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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Teori 

1. Fissure sealant  

Fissure sealant merupakan salah satu bahan kedokteran gigi untuk pencegahan 

karies dini, tersedia dalam bentuk bahan resin maupun glass ionomer cement dan 

ditempatkan pada pit dan fissure gigi (Christiono, 2011). Penggunaan fissure sealant 

dianggap sangat baik untuk tindakan pencegahan terhadap karies. Bahan sealant 

adalah zat yang dapat menembus ke microporosite enamel dengan bantuan etsa 

asam. Setelah polimerisasi, sealant membentuk lapisan yang menutupi celah pit dan 

fissure sebagai penghalang mekanis yang melindungi gigi dari akumulasi plak 

(Morales et al,2015).  Fissure sealant yang diterapkan diklinik dan di sekolah sangat 

efektif dalam mencegah karies gigi, mengurangi karies di pit dan fissure hingga 60 

% selama dua sampai lima tahun setelah pelaksaannya (Veiga et al, 2014). 

Indikasi aplikasi  fissure sealant adalah pasien dengan resiko karies gigi tinggi, 

gigi baru erupsi, memiliki celah pit dan fissure dan secara klinis bebas karies, pasien 

dengan disabilitas dan pasien dewasa dalam perawatan medik khusus menyebabkan 

menurunnya laju saliva (Veiga et al, 2014). Menurut Veiga (2014) pemeriksaan intra 

oral dan oral hygiene kebutuhan perawatan fissure sealant dibagi menjadi tiga yakni 

: 
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a. Pasien dengan kebutuhan rendah, setelah pemeriksaan celah pit dan 

fissure yang dalam pada molar permanen dan dibutuhkan indikasi untuk 

melakukanya 

b. Pasien dengan kebutuhan sedang, prioritas pada gigi molar yang memilik 

faktor resiko karies tinggi.  

c. Pasien dengan kebutuhan tinggi, pada gigi premolar dan molar memiliki 

predisposisi karies. 

2. Bahan Fissure Sealant  

Fissure sealant merupakan bahan yang diaplikasikan pada pit dan fissure gigi. 

Bahan sealant tersedia dalam berbagai jenis yakni komposit, compomer dan glass 

ionomer cement (Doli et al, 2010) 

a. Komposit 

Bahan sealant pertama dalam kedokteran gigi adalah bahan sealant berbasis 

bis-GMA memiliki struktur yang sama seperti komposit untuk restorasi tetapi 

lebih sedikit mengandung filler untuk mengurangi viskositas dan memungkinkan 

penetrasi yang lebih baik dan dalam kedalam celah pit dan fissure. Pigmen warna 

ditambahkan untuk meningkatkan visibilitas dan merilis flour untuk menghambat 

bakteri (Doli et al, 2010) 

Reaksi polimerisasi sealant komposit terjadi melalui reaksi kimia dan 

fotokimia (Doli et al, 2010). Resin yang digunakan sebagai fissure sealant 

belakangan ini melibatkan penggunaan metil-2-cyanoacrylate, yang dicampur 

dengan poli (metil metakrilat) dan bubuk organik yang diaplikasikan dalam celah 
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pit dan fissure gigi. Cyanoacrylate dapat menjaga kelembaban saat polimerisasi. 

Dengan perkembangan biomaterial, sealant banyak menggunakan monomer dari 

2,2-bis (4- (2-hidroksi-3-methacryloxy-propyloxy-phenyl) propana (Bis-GMA), 

kimia diaktifkan dan fotokimia. Bis-GMA sealant adalah sama dengan komposit 

dengan sturktur sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Struktur Bis-GMA (McCabe & Walls, 2008). 

Perbedaan utama Bis-GMA sealant lebih cair, untuk memungkinkan 

penetrasi yang lebih baik di daerah enamel untuk mempertahankan sealant. Bis 

GMA adalah reaksi yang dihasilkan oleh bis (4-hidroxyphenyl) dimethylmethane 

dan glicidymethacrylate (Veiga et al. 2014). Monomer metil metakrilat dan 

dimetil metakrilat berpolimerisasi tambahan yang dawali oleh radikal bebas 

berasal dari aktivasi kimia atau pengaktifan energi dari panas ataupun sinar 

(Veiga et al. 2014). Komposit biasanya menggunakan aktivasi sinar atau kimia 

sebagai berikut:  

1. Resin yang diaktifkan secara kimia. Bahan yang diaktifkan secara 

kimia dipasok dalam 2 pasta, satu mengandung insiator benzoil 
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peroksida dan lainya activator amin tersier (N,N-dimetil-p-toluidin), 

ketika kedua pasta ini diaduk, amin beraksi dengan benzoil peroksida 

untuk membentuk radikal bebas dan polimerisasi tambahan dimulai. 

