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ABSTRAK 

 

Putri, Aldila Rahma. 2013. Efek Lama Perendaman Resin Akrilik Heat Cured 
Dalam Minuman Teh Hijau (Camellia Sinensis)Terhadap Perubahan 
Warna. Tugas Akhir, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) drg.Irwan Baga, 
Sp.BM. (2) drg.Sri Handayani, Sp.Pros 

 

 

 Resin akrilik heat cured merupakan bahan untuk basis gigi tiruan lepasan 
yang banyak digunakan dalam kedokteran gigi. Resin akrilik bila berkontak 
dengan tanin (senyawa fenol) dapat meningkatkan porositas yang berakibat 
pada perubahan warna resin akrilik. Tanin merupakan senyawa yang terkandung 
dalam minuman teh hijau. Teh hijau merupakan minuman yang digemari di 
Indonesia yang diantaranya terdapat pengguna gigi tiruan lepasan dengan basis 
akrilik tipe heat cured. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti efek lama 
perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau terhadap 
perubahan warna. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efek lama 
perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau terhadap 
perubahan warna resin akrilik heat cured. Studi eksperimental ini menggunakan 
akrilik berbentuk bulat dengan ukuran 26mm x 1mm, dengan periode 
perendaman 1 hari, 6 hari dan 18 hari. Terdapat 36 sampel, yang terdiri dari tiga 
kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan, setiap kelompok terdiri dari 6 
sampel. Variabel yang diukur adalah perubahan warna resin akrilik heat cured. 
Data dianalisis dengan menggunakan Oneway Anova lalu dilanjutkan dengan uji 
Post Hoc. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lama perendaman resin akrilik 
heat cured dalam minuman teh hijau yang mengandung zat tanin (bersifat asam) 
dapat meningkatkan porositas dan menyebabkan perubahan warna akibat 
peningkatan absorbsi zat tanin. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan 
kepada para pengguna gigi tiruan lepasan dengan basis resin akrilik heat cured 
sebaiknya lebih mengetahui efek dari mengkonsumsi minuman teh hijau, demi 
kualitas gigi tiruan lepasan akriliknya. 

 

 

Kata kunci: Resin akrilik heat cured, minuman teh hijau, perubahan warna 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
Putri, Aldila Rahma. 2013. The Effect of Long Soaking Heat Cured Acrylic Resin 

in Green Tea Drink (Camellia Sinensis) Against Discoloration. Final, 
Dental Education Program UB School of Medicine. Supervisor: (1) 
drg.Irwan Baga, Sp.BM. (2) drg.Sri Handayani, Sp.Pros 

 
 
 
 

Heat cured acrylic resin is a removable denture base material used widely 
in dentistry. When contact with tannins (phenol compounds) the porosity of 
acrylic resin increased so that resulting a discoloration. Tannin compounds 
contained in green tea drinks.  Green tea is a popular drink in Indonesia whom 
among users of removable denture acrylic heat cured base. Thus researcher 
interested in examining the effect of long immersion heat cured acrylic resin in 
the green tea drink against discoloration. Such research aims to know the effect 
of long immersion heat cured acrylic resin in a green tea drink to the discoloration 
of heat cured acrylic resin. This experimental study using round acrylic with a size 
26mm wide x 1mm, with a soaking period of 1 day, 6 days and 18 days. There 
are 36 samples, which consists of three control groups and three treatment 
groups, each group consists of 6 samples. The variable measured is the 
discoloration of heat cured acrylic resin. The data is analyzed using Oneway 
ANOVA and continued with Post Hoc Test. The conclusions of this research are 
the long soaking heat cured acrylic resin in green tea drinks containing tannin 
substances (acidic) can increase the porosity and cause discoloration due to 
increased absorption of tannin substances. Based on the results of this research 
are recommended to the users of removable denture acrylic resin heat cured 
base should be more aware of the effects of consuming green tea drinks, for the 
sake of the quality of their removable denture. 

 

 

Keywords: Heat cured acrylic resin, green tea drink, discoloration 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Sampai saat ini resin akrilik masih dipakai sebagai bahan gigi tiruan karena 

resin akrilik mempunyai kekuatan yang baik, memenuhi syarat estetik, tidak 

toksik, harga murah, mudah cara manipulasi dan pembuatannya serta mudah 

direparasi (David, 2005).  

