 

(µm) 

0 2,161 ± 0,004 353,207 ± 0,418 34,16 ± 2,57 291,9 

20 2,336 ± 0,005 363,439 ± 0,430 35,86 ± 2,40 - 

40 2,399 ± 0,005 371,167 ± 0,438 38,13 ± 1,05 166,5 

60 2,454 ± 0,005 376,314 ± 0,445 41,50 ± 1,47 - 

80 2,541 ± 0,005 383,171 ± 0,453 44,06 ± 0,86 120,4 

 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa waktu milling berpengaruh terhadap sifat 

fisis, sifat mekanis, dan struktur semen gigi GIC. Jika semakin lama waktu milling yang 

dilakukan, maka nilai kerapatan, kekuatan tekan, kekerasan, dan struktur mikro semen 

gigi semakin besar. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan serangkaian penelitian, analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan tentang Pengaruh Variasi Waktu milling terhadap Karakteristik Semen Gigi 

Glass Ionomer Cement (GIC), maka diperoleh kesimpulan bahwa penambahan waktu 

milling mempengaruhi hasil semen gigi GIC (Tabel 5), semakin lama waktu milling 

yang dilakukan maka akan meningkatkan nilai kerapatan, kekuatan tekan, kekerasan, 

dan struktur mikro semen gigi GIC. Sehingga waktu milling sangat berpengaruh 

terhadap homogenisasi suatu bahan. 
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