(Anusavice, 2003). 

2. Resin yang diaktifkan dengan sinar. Sistem pertama yang diaktifkan 

dengan sinar ultraviolet untuk merangsang radikal bebas. Saat ini 

komposit yang diaktifkan dengan sinar ultraviolet telah banyak 

digantikan dengan sistem yang diaktifkan dengan sinar yang dapat 

dilihat mata yang secara nyata meningkatkan kemampuan 

polimerisasi lapisan yang lebih tebal sampai dengan 2mm. Komposit 

yang diaktifkan dengan sinar tampak lebih luas penggunaanya 

dibandingkan bahan aktif secara kimia, bentuk komposit ini hanya 

dalam satu pasta kemudian disinari. Saat radikal bebas pemulai 

reaksi, terdiri dari atas molekul fotoinsiator dan aktivator amin yang 

terdapat dalam pasta dan bila keduanya komponen dibiarkan tidak 

terpapar sinar maka komponen tersebut tidak berinteraksi namun jika 

kedua komponen tersebut terpapar sinar dengan panjang gelombang 

tepat (468 nm) mengaktifkan fotoinsiator dan interaksi dengan amin 

untuk membentuk radikal bebas yang mengawali polimerisasi 

tambahan (Anusavice, 2003). 

3. Fotoinisiator yang umumnya digunakan adalah camphoroquinone 

yang memiliki penyerapan berkirsar 400-500 mikrometer yang berada 
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pada regio biru dari spectrum sinar tampak, insiator ini dalam pasta 

sebesar 0,2% serat aselerator amin yang cocok berinteraksi dengan 

camphoroquinone seperti dimetilaminoetil metakrilat 0,15% 

(Anusavice, 2003). 

a) Komposisi bahan sealant resin komposit. 

Komponen bahan sealant berbasis resin adalah matriks, filler atau 

bahan pengisi, coupling agent, inhibitor, dan modiefied optic 

(Anusavice, 2003). 

(1) Resin Matriks 

Resin adalah komponen aktif kimia dalam komposit. 

Bentuknya adalah monomer cair. Bisfenol-a-glycidyl 

dimethacrylate (Bis-GMA), trietilen glikol dimetakrilat 

(TEGDMA), dan urethane dimethacrylate (UEDMA) adalah 

matriks resin yang umum digunakan dalam komposit gigi. 

Kegunaan matriks resin ini adalah untuk membentuk ikatan 

silang polimer yang kuat pada bahan komposit dan mengontrol 

konsistensi pasta resin komposi (Anusavice, 2003). 

Monomer dengan berat molekul tinggi, khususnya Bis-

GMA amatlah kental pada temperatur ruang. Monomer yang 

memiliki berat molekul lebih tinggi dari pada metilmetakrilat 

yang membantu mengurangi pengerutan polimerisasi meskipun 

sifat mekanik resin bis-GMA lebih unggul dibandingkan resin 
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akrilik, bahan tersebut tidak mengikat struktur gigi lebih 

efeketif, karena itu pengerutan polimerisasi dan perubahan 

dimensi termal masih merupakan pertimbangan untuk resin 

yang diisi selain monomer, bahan tambah lain ditambahkan 

dalam matriks resin termasuk sistem aktivator-insiator 

penghambat, penyerap sinar ultra violet dan pigmen dengan 

konsentrasi besar maupun kecil (Anusavice, 2003). 

(2) Filler 

Dimasukkannya partikel bahan pengisi ke dalam suatu 

matriks secara nyata meningkatkan sifat bahan matriks secara 

nyata meningkatkan sifat bahan matriks bila partikel pengisi 

benar-benar berikatan dengan matriks. Bila tidak, partikel bahan 

pengisi akan melemahkan bahan. Karena pentingnya bahan 

pengisi yang berikatan dengan kuat, jelas terlihat bahwa 

penggunaan bahan pengisi tambahan sangatlah diperlukan untuk 

keberhasilan suatu bahan komposit (Anusavice, 2003). 

(3) Coupling agent 

Coupling agent berperan penting agar partikel pengisi 

berikatan dengan matriks resin. Hal ini memungkinkan matriks 

polimer lebih fleksibel dalam meneruskan tekanan ke partikel 

pengisi yang lebih kaku. Ikatan antara 2 fase komposit diperoleh 

dengan bahan . Aplikasi bahan coupling yang tepat dapat 
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menigkatkan sifat mekanik dan fisik serta memberikan 

kestabilan hidrolitik dengan mencegah air menembus sepanjang 

antara muka bahan pengisi dan resin (Anusavice, 2003). 