Resin akrilik merupakan polimer yang sangat populer digunakan dalam 

bidang kedokteran gigi. Berdasarkan polimerisasinya ada 4 jenis resin akrilik, 

yaitu cold cured, heat cured, microwaved cured, dan light cured. Sembilan puluh 

lima persen basis gigi tiruan yang digunakan oleh pasien saat ini berasal dari 

resin akrilik heat cured (Combe, 1992). 

Resin akrilik selain mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan juga 

mempunyai kekurangan antara lain, adanya sisa monomer, mempunyai 

mikroporositas, dan dapat menyerap bahan cair atau bahan kimia cair.  Resin 

akrilik akan  mengalami perubahan warna setelah beberapa waktu  dipakai di 

dalam mulut (David, 2005). 

Stabilitas warna merupakan karakteristik klinik yang sangat penting pada 

bahan restorasi gigi dan bahan basis gigi tiruan. Diskolorisasi basis gigi tiruan 

disebabkan oleh dua faktor yaitu instrinsik dan ekstrinsik. Faktor instrinsik adalah 

perubahan kimia pada bahan itu sendiri yaitu proses polimerisasi tidak sempurna 

sedangkan faktor ekstrinsik adalah stain akibat adsorpsi atau absorpsi bahan 

pewarna dari sumber eksogen seperti kopi, teh, nikotin, minuman ringan dan 

larutan kumur. Kedua faktor ini menyebabkan terjadinya reaksi kimia-fisik pada 
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bahan resin. Ikatan kimia-fisik yang terjadi adalah absorbsi atau penyerapan 

perlekatan partikel zat warna pada permukaan resin dan penyerapan perlekatan 

yang masuk ke bagian dalam melalui porositas. Konsentrasi dan  lama  paparan 

bahan  stain dalam minuman dapat mempengaruhi pigmentasi resin. Selain itu 

nilai perubahan warna bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor  lain diantaranya 

adalah kebersihan mulut, penyerapan air dan proses polimerisasi yang tidak 

sempurna (Annusavice, 1996). 

Budaya bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan  tanaman 

dan buah-buahan sebagai minuman, khususnya untuk pemeliharan kesehatan 

dan pengobatan penyakit, dilakukan berdasarkan pengalaman secara turun-

menurun yang diwariskan dan dikembangkan. Teh merupakan salah satu 

minuman yang paling popular di dunia dan posisinya berada pada urutan kedua 

setelah air. Bagi sebagian besar orang Indonesia, teh bukanlah sesuatu yang 

asing karena telah menjadi bagian dari budayanya. Teh hijau adalah jenis teh 

yang banyak dikonsumsi oleh bangsa Asia termasuk Indonesia. Masyarakat 

Indonesia dalam setahun mengkonsumsi 705 juta liter minuman teh dalam 

kemasan (Ayuningtyas, 2009). Minuman teh hijau sangat diminati oleh 

masyarakat Indonesia karena kesadaran baru  bahwa minuman teh hijau kaya 

akan antioksidan, dan menjadi salah satu alternatif minuman teh bagi para 

penikmat teh Indonesia. Besarnya daya konsumsi masyarakat terhadap 

minuman teh hijau menyebabkan banyak perusahaan yang memproduksi 

minuman teh hijau. 

 Di Cina mengakui bahwa teh hijau memiliki khasiat medis, diantaranya 

dapat menghilangkan sumbatan limpa serta membersihkan ginjal dan saluran 

kencing dari pasir dan batu. Di samping itu, teh juga dapat menghilangkan sesak 
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napas dan asma, mencegah karies gigi serta menyegarkan otak dan 

mempertajam daya ingat (Anantaboga, 2012). Menurut Sulistyowati Tuminah 

(2004), bahwa teh hijau adalah teh yang diperoleh tanpa fermentasi sehingga 

masih mengandung tanin yang relatif tinggi. Kandungan dari teh hijau adalah 

polifenol, tanin/katekin, vitamin C, vitamin K, kafein, klorofil, dan lain-lain 

(Syahriyanti, 2009). 

