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2.1 Enamel  

2.1.1 Komposisi Enamel 

 Enamel merupakan jaringan terluar dari mahkota gigi dan memiliki lapisan 

jaringan kalsifikasi translusen yang menutupi mahkota gigi. Enamel adalah 

jaringan yang teremineralisasi paling baik sehingga walaupun tipis, teksturnya 

tetap keras. Ketebalan dan kekerasan enamel pada setiap individu berbeda-

beda, begitu pula warnanya. Warna enamel bergantung pada kualitas struktur, 

tingkat ketebalan, dan noda yang terdapat pada permukaan enamel (Nonong 

dkk., 2013).  

 Enamel terdiri atas sekitar 96% mineral inorganik dan 4% air dan material 

organik. Enamel merupakan substansi pelindung berkonsistensi keras yang 

melndungi mahkota gigi. Enamel adalah jaringan biologis terkeras pada tubuh. 

Enamel mampu mencegah terjadinya fraktur karena tekanan pengunyahan. 

Enamel juga mampu memberikan bentuk dan kontur bagi mahkota gigi serta 

berperan sebagai pelindung bagian gigi yang terpapar oleh lingkungan oral. 

Enamel merupakan jaringan terkeras pada tubuh, namun jaringan ini memiliki 

permebilitas bagi beberapa cairan, bakteri, dan produk bakteri pada rongga 

mulut (Avery & Jr.Chiego, 2012). 

Enamel tidak terdiri atas sel-sel, sehingga ketebalan enamel tidak dapat 

bertambah dan enamel tidak memiliki daya reparatif jika terjadi kerusakan. 

Dengan demikian, pencegahan kerusakan enamel harus diperhatikan dengan 



baik karena enamel rentan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh 

keberadaannya pada lingkungan basah dan kondisi rongga mulut yang kurang 

menguntungkan (Putri dkk., 2012). 

2.1.2 Struktur Enamel 

2.1.2.1 Enamel Rod (Batang Enamel) 

Enamel terdiri atas enamel rod (batang enamel) yang memanjang dari 

dentinoenamel junction menuju permukaan luar enamel. Satu ameloblas 

membentuk kepala enamel rod; dua ameloblas membentuk leher enamel rod; 

dan ekornya terbentuk dari empat ameloblas. Enamel rod, dari kepala hingga 

ekor, memiliki panjang 9 µm. Enamel rod memiliki panjang yang kurang lebih 

sama dengan sel darah merah. Setiap rod (batang) terisi oleh kristal. Enamel 

rods melakukan interlock untuk mencegah terjadinya fraktur dan mencegah 

terjadinya pembelahan. Grup enamel rods juga saling menjalin untuk 

menghindari terjadinya pemisahan (Avery & Jr.Chiego, 2012). 

Apatit merupakan kristal yang terisi banyak di dalam enamel rod. Bentuk 

khas dari sebuah kristal apatit adalah menyerupai sebuah jarum yang biasa 

disebut needle crystal. Apabila dilihat pada potongan melintang, dapat terlihat 

penampang yang berbentuk heksagonal, sedangkan pada potongan memanjang, 

penampang berbentuk empat persegi panjang dengan panjang 3000-5000 Å dan 

lebar 500 Å. Jadi panjang berbanding lebarnya adalah 6:1, sebagaimana terlihat 

pada gambar 2.1. Letak kristal apatit pada bagian enamel rod berbeda-beda. 

Pada bagian kepala, letak kristal apatit sejajar dengan sumbu panjang enamel 

rod, sedangkan pada bagian ekor, kristal apatit membentuk sudut 70˚ dengan 

sumbu panjang enamel rod. Sudut 70˚ yang dibentuk oleh kristal apatit pada 

bagian ekor enamel rod menyebabkan asam mudah memasuki bagian ini, 



sehingga daerah ekor  enamel rod menjadi daerah Porte d’entre terjadinya 

penyakit karies (tempat permulaan terjadinya karies) (Putri dkk., 2012). 

 

Gambar 2.1 Potongan melintang dan memanjang kristal apatit (Putri dkk., 

2012) 

 

2.1.2.2 Striae of Retzius (Garis Inkremental Retzius) 
Garis inkremental pada enamel yang terbentuk karena deposisi enamel 

yang berulang. Seiring matriks enamel bermineralisasi, garis ini mengikuti pola 

dari deposisi matriks dan menyediakan garis pertumbuhan pada enamel. 