(4) Inhibitor 

Untuk meminimalkan atau mencegah polimerisasi spontan 

dari monomer, bahan penghambat ditambahkan pada sistem 

resin. Penghambat ini mempunyai potensi reaksi yang kuat 

dengan radikal bebas. Bila radikal bebas telah terbentuk, seperti 

dengan suatu pemaparan singkat terhadap sinar ketika bahan 

dikeluarkan dari kemasan, bahan penghambat bereaksi dengan 

radikal bebas, dan kemudian menghambat perpanjangan rantai 

dengan mengakhiri kemampuan radikal bebas untuk mengawali 

proses polimeriasi (Anusavice, 2003). 

(5) Modifier Optik  

Untuk menyamakan dengan warna gigi, komposit 

kedokteran gigi harus memiliki warna visual (shading) dan 

translusensi yang dapat menyerupai struktur gigi. Warna dapat 

diperoleh dengan menambahkan pigmen yang berbeda. Bahan 

pigmen ini seringkali terdiri dari oksida logam berbeda yang 

ditambahkan dalam jumlah sedikit (Anusavice, 2003). 

b. Glass ionomer cement 
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Glass ionomer cement sudah dikenal sejak 1970-an sebagai keturunan 

semen silikat dan semen polikarboksilat (Anusavice ,2003). 

1) Komposisi glass ionomer cement  

Bahan glass ionomer cement tersedia dalam bentuk bubuk dan 

cairan atau sebagai suatu bubuk yang dicapur dengan cairan. Bubuk 

terdiri dari suatu bahan kaca silikat sodium alumina dengan komposisi 

yang sama dengan yang digunakan dalam material silikat. Rasio alumina 

terhadap silica dalam bahan kaca ini meningkat dibandingkan dengan 

yang digunakan dalam material silikat. Keadaan ini meningkatkan 

reaktivitas kaca kesuatu tingkat dapat bereaksi secara tepat dengan asam 

poliakrilat, yang merupakan suatu asam yang lebih lemah dibandingkan 

terhadap asam fosfat yang digunakan dalam material silikat. Sebagai 

halnya untuk silikat bahan kaca kadar flourida bermakna walaupun tidak 

secara langsung turut dalam reaksi setting, dapat memberikan pengaruh 

berupa mudah terjadi karies pada subtansi gigi disekitarnya (McCabe & 

Walls, 2008). 

2) Sifat – sifat glass ionomer cement. 

Kekuatan lentur atau tensile strength hanya sekitar 12 MPa dan 

selama pengujian kekuatan kelenturan ikatan email sekitar 5 MPa. 

Keadaan ini menyatakan bahwa suatu zona kosentrasi stress didalam 

semen yang terjadi akibat adanya bonding ke gigi (Anusavice, 2003). 
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Biokompatibilitas yang dapat diterima meskipun keasamannya normal 

(Anusavice, 2003). Nilai difusivitas glass ionomer mendekati nilai 

difusivitas dentin. Dengan demikian, material tersebut memiliki suatu 

pengaruh pencegahan termal yang memadai untuk melindungi pulpa 

dari trauma termal (McCabe & Walls, 2008). 

c. Compomer 

Polyacid modified composite resin disebut sebagai compomer 

diperkenalkan pada tahun 1990-an. Compomer mengabungkan sifat estetik resin 

komposit dan kemampuan mengeluarkan flour serta kemampuan adesif glass 

ionomer. Compomer berasal dari kata “comp” untuk composite dan “omer” 

untuk ionomer (Mc Cabe & Walls, 2008).  

1) Komposisi compomer sealant  

Komponen utama sama dengan resin komposit, yaitu bulky 

macro-monomers, seperti bisglycidyl ether dimethacryla (bis-GMA) dan 

urethane dimethacrylate (UDMA) yang dipadukan dengan viscosity-

reducing diluent seperti triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA). 

Sistem polimer ini diisi oleh serbuk inorganik non reaktif seperti quartz 

atau silicate glass (0,04 µm), misalnya SrAlFSiO4 yang dilapisi silane 

untuk meningkatkan kekuatan ikatan antara filler dan matriks pada saat 

pengerasan. reaksi pengerasan compomer sealant (Doli et al, 2010). 