Salah satu kandungan dari teh hijau adalah tanin yang dapat menyebabkan 

perubahan warna. Kandungan polifenol yang berkontak dengan lempeng resin 

akrilik gigi tiruan akan bereaksi dengan ester dari polimetil metakrilat. Karena 

senyawa polifenol bersifat asam, maka ikatan rantai polimer dari resin akrilik gigi 

tiruan menjadi terganggu, sehingga mengakibatkan banyaknya rongga-rongga 

pada lempeng resin akrilik gigi tiruan, dan menyebabkan meningkatnya 

perubahan warna akibat peningkatan absorbsi zat tanin yang terkandung dalam 

teh hijau (Zamrony, 2010). 

Dari beberapa orang yang suka meminum teh hijau sebagai pemeliharaan 

kesehatan, tentu ada diantaranya yang menggunakan gigi tiruan akrilik. Bahan 

resin akrilik mempunyai sifat menyerap air secara perlahan dalam jangka waktu 

tertentu, dan mekanisme penyerapan melalui difusi molekul air sesuai dengan 

hukum difusi (Phillips, 1991). Teh hijau mengandung zat warna tanin dan ada 

kemungkinan dapat menyebabkan perubahan warna pada resin akrilik karena 

sifat porus dan sifat menyerap cairan yang mengandung zat pewarna alami pada 

minuman. 

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang efek lama perendaman resin akrilik (heat cured) dalam minuman teh 

hijau terhadap perubahan warna. 
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1.2 Rumusan masalah  

Bagaimana efek lama perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman 

teh hijau (camellia sinensis) terhadap perubahan warna? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum :  

Untuk mengetahui efek lama perendaman resin akrilik heat cured dalam 

minuman teh hijau (camellia sinensis) terhadap perubahan warna. 

1.3.2 Tujuan khusus :  

Untuk mengetahui minuman teh hijau (camellia sinensis) dapat 

mempengaruhi perubahan warna pada resin akrilik heat cured setelah 

perendaman selama 1 hari, 6 hari dan 18 hari. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1  Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data literatur untuk penelitian 

selanjutnya mengenai efek perendaman resin akrilik heat cured  dalam minuman 

teh hijau (camellia sinensis) terhadap perubahan warna.  

1.4.2  Manfaat praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada dokter gigi 

dan pemakai gigi tiruan bahwa minuman teh hijau (camellia sinensis) 

menyebabkan perubahan warna resin akrilik heat cured dari gigi tiruannya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teh hijau  

Bukti botani menunjukkan bahwa India dan Cina termasuk di antara negara 

pertama yang membudidayakan teh. Saat ini, teh adalah minuman paling banyak 

dikonsumsi di dunia. Ratusan juta orang minum teh di seluruh dunia, dan studi 

menunjukkan bahwa teh hijau (Camellia sinesis) pada khususnya memiliki 

banyak manfaat kesehatan (Cooper, 2005).  

Popularitas teh sebagai minuman ajaib sudah dikenal sejak masa kuno. Di 

Cina mengakui bahwa teh hijau memiliki khasiat medis, diantaranya dapat 

menghilangkan sumbatan limpa serta membersihkan ginjal dan saluran kencing 

dari pasir dan batu. Di samping itu, teh juga dapat menghilangkan sesak napas 

dan asma, serta menyegarkan otak dan mempertajam daya ingat (Anantaboga, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Daun Teh Hijau 



6 

 

 

 

Dalam istilah kekerabatan dunia tumbuh-tumbuhan, teh digolongkan 

kedalam (Cooper, 2005) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Class   : Dicotiledoneae 

Ordo   : Guttiferales 

Famili   : Tehaceae 

Genus   : Camelia 

Spesies  : Camelia sinensis  

 

Ada tiga varietas utama teh yaitu teh hijau, teh hitam, dan teh oolong. 

Perbedaan antara jenis teh tersebut adalah dalam pengolahannya (Cooper, 

2005). Menurut Sulistyowati Tuminah (2004), teh hijau adalah teh yang diperoleh 

tanpa fermentasi, daun teh diperlakukan dengan panas agar terjadi inaktivasi 

enzim sehingga sama seperti daun teh awalnya. Karena itu selain warnanya 

masih hijau juga kandungan tanin dalam daun teh akan tetap utuh dan tersimpan 

dalam jaringan tanaman sehingga dengan demikian kadar tanin dalam teh hijau 

akan tetap tinggi.  