Sebagian enamel pada gigi desidui terbentuk sebelum kelahiran dan sebagian 

lagi terbentuk setelah kelahiran. Ini disebabkan perbedaan lingkungan dan nutrisi 

terjadi saat kelahiran, garis Retzius terbentuk pada saat itu. Garis ini disebut juga 

neonatal line (Avery & Jr.Chiego, 2012). 

Garis inkremental retzius akan terlihat sebagai garis-garis konsentrik 

coklat apabila dilihat di bawah mikroskop. Secara transversal, garis inkremental 

retzius terlihat seperti cincin konsentrik, sedangkan apabila dilihat dari potongan 

longitudinal, garis tersebut melintang ke arah cusp dan incisor area kemudian 

pada titik tertentu (sejajar cusp) garis tersebut menurun ke arah dentoenamel 

junction secara menyerong membentuk pola busur yang simetris. Pada bagian 

servikal mahkota gigi, garis inkremental retzius melintang dari dentoenamel 



junction menuju permukaan enamel secara menyerong seperti yang terlihat pada 

gambar 2.2 (Chandra et al., 2007).  

 

Gambar 2.2 Garis inkremental retzius potongan longitudinal.  
A. Bagian kuspa B. Bagian servikal (Chandra et al., 2007) 

 

1.2.3 Hunter-Schreger bands (Garis Hunter-Schreger) 

Garis Hunter Schreger merupakan visualisasi fenomena optikal ketika 

permukaan enamel yang fraktur dilihat di bawah refleksi cahaya. Garis-garis 

tersebut menunjukkan dekusasi sinkron dari individu atau grup prisma enamel 

(Lynch et al., 2011). Ketika cahaya diproyeksikan pada preparat enamel yang 

tipis, garis terang dan gelap akan muncul. Garis ini muncul karena cahaya hanya 

mengenai long axis rods, tidak mengenai adjacent rods (Avery & Jr.Chiego, 

2012). 

Garis gelap pada Hunter-Schreger disebut diazones, sedangkan garis 

terang pada Hunter-Schreger disebut parazones. Diazones merupakan area 

tempat rods terpotong pada potongan silang, sedangkan parazones merupakan 



area tempat rods terpotong pada potongan longitudinal. Garis gelap dan terang 

pada Hunter-Schreger dapat dilihat pada gambar 2.3 (Chandra et al., 2007). 

 

Gambar 2.3 Hunter-Schreger bands (Chandra et al., 2007). 

2.2  Karies  

Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi (enamel, 

dentin, dan sementum) yang terjadi karena adanya aktivitas jasad renik 

karbohidrat yang dapat diragikan (Kidd & Joyston-Bechal, 2012). Karies dapat 

terjadi karena adanya interaksi antara bakteri pada permukaan gigi, biofilm/plak, 

dan diet (terutama asam yang difermentasi oleh bakteri plak), sehingga terjadi 

proses demineralisasi pada jaringan keras gigi (Putri dkk., 2012). 

2.2.1  Etiologi Karies 

Sukrosa dan glukosa merupakan jenis karbohidrat yang dapat diragikan 

oleh bakteri tertentu sehingga terbentuk asam. Proses tersebut akan 

mempengaruhi pH plak yang akan menurun hingga di bawah 5 dalam waktu 

yang singkat, sekitar 1-3 menit. Penurunan pH yang berlangsung terus-menerus 

dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya proses 



demineralisasi pada permukaan gigi dan proses pembentukan karies akan mulai 

terjadi. Terdapat empat faktor penyebab karies penyebab karies. Karies dapat 

terjadi jika keempat faktor penyebab tersebut ada (Kidd & Joyston-Bechal, 2012). 

Empat faktor penyebab karies adalah gigi sebagai host, mikroorganisme bakteri 

sebagai agent, frekuensi makan (waktu), dan substrat (lingkungan) (Fejerskov & 

Kidd, 2008). 