Polyacid modified composite resin  mengeras dengan aktivasi 

sinar pada matriks resin komposit. Tanpa penyinaran, bahan ini tidak 
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akan mengeras atau monomer tidak terpolimerisasi. Pengerasan 

berdasarkan polimerisasi sinar ini dimulai dengan terbentuknya radikal 

bebas. Kemudian dengan penyerapan air dari gigi dan rongga mulut dapat  

juga menyebabkan reaksi asam basa antara rantai poliacid dari matriks 

resin dengan bahan  pengisi, yang menimbulkan pelepasan fluor dan 

ikatan silang polimer lebih lanjut. Namun reaksi asam basa ini kecil 

sekali kontribusinya pada kemampuan fisik bahan. Polyacid modified 

resin komposit mengalami reaksi asam basa yang berlangsung cepat pada 

permukaan paling luar tumpatan. Tingkat reaksi asam basa yang diawali 

penyerapan air pada permukaan ini (Nicholson, 2006). 

2) Sifat-sifat compomer sealant  

Sifat-sifat compomer terdiri dari sifat mekanis, pelepasan flor, 

pelepasan ion dan sebagai penyeimbang asam basa (Doli et al. 2010). 

a. Sifat-sifat mekanis secara umum tidak jauh berbeda dari sifat-sifat 

komposit resin. Perbedaan keduanya yang paling signifikan adalah 

dalam hal ketahanan terhadap tekanan. Untuk mendapatkan kekuatan 

pengunyahan yang besar dalam rongga mulut, suatu  bahan pengisi 

yang dipakai dalam jangka waktu panjang membutuhkan. Kekuatan 

tekan kompomer berhubungan erat dengan kemampuan bahan untuk 

menahan suatu beban tanpa terjadi fraktur disebut compressive strength. 

Kekuatan resin komposit dalam menerima tekanan kunyah berkisar 

1,75-1,92 MPa dan kompomer berkisar 0,97-1,23 MPa. Oleh karena 
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terjadi penurunan resistensi terhadap terjadinya fraktur, compomer 

seharusnya tidak digunakan pada daerah yang menerima beban yang 

besar (Nicholson, 2006). 

b. Pelepasan flor compomer didesain untuk melepaskan flor yang 

terdapat pada reaktif glass filler, dan akan dilepaskan apabila terjadi 

reaksi antara glass filler  dengan bahan asam yang dipicu oleh adanya 

penyerapan air ke dalam.  

c. Selain itu, compomer mengandung senyawa fluorida seperti 

fluorida stronsium yang mampu melepaskan ion fluorida bebas di bawah 

kondisi klinis. Flor akan dilepaskan apabila terjadi peningkatan kondisi 

lingkungan yang asam dan sebagai penyeimbang bagi asam laktat. 

Beberapa  peneliti percaya bahwa compomer mampu bertindak sebagai 

reservoir fluorida dengan mengabsorpsi fluorida dari lingkungannya, 

seperti pada waktu aplikasi fluorida topikal, dan dengan cara ini bahan ini 

dapat mengisi persediaan fluoride (Nicholson, 2006). 

d. Pelepasan ion oleh compomer telah diteliti oleh Sales dkk, dan 

Nicholson dan Czarnecka. Kedua penelitian ini membandingkan antara 

kondisi lingkungan yang netral dan asam, dan keduanya menyimpulkan 

bahwa pengeluaran atau pelepasan ion jauh lebih besar apabila kondisi 

lingkungan asam daripada netral. Penelitian dari Nicholson dan 

Czarnecka menyatakan  bahwa kompomer melepaskan sodium, kalsium, 

stronsium, aluminium, fosfor dan silikon dalam kondisi lingkungan baik 
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asam maupun netral, di mana yang membedakannya adalah kadar 

pelepasan masing-masing ionnya, pada kondisi lingkungan yang asam, 

ion-ion ini akan lebih banyak dilepaskan daripada ketika kondisi 

lingkungan netral (Nicholson, 2006). 

e. Compomer memiliki sifat buffering yang dapat mengubah pH 

asam menjadi pH netral. Sifat ini dimiliki oleh glass ionomer cements , 

tapi tidak dimiliki oleh komposit konvensional. pH asam dari compomer 

lebih kecil sehingga dapat mengurangi asiditas terhadap asam yang 

menyebabkan karies agar risiko perkembangan karies dapat dikurangi.  

Dalam suatu  penelitian membuktikan meningkatnya pH kompomer 

sebesar 0,26 pada daerah lembab untuk memicu reaksi asam basa antara 

filler dan monomer (Nicholson, 2006). 