Teh hitam diperoleh melalui proses fermentasi. Dalam hal ini fermentasi 

tidak menggunakan mikrobia sebagai sumber enzim, melainkan dilakukan oleh 

enzim polifenol oksidase yang terdapat di dalam daun teh itu sendiri. Sedangkan 

teh oolong diperoses  secara semi fermentasi dan dibuat dengan bahan baku 

khusus, yaitu varietas tertentu yang memberikan aroma khusus, tetapi pada 

masyarakat teh oolong jarang digunakan. 
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2.1.1 Kandungan nutrisi dan zat kimia  

 Berdasarkan penelitian-penelitian, teh memiliki kandungan kimiawi yang 

sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa kandungan 

terpenting dalam secangkir minuman teh menurut Jeffry Anantaboga (2012): 

a. Air  

Air menempati posisi terbanyak dalam secangkir minuman teh, atau sekitar 

97% dari minuman teh. Inilah sebabnya mengapa minuman ini cocok dengan 

jaringan di tubuh manusia yang 75%nya juga terdiri dari air. Dengan begitu 

khasiat dari minuman teh dapat masuk ke jaringan dan terlibat dalam seluruh 

reaksi kimiawi di sistem pencernaan. Kaitannya dengan hal ini, teh berfungsi 

memindahkan unsur-unsur makanan ke dalam proses pencernaan, penyerapan, 

dan pembuangan. 

b. Mineral  

Mineral merupakan unsur penting dalam proses pembentukan enzim di 

dalam tubuh, termasuk antioksidan. Selain itu, teh ternyata juga menyimpan 

potensi sebagai sumber mineral tubuh yang penting dalam berbagai proses  

metabolisme. Kandungan mineral dalam teh sekitar 5-6%. Berikut ini komposisi 

mineral dalam daun teh: 

i. Kalium  

  Kalium yang merupakan mineral utama untuk menjaga 

keseimbangan elektrolit tubuh turut berperan dalam metabolisme energi, 

transportasi membran, dan mempertahankan permeabilitas sel. Selain itu, 

kalium juga berfungsi  menyampaikan pesan saraf ke otot. 
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ii. Flour  

  Flour telah diketahui banyak terdapat dalam teh, kadanya bahkan 

mencapai 0,475 mg per 100 gramnya. Mineral ini memiliki fungsi penting 

dalam mempertahankan dan menguatkan gigi agar terhindar dari karies 

atau pembusukan gigi. Studi laboratorium di Jepang menunjukkan bahwa 

teh membantu mencegah pembentukan plak gigi dan membunuh bakteri 

mulut penyebab pembengkakan gusi.  

iii. Magnesium  

  Kandungan magnesium pada teh sangat berperan dalam reaksi 

seluler. Selain berperan sebagai pengatur elektrolit tubuh, hormon 

reseptor, metabolisme vitamin D, dan pembentukan tulang, magnesium 

juga berperan aktif dalam 300 macam proses metabolisme enzim di dalam 

tubuh. 

iv. Vitamin   

  Kandungan vitamin di dalam teh tidak begitu banyak, yakni hanya 

sekitar 5-10% dari total jumlah vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia. Di 

antara vitamin yang terkandung di dalam daun teh adalah vitamin C, K, A, 

B1, DAN B2. Kandungan vitamin C dalam teh bisa mencapai sekitar 100-

250 mg. Namun, kandungan sebesar itu hanya terdapat pada teh hijau. 

Vitamin K dalam teh hijau juga terdapat dalam jumlah yang banyak (300-

500 IU/g). Vitamin K ini sangat penting dalam proses pembekuan darah 

dan berperan dalam pembentukan tulang. 

c. Klorofil dan karotin  

Salah satu unsur penentu kualitas teh hijau adalah warnanya. Warna hijau 

pada daun teh ditentukan oleh adanya zat bernama klorofil. Zat warna dalam 
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daun teh ini mendukung sekitar 0,019% dari berat kering daun. Dalam proses 

inaktivasi enzim, terjadi pemanasan senyawa klorofil dalam lingkungan yang 

basah dan dalam suasana asam. Keadaan ini menyebabkan perubahan daun 

teh dari warna hijau segar menjadi hijau zaitun karena klorofil diubah menjadi 

feofitin.  