Faktor pertama penyebab karies adalah gigi. Menurut Fejerskov & Kidd 

(2008), struktur gigi terdiri atas enamel dan dentin. Struktur enamel merupakan 

struktur yang berperan sangat penting dalam proses terjadinya karies. Plak akan 

mudah melekat pada permukaan yang rusak, sehingga proses terjadinya karies 

akan lebih mudah. Enamel tersusun dari senyawa kimia kompleks dengan gugus 

kristal yang terpenting hidroksil apatit [Ca10(PO4)6(OH)2] (Nonong dkk., 2013). 

Pada setiap individu dapat ditemukan variasi anatomi gigi yang berbeda. 

Anatomi gigi juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karies. Ketika anatomi 

gigi seseorang memiliki alur yang banyak dan berlebihan, karies lebih mudah 

untuk berkembang karena memungkinkan lebih banyak sisa-sisa makanan yang 

terjebak (Hongini & Aditiawarman, 2012). 

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya karies adalah 

mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan faktor penyebab karies yang 

memiliki peranan sangat besar. Mikroorganisme bakteri terdapat pada 

permukaan gigi dan melekat bersamaan dengan plak/debris. Plak gigi 

merupakan endapan dengan konsistensi yang lunak pada permukaan gigi yang 

mengandung banyak mikroorganisme (Nonong dkk., 2013). 

Streptococcus mutans merupakan mikroorganisme penyebab utama 

terjadinya karies. Streptococcus mutans adalah faktor utama penyebab karies 



karena memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut adalah bakteri Streptococcus 

mutans dapat menempel pada enamel, berkembang dengan baik pada 

lingkungan dengan sukrosa yang tinggi, dapat menghasilkan bakteriosin 

(substansi pembunuh kompetitornya), dapat memproduksi asam, dan dapat 

bertahan hidup di lingkungan yang asam (Putri dkk., 2012). 

Etiologi karies yang ketiga adalah lingkungan (substrat). Jenis makanan 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan karies. Substrat merupakan 

campuran makanan halus/lunak dan minuman yang menempel pada permukaan 

enamel gigi. Makanan yang halus dan lunak lebih mudah membentuk plak pada 

permukaan enamel dibandingkan dengan makanan yang berkonsistensi keras, 

begitu pula dengan makanan yang mudah melekat atau lengket, makanan 

tersebut akan lebih mudah memicu terjadinya pembentukan karies dibandingkan 

dengan makanan yang cair (Nonong dkk., 2013). Substrat disediakan oleh 

karbohidrat yang berguna dalam proses pembentukan asam oleh bakteri. Setiap 

jenis karbohidrat memiliki perbedaan derajat kariogenik. Karbohidrat yang 

memiliki berat molekul yang rendah akan dengan mudah meresap ke dalam plak 

dan dimetabolisme oleh bakteri dengan singkat, sedangkan karbohidrat yang 

kompleks tidak terlalu berbahaya karena sulit dicerna dengan sempurna (Kidd & 

Joyston-Bechal, 2012). 

Waktu merupakan faktor keempat yang menjadi syarat terbentuknya 

karies. Karies terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam hitungan 

bulan hingga tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya saliva yang memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan deposit mineral selama proses terbentuknya 

karies. Kemampuan saliva tersebut menunjukkan bahwa karies dapat dihentikan 



seiring dengan berlangsungnya proses pembentukan karies (Kidd & Joyston-

Bechal, 2012).  

2.2.3  Demineralisasi  

 Demineraliasi merupakan ketidakseimbangan antara faktor patologis dan 

faktor protektif yang berlangsung terus-menerus, sehingga mengakibatkan 

larutnya (disolusi) kristal apatit dan hilangnya ion-ion pada gigi seperti kalsium 

dan fosfat. Proses awal demineralisasi terjadi pada tingkat atom, jauh sebelum 

terlihat sebagai suatu demineralisasi yang nyata. Seiring berjalannya proses 

tersebut, karbohidrat yang terfermentasi dimetabolisme oleh bakteri pada plak 

dental untuk menghasilkan asam organik. Asam yang diproduksi akan berdifusi 

ke dalam jaringan keras gigi melalu air di antara kristal dan dapat mencapai 

daerah yang rentan pada permukaan kristal, sehingga kalsium dan fosfat mulai 

larut. Proses ini merupakan tingkatan awal dari proses pembentukan karies 

(Xuedong, 2015). 