Keuntungan compomer adalah kombinasi bahan yang mengandung glass 

ionomer dan fluoride reaktif  serta monomer yang mengandung gugus 

karboksilat. Compomer menggabungkan sifat menguntungkan dari kedua 

komposit dan glass ionomer, baik secara mekanik , optik dan fluoride (McCabe 

& Walls, 2008). 

3. Sifat fisik bahan pit fissure sealant 

Sifat fisik bahan sealant dibagi menjadi tiga yakni : kondustivitas termal, difusi 

termal dan koefisein ekspansi termal 

a. Konduktivtas termal 
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Penyaluran panas melalui senyawa padat biasa terjadi dengan bantuan 

konduksi. Konduksi panas terjadi melalui interaksi getaran-getaran ruang 

geometrik dan dengan gerakan elektron serta interaksinya dengan atom. 

Konduktivitas termal (k) adalah pengukuran termofisika mengenai seberapa 

baik panas disalurkan melalui suatu bahan dengan aliran konduksi (Anusavice, 

2003). 

b. Difusi Termal 

Nilai difusi termal suatu bahan mengendalikan besarnya waktu perubahan 

temperatur begitu panas melewati suatu bahan. Besarnya dapat diukur pada 

saat suatu benda dengan temperatur yang tidak sama mencapai keadaan 

keseimbangan termal (Anusavice, 2003) 

c. Koefisien Ekspansi Termal 

Koefisisen ekspansi termal linier merupakan perubahan panjang per unit 

panjang asal dari suatu benda bila temperatur dinaikkan 1ºC (Anusavice, 2003) 

4. Kebocoran mikro akibat perubahan suhu  

Kebocoran mikro merupakan celah mikroskopik antara dinding kavitas dan 

tumpatan yang dapat dilalui mikroorganisme, cairan dan molekul. Kebocoran 

mikro dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, penyusutan akibat polimerisasi, 

kontraksi termal, penyerapan air, rongga mulut yang asam, mekanikal stress dan 

perubahan dimensi pada struktur gigi (Dhurohmah dkk, 2014). 

Keadaan suhu rongga mulut yang berfluktuasi setiap hari menyebabkan 

terjadnya perubahan suhu secara kontinyu dialami oleh bahan sealant. Suhu ektrim 
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dingin rongga mulut adalah  C dan suhu ektrim panas pada rongga mulut adalah 

C. Suhu ekstrim tersebut merupakan suhu terendah dan tertinggi yang dapat 

diterima oleh rongga mulut yang berfluktuasi dapat mempengaruhi penurunan 

kualitas adaptasi bahan. Adanya perubahan suhu yang mendadak akan 

berperngaruh cukup besar terhadap sifat fisik suatu bahan karena pengerutan dan 

pemuaian baik akibat dari suhu tinggi ke rendah ataupun sebaliknya (Sari dkk, 

2016) 
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B. Kerangka Teori  
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Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Dalam penutupan pit dan fisure sealant kita tidak terlepas dari pemilihan bahan 

yang digunakan, salah satu bahan yang digunakan yakni compomer yang telah 

dikembangkan didunia kedokteran gigi klinis yang menggabungkan dua bahan yakni 

asam polyacid monomer dan bahan tipe glass ionomer cement, keadaan ini membuat 

compomer memiliki kemampuan untuk perlekatan, membantu reaksi asam basa dengan 

kemampuan melepaskan flour dan buffer lingkungan asam, penyerapan air sedikit 

(Pupin, 2006). Laporan hasil menyatakan bahwa compomer memiliki retensi  baik lebih 

baik setelah aplikasi 24 bulan. 

Kebocoran tepi merupakan celah mikroskopik antara dinding kavitas dan tumpatan 

yang terdapat melalui mikroorganisme, cairan, molekul dan ion, kebocoran ini dapat 

menyebabkan karies yang signifikan. Karena adanya perubahan dimensional dari 

stimulasi panas dan dingin, shrinkage, disolusi, serta pajanan dari luar, marginal seal 

yang baik sulit didapatkan, hal ini sesuai dengan laporan penelitian oleh Theodoridou-

pahini et all (1996), bahwa kebocoran tepi dapat terdapat pada semua bahan sealant. Hal 

ini disebabkan oleh salah satunya koefesien termal dari sealant yang secara signifikan 

berbeda dengan enamel. 
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C. Kerangka Konsep  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis 

1. Ada perbedaan kebocoran mikro pada bahan sealant compomer dan resin bis-

GM pada efek perubahan suhu. 

2. Compomer sealant memiliki kebocoran mikro lebih baik dibandingkan resin bis-

GMA sealant. 

 

 

 

 

 

 

 

repository.unimus.ac.id