Klorofil dalam daun teh hiijau adalah salah satu zat yang memberikan 

warna hijau. Zat lainnya seperti karotenoid (zat warna jingga) dalam daun teh 

dapat menentukan aroma teh, karena oksidasinya menghasilkan substansi yang 

mudah menguap yang terdiri atas aldehid dan keton tidak jenuh (Cooper, 2005). 

d. Fenolat  

i. Tanin/Katekin (polifenol)  

Tanin/katekin adalah senyawa yang tidak berwarna, dan selalu 

dihubungkan dengan semua sifat produk teh, yaitu rasa, warna, dan 

aromanya. Tanin pada daun teh merupakan turunan dari asam galat. 

Kebanyakan turunan galat disebut tanin karena dapat menyamak kulit. 

Sedangkan tanin pada daun teh, tidak bersifat menyamak kulit. Tanin 

dalam istilah teh disebut katekin . Tanin katekin pada daun teh merupakan 

senyawa yang sangat kompleks dan merupakan kelompok utama dari 

substansi teh hijau yang paling berpengaruh terhadap seluruh komponen 

teh (Kusuma, 2009).  

 Teh hijau mengandung katekin rata-rata 17,68%. Katekin tanaman 

teh dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu proanthocyanidin dan 

poliester. Katekin teh hijau tersusun sebagian besar atas senyawa-

senyawa katekin (C), epikatekin (EC), galokatekin (GC), epigalokatekin 
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(EGC), epikatekin galat (ECG), galokatekin galat (GCG), dan 

epigalokatekin galat (EGCG).  

Katekin pada teh bersifat antimikroba (bakteri dan virus), mencegah 

bau mulut, antioksidan, antiradiasi, memperkuat pembuluh darah, 

melancarkan sekresi air seni, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. 

Senyawa antioksidan di dalam teh yang sering disebut polienol ini juga 

diketahui memiliki kemampuan melawan kanker. Senyawa yang sama juga 

memberi efek pisitif berupa pencegahan penyakit jantung dan stroke. 

Senyawa antioksidan ini juga dapat memperlancar sistem sirkulasi, 

menguatkan pembuluh darah, dan menurunkan kadar kolesterol dalam 

darah. Juga berkhasiat sebagai astringen yang dapat menciutkan selaput 

lendir sehingga mempercepat penyembuhan sariawan dan dapat  

membantu mencegah gigi berlubang yaitu dengan mengurangi 

pertumbuhan plak.  

ii. Flavanol  

 Kandungan flavonoid dalam teh merupakan zat antioksidan yang 

bersifat antikarsiogenik, kariostatik serta hipokolesterolemik. Pada teh, 

flavanol meliputi quersetin, kaemmferol, dan mirisetin. Penelitian 

menyatakan bahwa mereka yang minum teh hijau menunjukkan 

pembesaran pembuluh nadi pada hati mereka selama 30 menit lebih lama, 

dikarenakan teh hijau bekerja di dalam saluran pembuluh darah, membantu 

sel-sel mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan untuk menenangkan 

pembuluh nadi dan membuat aliran darah lebih lancar. Zat yang membantu 

proses tersebut adalah flavonoid yang bekerja sebagai antioksidan dan 

membantu mencegah pembengkakan pada jaringan tubuh. Zat ini juga 
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mencegah terjadinya pembetukan gumpalan darah yang menjadi penyebab 

utama serangan jantung. 

e. Kafein  

Teh merupakan minuman yang memiliki dampak penting terhadap kondisi 

psikologis dan kesehatan. Sebab, di dalam teh terkandung substansi kafein. 

Unsur kafein yang terkandung di dalam teh mencapai sekitar 5-10%. Kafein 

dalam teh ini dapat menstimulasi pusat saraf, memperlancar sirkulasi darah, 

membantu fungsi ginjal, dan meningkatkan konsentrasi. 