Cairan pada rongga mulut, di antaranya saliva dan cairan biofilm, memiliki 

kandungan kalsium dan fosfat. Pada kondisi fisiologis yaitu kondisi dengan pH 

yang netral (pH=7), konsentrasi ion yang rendah akan mempertahankan jaringan 

keras gigi pada keadaan yang stabil/seimbang. Apabila pH menurun dikarenakan 

adanya asam yang diproduksi oleh plak, konsentrasi ion yang tinggi dibutuhkan 

untuk mencegah terjadinya pelarutan jaringan keras gigi, namun ketika pH 

menurun hingga mencapai 5,5 (pH kritis), ion kalsium dan ion fosfat tidak mampu 

mempertahankan kondisi enamel pada keadaan yang seimbang/stabil. Proses 

tersebut menyebabkan enamel mulai terlarut (Xuedong, 2015).  

Faktor terjadinya proses demineralisasi menurut Usha & Sathyanarayanan 

(2009) adalah biofilm kariogenik yang megandung S. Mutans dan lactobacilli, diet 



sukrosa yang terfermentasi, produk asam, laju aliran saliva yang rendah, 

kapasitas buffer yang rendah pada saliva dan cairan biofilm, penurunan 

kebersihan oral, serta kandungan mineral yang tidak adekuat pada saliva dan 

cairan biofilm. 

2.2.5 Karies di Enamel 

Bercak putih menandakan gejala paling dini suatu karies enamel. Bercak 

putih ini akan terlihat sebagai suatu lesi putih kecil yang yang terletak sedikit ke 

arah serviks dari titik kontak. Warna putih pada bercak putih tersebut tampak 

sangat berbeda dengan warna enamel sekitarnya yang masih sehat. Jika 

terdapat akumulasi materi yang terserap ke dalam pori-porinya, warna bercak 

tersebut akan tampak kecoklatan. Pada tahap awal, gejala karies dapat dideteksi 

menggunakan sonde (Kidd & Joyston-Bechal, 2012). 

Lesi awal pada enamel yang terlihat sebagai bercak putih terbentuk 

karena terjadinya proses demineralisasi pada prisma. Ketika serangan asam 

terus berlangsung, tekstur permukaan enamel akan berubah menjadi kasar dan 

terjadi perubahan warna. Jika proses pembentukan karies terus berlanjut, ceruk 

dan lubang akan terbentuk (Mitchell et al., 2009).  

2.3 Kitosan 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia kitosan (Garcia, et al., 2014). 



Kitosan merupakan polimer alam yang mempunyai rantai linear dengan 

rumus (C6H11NO4)n dan merupakan turunan utama kitin yang mempunyai derajat 

kereaktifan tinggi disebabkan oleh adanya gugus amino bebas sebagai gugus 

fungsional. Kitosan diperoleh dari hasil deasetilasi kitin dalam larutan NaOH 

pekat (Tarigan & Abidin, 2008). Kitin adalah polisakarida alami yang pertama kali 

ditemukan pada tahun 1884. Biopolimer ini disintesis oleh berbagai organisme. 

Kitin dapat ditemukan pada eksoskeleton arthropoda dan juga pada dinding sel 

jamur dan ragi (Rinaudo, 2006). 

  Ketika derajat deasitilasi kitin mencapai 50%, terbentuk suatu polimer 

yang dapat larut dalam lingkungan yang asam, yaitu kitosan. Kitosan merupakan 

satu-satunya polimer kationik pseudonatural dan banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai macam bidang karena sifat unik yang dimilikinya. Sifat kitosan yang 

dapat larut dalam lingkungan tertentu, menjadikan kitosan banyak dimanfaatkan 

dalam berbagai macam bentuk, baik dalam bentuk larutan, gel, film, maupun 

serat (Rinaudo, 2006).  

