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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permintaan restorasi estetik, terutama gigi anterior semakin meningkat. 

Restorasi estetik dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika tersenyum, 

tertawa, dan berbicara. Restorasi juga bertujuan mengembalikan fungsi 

fisiologis gigi yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Seiring kemajuan zaman, bidang kedokteran gigi mengembangkan bahan 

restorasi dengan kualitas estetik, fisik, mekanis dan biokompatibilitas material 

yang baik (Terry, 2013). 

Resin komposit adalah bahan restorasi sewarna dengan gigi (Anusavice 

dkk., 2013). Resin komposit dapat digunakan sebagai tumpatan gigi anterior 

dan posterior (Moraes dkk., 2009).  Komponen utama resin komposit yaitu; 

matriks resin, partikel pengisi anorganik (filer), coupling agent (silane), sistem 

aktivator-inisiator, dan pigmen yang sesuai dengan warna struktur gigi 

(Anusavice dkk., 2013). Berdasarkan ukuran filer, resin komposit dibedakan 

menjadi makrofiler, mikrofiler, nanofiler, serta hibrid. Hibrid dibagi menjadi 

mikrohibrid dan nanohibrid (Putriyanti dkk.,  2012). 
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Resin komposit nanohibrid merupakan inovasi terbaru dari material 

restorasi. Resin komposit nanohibrid memiliki polishing surface yang halus. 

Polishing surface yang halus dapat meminimalisir adanya staining akibat 

makanan atau minuman yang dikonsumsi, sehingga dapat meningkatkan nilai 

estetik pada restorasi (Sagedhi dkk., 2016; Guler dkk., 2009). Selain segi 

estetik, resin komposit nanohibrid memiliki keunggulan lain yaitu sifat fisik 

dan mekanik yang baik (Tanthanuch dkk., 2014). 

Dewasa ini, masyarakat tertarik dengan minuman sehat dan jus, seperti 

sari apel. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman sari apel dapat 

menjaga kesehatan dan detoksifikasi tubuh. Disisi lain, minuman sari apel 

mengandung asam sitrat dan pH yang sangat rendah (Tanthanuch dkk., 2014). 

Semakin rendah pH larutan, maka jumlah ion hidrogen semakin meningkat 

(Anonim, 2016). Peningkatan kelarutan didukung oleh asam sitrat yang 

bereaksi secara agresif terhadap resin komposit (Rajaee dkk., 2014; Tantanuch, 

2014). Matriks resin komposit mempunyai sifat hidrolisis, yaitu proses tarik 

menarik antara molekul resin komposit dengan ion hidrogen (Curtis dan 

Watson, 2009). Ion hidrogen berdifusi ke dalam resin komposit, sehingga 

terjadi degradasi monomer sisa yang dapat melemahkan ikatan polimer 

(Sideridou dkk., 2011). Proses tersebut akan menurunkan kekerasan resin 

komposit (Tanthanuch dkk., 2014). 

Kekerasan merupakan ketahanan suatu bahan dalam menahan 

indentasi. Kekerasan resin komposit merupakan salah satu sifat penting bahan 

restorasi, karena digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kemampuan 
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bahan dalam menahan daya abrasi (Anusavice dkk., 2013; Powers dan 

Sakaguchi, 2012). Kekerasan resin komposit dipengaruhi oleh penyerapan air 

dan kelarutan. Kekerasan resin komposit juga dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor seperti proses polimerasi, jarak penyinaran, lama penyinaran, 

ketebalan material, dan reaksi kimia antara makanan atau minuman yang 

dikonsumsi dengan bahan restorasi (Aguiar dkk., 2009; Khan dkk., 2015; 

Mowafy dkk., 2005; Powers dan Sakaguchi, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh perendaman dalam minuman sari apel terhadap 

kekerasan resin komposit nanohibrid. Penelitian terdahulu tentang perendaman 

resin komposit dalam minuman menggunakan desain perendaman kontinu. 

Desain perendaman kontinu, yaitu spesimen direndam dalam larutan selama 

beberapa waktu, kemudian dilakukan pengujian. Pada rongga mulut, minuman 

hanya berkontak sebentar dengan gigi kemudian akan dibilas dengan saliva. 

Proses ini berlangsung berulang-ulang saat proses mengonsumsi minuman 

(Erdemir dkk., 2012; Tanthanuch dkk., 2014). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan desain perendaman 

siklik dengan tujuan untuk mensimulasikan keadaan dalam rongga mulut. 

Desain perendaman siklik, yaitu spesimen direndam dalam larutan asam 

selama beberapa saat, kemudian di rendam dalam saliva dalam waktu yang 

sama. Siklus tersebut diulangi beberapa kali, lalu spesimen direndam dalam 

saliva selama beberapa waktu sebelum dilakukan pengujian (Erdemir dkk., 

2012; Tanthanuch dkk., 2014). 
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B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh lama perendaman dalam minuman sari apel terhadap 

kekerasan resin komposit nanohibrid? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti memiliki tujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh lama perendaman dalam minuman sari apel 

terhadap kekerasan resin komposit nanohibrid. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kekerasan resin komposit nanohibrid sebelum dan 

sesudah direndam dalam minuman sari apel. 

b. Mengetahui pengaruh lama perendaman dalam minuman sari apel 

terhadap kekerasan resin komposit nanohibrid. 

 

D. Kesahihan Penelitian  

1. Penelitian dengan judul Effect of Different pH Solvents on Micro-Hardness 

and Surface Topography of Dental Nano-composite: An In Vitro Analisis 

oleh Khan dkk. (2015) membandingkan perendaman RMGIC dan resin 

komposit nanofiler dalam tiga jenis minuman terhadap kekerasan resin 

komposit. Penelitian menggunakan desain perendaman kontinu, kemudian 

diuji menggunakan Knoop Hardness. 

2. Penelitian Influence of Chemical Degradation and Abration on Surface 

Properties of Nanorestorative Materials oleh de Paula dkk. (2015) resin 
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komposit diteliti menggunakan desain perendaman kontinu dalam tiga 

jenis minuman, kemudian diuji menggunakan Vickers Micro Hardness 

Tester. 

3. Penelitian Surface Hardness of Different Restorative Materials After 

Long-term Immersion in Sport and Energy Drinks oleh Erdemir dkk. 

(2012) menggunakan desain perendaman siklik di dalam minuman 

berenergi selama enam bulan. 

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang pengaruh perendaman dalam minuman sari apel 

terhadap kekerasan resin komposit nanohibrid menggunakan desain penelitian 

siklik. Resin komposit direndam dalam minuman sari apel selama beberapa 

detik kemudian direndam dalam saliva dengan waktu yang sama. Siklus 

tersebut diulang beberapa kali kemudian direndam dalam saliva. 

 

E. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang efek mengkonsumsi 

minuman sari apel terhadap restorasi resin komposit. 

2. Memberi informasi ilmiah mengenai pengaruh perendaman minuman 

asam terhadap kekerasan resin komposit nanohibrid. 

 


