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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Resin komposit merupakan tumpatan sewarna gigi yang merupakan 

gabungan atau kombinasi dua atau lebih bahan kimia berbeda dengan sifat-sifat 

unggul atau lebih baik dari pada bahan itu sendiri. Resin komposit memiliki 

kelebihan, yaitu estetik bagus, mudah dimanipulasi, dan memiliki biokompabilitas 

yang tinggi (Anusavice, 2004). Restorasi komposit semakin populer karena 

merupakan tumpatan direk yang memiliki nilai estetik yang baik (Ferracane, 2011). 

Seiring perkembangan zaman, telah berkembang istilah "nanotechnology" 

yang berarti sesuatu yang lebih kecil daripada mikroteknologi. Revolusi istilah ini 

lebih tepat disebut "nanoscale bulk technology" (Suzuki et al., 2009). 

Berdasarkan definisi kelas baru bahan restorasi resin komposit "nanoscale 

bulk technology" yang disebut nanokomposit, telah dikembangkan dan dipasarkan 

selama beberapa tahun terakhir. Nanokomposit dikenal sebagai bahan restorasi 

yang menggabungkan kekuatan mekanik yang baik dari hibrida dan hasil poles 

yang baik dari mikrofil. Keunggulan lainnya adalah ketahanan aus yang tinggi, 

karakteristik optik yang baik dan pengerutan yang rendah pada saat polimerisasi. 

Bahan tersebut tersedia sebagai jenis nanofil, yang mengandung nanomer diskrit 

dan partikel nanoklaster, dan sebagai nanohibrid, senyawa yang mengandung 

pengisi serbuk kaca dan nanopartikel diskrit (40-50 µ) (Suzuki et al., 2009). 

Resin komposit memiliki beberapa sifat fisik dan mekanik. Sifat fisiknya 

antara lain pengerutan pada saat polimerisasi, konduktivitas termal, ekspansi 

termal, penyerapan air, radiopak dan kelarutan. Sifat mekaniknya antara lain 
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kekuatan fleksural, modulus elastisitas, kekasaran permukaan, dan kekerasan 

(Powers, 2008). 

Kekerasan suatu material merupakan ukuran relatif dari ketahanan 

terhadap beban yang diberikan secara spesifik dan konstan. Selain itu, kekerasan 

permukaan merupakan sifat mekanik yang lebih sering digunakan untuk 

menggambarkan ketahanan pemakaian suatu bahan (Tjuatja et al., 2011). 

Kekerasan dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kemampuan 

suatu bahan dalam menahan daya abrasif (Anusavice, 2004). Penurunan nilai 

kekerasan permukaan berkaitan dengan ketahanan aus restorasi yang rendah dan 

kecenderungan mudah tergores, yang bisa mempengaruhi ketahanan kekuatan 

yang akhirnya menyebabkan kegagalan restorasi (Erdemir et al., 2013). 

Makanan dan minuman yang bersifat asam dapat mempengaruhi sifat 

mekanik dan fisik material restorasi. Dalam lingkungan klinis, penurunan 

kekerasan material dapat menyebabkan kerusakan restorasi (Erdemir et al., 

2013). Pelarut tertentu yang terjadi secara alami di beberapa minuman dan bahan 

pangan dapat melunakkan komponen resin komposit (McCabe, 2008).  

Survei yang dilakukan pada tahun 2005 oleh sebuah lembaga independen 

(LPEM Universitas Indonesia) dan sebuah perusahaan riset pemasaran DEKA 

menunjukkan bahwa, Indonesia mencatat tingkat konsumsi minuman ringan 

berkarbonasi sebanyak 13 porsi saji seukuran 236 ml per orang per tahun. Tingkat 

konsumsi produk minuman ringan berkarbonasi diprediksi dapat terus meningkat 

mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak (Chandra EM, 2009). 

Minuman ringan berkarbonasi tidak hanya mengandung zat pewarna tetapi 

juga mengandung gula dan mempunyai pH rendah yang dapat menyebabkan 

degradasi permukaan matriks resin dan erosi permukaan filler (Padiyar, 2010). 
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Kandungan filler dan ukuran partikel pengisi sangat mempengaruhi kekerasan 

permukaan dan ketahanan abrasi resin komposit. Yanikoglu et al. (2009) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa terdapat penurunan kekerasan permukaan resin 

komposit nanohibrid setelah perendaman dalam Coca-cola. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang perbandingan penurunan kekerasan permukaan resin komposit 

nanofil dan nanohibrid dalam perendaman minuman ringan berkarbonasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan penurunan kekerasan resin komposit nanofil 

dan nanohibrid dalam perendaman minuman ringan berkarbonasi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

 Mengetahui penurunan kekerasan permukaan resin komposit nanofil jika 

dibandingkan dengan resin komposit nanohibrid dalam perendaman minuman 

ringan berkarbonasi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui penurunan kekerasan resin komposit nanofil dalam 

perendaman minuman ringan berkarbonasi.  

1.3.2.2 Mengetahui penurunan kekerasan resin komposit nanohibrid dalam 

perendaman minuman ringan berkarbonasi.  
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1.3.2.3 Menganalisa perbandingan penurunan kekerasan permukaan resin 

komposit nanofil dan nanohibrid dalam perendaman minuman ringan 

berkarbonasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

1.4.1.1 Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai konsumsi 

minuman ringan berkarbonasi dapat mempengaruhi kekerasan resin 

komposit nanofil dan nanohibrid. 

1.4.1.2 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk terus 

mengembangkan teknologi material kedokteran gigi khususnya material 

restorasi sewarna gigi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, serta pertimbangan dokter 

gigi dalam menginformasikan kepada pasien yang menggunakan bahan tumpatan 

resin komposit untuk mengurangi konsumsi minuman ringan berkarbonasi 

sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan pada bahan tumpatan resin 

komposit nanofil dan nanohibrid yang mereka gunakan. 

 