 Kitosan memiliki sifat-sifat tertentu yang menguntungkan sehingga 

banyak diaplikasikan di berbagai industri maupun bidang kesehatan. Kitosan 

mempunyai sifat khas antara lain bioaktivitas dan biodegradasi yang 

dihubungkan dengan adanya gugus-gugus amino dan hidroksil yang terikat 

(Lewabart, 2006). Dalam beberapa tahun terakhir, kitosan telah luas digunakan 

dalam sistem penghantaran obat (drug delivery) dan teknologi jaringan dalam 

ranah kedokteran gigi (Ji et al., 2009). 

 Kitosan telah banyak diteliti dan dibuktikan memiliki manfaat yang besar 

dalam bidang kedokteran dan industri, salah satunya dalam menghambat proses 

demineralisasi. Dalam kondisi atau lingkungan yang asam, gugus amino akan 



menangkap ion hidrogen sehingga muatannya menjadi positif. Muatan positif 

tersebut memberikan kemampuan bioadhesive terhadap permukaan bermuatan 

negatif, seperti enamel gigi, jaringan lunak, dan membran sel (Arnaud, 2010). 

Kitosan memiliki potensial zeta positif yang kuat, disebabkan adanya gugus 

amino yang terkandung, dan dapat diserap oleh gaya elektrostatik ke permukaan 

yang memiliki potensial zeta negatif kuat, seperti enamel (Carvalho & Lussi, 

2013). Hal ini memicu pembentukan lapisan organik, terutama jika ditambah 

adanya mucin. Mucin dapat juga diserap ke permukaan bermuatan negatif, dan 

kitosan akan terserap pada permukaan mucin, membentuk attached multilayer 

(Dedinaite et al., 2005). Multilayer tersebut akan cukup resisten terhadap asam, 

sehingga dapat memberikan potensi yang lebih baik terhadap erosi (Ganss et al., 

2011). 

Kitosan dapat berperan sebagai barier terhadap penetrasi asam dan 

mencegah pelepasan unsur fosfor (P). Pernyataan tersebut dibuktikan oleh 

penelitian Arnaud et al (2010) yang menganalisis kekerasan mikro permukaan 

enamel dan unsur fosfor (P) pada enamel gigi terdemineralisasi secara in vitro 

yang diberi kitosan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kitosan 

dapat menghambat proses demineralisasi dengan berperan sebagai barier 

penetrasi asam dan mencegah pelepasan mineral pada enamel (Batubara, 

2014). Pasta gigi dengan kandungan kitosan juga dibuktikan dapat menurunkan 

dekalsifikasi enamel (demineralisasi) di area sekitar orthodontic brackets dalam 

penelitian Uysal et al (2011). 

2.3.1 Nanopartikel Kitosan 

 Nanomaterial merupakan material yang setidaknya memiliki satu dimensi 

partikel berukuran kurang dari 100 nm (1 nm = 10-9 m). Nanomaterial merupakan 



material yang dimanipulasi pada skala atom, molekular, atau makromolekular 

untuk mendapatkan fungsi yang berbeda dari bentuk molekular. Virus dan atom 

adalah contoh material yang memiliki ukuran berskala nanometer yang dapat 

dilihat pada gambar 2.6 (Linkov & Steevens, 2008).  

 

Gambar 2.5 Perbandingan ukuran mikropartikel dan nanopartikel 
(Linkov & Steevens, 2008).  

 

 Nanomaterial sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam bidang 

kesehatan. Nanomaterial dapat digunakan untuk menciptakan alat yang bisa 

menganalisis struktur sel dan jaringan pada skala atomik dan selular. 

Nanomaterial juga dapat menghantarkan molekul organik yang kecil dan peptida 

pada kedudukan yang tepat dan efektif, sehingga dapat menjalankan fungsinya 

dengan lebih efektif, terlindung dari degradasi dan serangan terhadap imun, 

serta dapat melewati barier yang tidak dapat dilalui oleh molekul yang lebih besar 

(Linkov & Steevens, 2008). 

 Nanopartikel kitosan telah menjadi suatu biopolimer yang menarik untuk 

dikembangkan dalam bidang nanomedicine, biomedical engineering, dan dalam 

perkembangan sistem pelepasan obat terapeutik yang baru dengan 

memanfaatkan sifat-sifat yang dimilikinya. Sifat-sifat tersebut di antaranya adalah 

tingkat spesifikasi dan sensitivitas yang tinggi, biovailibilitas yang baik, serta 



dapat menurunkan toksisitas farmakologis. Nanopartikel telah dibuktikan aman 

digunakan pada saluran nasal, oral, okular, dan saluran paru-paru (Ghadi et al., 

2014). 

2.4 Udang (Pandalus borealis) 

 Menurut Tȕrkay & Michael (2015), Pandalus borealis dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Subfilum : Crustacea 

Superkelas : Multicrutacea  

Kelas : Malacostraca 

Subkelas : Eumalacostraca 

Ordo : Decapoda 

Subordo : Pleocyemata 

Superfamili : Panaloidea 

Famili : Pandalidae 

Genus : Pandalus 

Spesies : Pandalus borealis 

 Ciri-ciri morfologi udang mempunyai tubuh yang bilateral simetris terdiri 

atas sejumlah ruas yang dibungkus oleh kitin sebagai eksoskeleton. Tiga pasang 

maksilliped yang terdapat di bagian dada digunakan untuk makan dan 

mempunyai lima pasang kaki jalan sehingga disebut hewan berkaki sepuluh 

(Decapoda) (Trisnaeni, 2012).  

Tubuh biasanya beruas dan sistem sarafnya berupa tangga tali. Dilihat 

dari luar, tubuh udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian 



belakang. Bagian depan disebut kepala, yang sebenarnya terdiri dari bagian 

kepala dan dada yang menyatu. Bagian kepala tertutup kerapak, bagian perut 

terdiri dari lima ruas yang masing-masing ruas mempunyai pleopod dan ruas 

terakhir terdiri atas ruas perut, dan ruas telson serta uropod (ekor kipas). Tubuh 

udang mempunyai rostrum, sepasang mata, sepasang antena, sepasang 

antenula bagian dalam dan luar, tiga buah maksilipied, lima pasang cholae 

(periopod), lima pasang pleopod, sepasang telson dan uropod (Marbun, 2010). 

 

 

Gambar 2.6 Pandalus borealis (Fisheries and Oceans Canada, 
2013) 

 
Cangkang udang memiliki beberapa kandungan mineral, pada penelitian 

Adeyeye et al (2008), diketahui bahwa cangkang udang mengandung Sodium, 

Potasium, Kalsium, Magnesium, Zinc, Tembaga, Fosfor, Kromium, Besi, Cobalt, 

dan Manganese. Pada peneltian Synowiecki & Al-Khateeb (2003), cangkang 

udang mengandung protein, kitin, dan lipid.  

2.4.1 Kitosan Cangkang Udang 

Kitosan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan 

viskositas yang dimilikinya, yaitu kelompok dengan berat molekul rendah, 

sedang, dan tinggi. Kitosan bermolekul rendah dengan berat moekul di bawah 



400.000 Mv dan bermolekul sedang dengan berat molekul 400.000-800.000 Mv 

berasal dari hewan laut dengan cangkang atau kulit yang lunak misalnya udang 

dan cumi-cumi. Kitosan bermolekul tinggi berasal dari hewan laut bercangkang 

keras, misalnya kepiting, kerang, dan blangkas dengan berat molekulnya 

800.000-1.100.000 Mv (Abidin dkk., 2006). 

Kitosan merupakan polisakarida yang terbentuk dari hasil proses 

deasetilisasi kitin. Kitin banyak didapatkan pada cangkang udang dan kepiting (Ji 

et al., 2009). Kitin pada kulit udang dapat diubah menjadi kitosan dengan 

menghilangkan 70% gugus asetilnya. Penghilangan gugus asetil kitin tersebut 

dapat meningkatkan kelarutannya, sehingga kitosan dapat lebih banyak 

dimanfaatkan karena dapat tersedia dalam berbagai macam sediaan (Dewi, 

2011). 

Kitosan dapat dengan mudah ditemukan pada udang, khususnya udang 

Pasifik (Pandalus borealis), lobster, kepiting, khususnya Dungeness crab 

(Cancer magister), dan kulit crawfish (Fernandez-Kim, 2004).  

Kitosan yang digunakan pada penelitian ini adalah kitosan dengan derajat 

deasetilasi tinggi dan memiliki pharmaceutical grade. Bahan yang memiliki 

pharmaceutical grade adalah unsur/obat aktif atau inaktif, unsur biologis atau 

reagan, yang memiliki standard kemurnian unsur kimia yang tinggi (mencapai 

99%) dari organisasi farmasi (phamarcopeia) nasional maupun regional (National 

Institutes of Health, 2010).  Derajat deasetilasi mempengaruhi jumlah gugus 

amino bebas yang ada pada polisakarida kitosan. Derajat deasetilasi 

mempengaruhi biodegradabilitas, sifat fisik-kimia dan aktivitas imunologi dari 

kitosan (Arismunandar, 2008).  

 



2.5 Kekerasan Mikro Permukaan Enamel 

  Pengukuran kekerasan mikro permukaan enamel memiliki peranan yang 

penting dalam eksperimen mengenai demineralisasi dan remineralisasi. 

Kekerasan gigi manusia telah diketahui dengan berbagai macam metode, 

termasuk abrasi, scratch, dan teknik indentasi. Knoop diamond indenter 

merupakan metode yang paling sering digunakan (Gutierrez-Salazar & Reyes-

Gasga, 2003). 

 Nilai kekerasan dalam skala ukur Knoop (KHN) dan Vicker (VHN) 

memiliki nilai yang hampir sama. Kekerasan rata-rata enamel dan dentin adalah 

dalam rentang 270-350 KHN/VHN. Kekerasan mikro pada enamel bagian oklusal 

adalah antara 359-424 VHN, dan bagian servikal enamel memiliki kekerasan 

mikro antara 227-342 VHN (Gutierrez-Salazar & Reyes-Gasga, 2003). 

2.6 Vickers Hardness Tester 

 

                       

Gambar 2.7 Vickers Hardness Tester di Laboratorium Teknik Mesin 
Universitas Negeri Malang 



 
 Pengukuran kekerasan dapat dilakukan dengan uji kekerasan dengan 

Vickers menurut ADA (America Dental Association) digunakan untuk logam 

emas tuang (dental casting gold) dan juga untuk bahan-bahan yang mempunyai 

sifat mudah pecah (brittle) sehingga dapat digunakan untuk mengukur kekerasan 

permukaan gigi. Micro Vickers Hardness Tester adalah pengukuran kekerasan 

suatu material dengan nilai kekerasan yang kecil dengan indentasi yang lebih 

kecil. Beban yang digunakan adalah antara 1-1.000 mg (Panjaitan, 2010). 

Pengukuran kekerasan dengan Micro Vickers dilakukan dengan 

meletakkan bahan yang akan diuji kekerasannya pada meja Micro Vickers 

tersebut, lalu indentor Vickers tersebut dikenai pada bahan yang diuji. Setelah 

indentornya menyentuh bahan yang diuji maka terlihatlah bekas tumbukan 

berbentuk belah ketupat seperti bentuk indentornya. Kemudian panjang 

daigonalnya diukur pada mikroskop dengan mikrometer yang ada pada lensa 

okuler. Hasil panjang diagonal kemudian diambil rata-ratanya dan dimasukkan ke 

dalam rumus :  

HVN =  

(Panjaitan, 2010). 
 

2.7  Scanning Electrone Microscope 

 Scanning Electrone Microscope adalah suatu alat yang memiliki metode 

yang hebat untuk menginvestigasi struktur permukaan suatu benda. SEM dapat 

memberikan gambaran dengan lapang pandang yang luas. SEM juga memiliki 

keunggulan lain yaitu memiliki rentang pembesaran yang luas, yang 

memungkinkan operator melihat, memperbesar dan memfokuskan gambar pada 

suatu area yang sebelumnya telah dilihat pada pembesaran yang lebih kecil 

(Stadtländer, 2007) 

1,854,4 x 100 gram  
d2	  



 Prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan SEM tidak memakan 

waktu yang lama. Prosedur dasar yang dilakukan dalam persiapan sampel 

adalah pembersihan permukaan spesimen, stabilisasi spesimen dengan fixative, 

pencucian, dehydrating, pengeringan, peletakkan (mounting) spesimen pada 

metal holder, dan pelapisan spesimen dengan pelapis (emas, paltinum, gold-

palladium, dll.) yang bersifat konduktor (Stadtländer, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