 

2.1.2 Khasiat dan kegunaan 

Dalam pengobatan tradisional Cina dan India, teh hijau digunakan sebagai 

diuretik, stimulan (untuk mempromosikan ekskresi urin), astringent (untuk 

mengendalikan pendarahan dan membantu menyembuhkan luka), dan untuk 

meningkatkan kesehatan jantung. Masyarakat biasanya juga menggunakan teh 

hijau untuk mengobati perut kembung (gas), mengatur suhu tubuh dan kadar 

gula darah, memperlancar sistem pencernaan, dan meningkatkan proses mental 

(Cooper, 2005). Selain itu, teh hijau baik untuk penderita aterosklerosis, kolestrol 

tinggi, kanker, penyakit inflamasi usus (IBD), diabetes, dan penyakit hati. Juga 

dapat memperkecilkan ukuran tumor, menurunkan kadar kolesterol, menghambat 

perkembangan leukemia, sumber mineral dan vitamin, serta menurunkan berat 

badan (Bettuzi, 2006). 

Manfaat lain dari teh hijau bagi kesehatan menurut Jeffry Anantaboga 

(2012), teh hijau dapat mencegah kanker kulit, mengurangi resiko terkena stroke, 

mencegah penyakit jantung koroner, mengobati borok perut, menghambat 

perkembangan virus, mencegah arthritis, mencegah parkinson dan alzheimer, 
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menyembuhkan penyakit ginjal, menstabilkan tekanan darah tinggi, memperbaiki 

fungsi kognitif, mencegah osteoporosis serta mengatasi stres.  

Teh hijau juga dapat mengatasi karies pada gigi. Kadar fluoride alami 

dalam teh sangat efektif untuk mengatasi gigi keropos dan mendukung 

kesehatan email gigi sehingga menghambat bakteri penyebab napas tak sedap. 

Streptococcus mutan juga aktif dalam mencegah strain bakteri yang dapat 

menyebabkan gigi keropos. Untuk meredam sakit gigi geraham, para peneliti 

menyarankan untuk meletakkan beberapa helai daun teh hijau di gigi yang sakit 

agar dapat meringankan rasa nyeri. Kegiatan berkumur-kumur dengan teh hijau 

juga berkhasiat membuang bakteri dan sisa-sisa makanan di mulut serta 

mengobati sakit gigi (Anantaboga, 2012). 

 

2.1.3 Penyajian teh 

 Cara yang paling baik dalam membuat teh adalah dengan merendam atau 

mencelupkannya. Dengan kata lain, kita mencelupkan teh ke dalam air yang 

telah direbus atau memasukkan air rebusan ke dalam cangkir yang telah berisi 

teh.  Di indonesia lebih mengenalnya dengan istilah teh celup (Anantaboga, 

2012). 

 Langkah-langkah penyajian secangkir teh hijau dengan aroma dan rasa 

yang maksimal serta tetap terjaga keaslian dan kualitasnya (Anantaboga, 2012): 

a. Memilih air 

 Air yang akan digunakkan untuk membuat secangkir teh hijau sebaiknya 

diambil dari sumber mata air atau air yang telah melalui proses filterisasi 

(penyaringan) hingga bersih. Hal tersebut dikarenakan, air murni dari alam dapat 

menjaga keaslian rasa teh hijau.  



13 

 

 

 

b. Kadar panas air 

 Air panas yang tepat untuk pembuatan secangkir teh hijau adalah air panas 

yang kadar panasnya betul-betul mencapai tingkat mendidih. Tapi air mendidih 

akan membuat zat antioksidan di dalam teh menjadi rusak. Ada baiknya air 

mendidih dibiarkan barang sejenak sebelum digunakan untuk menyedu teh. 

Suhu terbaik untuk menyedu teh adalah 60-70 derajat Celcius. 

c. Takaran teh 

 Untuk membuat secangkir teh hijau, kita cukup membubuhkan teh 

sebanyak 1,5-2 gram atau sekitar seukuran 1 sendok kecil teh seduh untuk 1 

cangkir ukuran 250 mm. 

d. Lama rendaman/celupan 

 Hendaknya teh direndam dalam air rebusan dan dibiarkan selama kurang 

lebih 1-3 menit dan sebaiknya setelah diseduh segera ditutup dengan rapat. 

Merendam teh yang baik maksimal 5 menit, karena lebih dari itu kandungan zat 

taninnya akan keluar sehingga menyebabkan rasa menjadi lebih pahit. Jika daun 

berukuran kecil dan halus, maka waktu rendamannya juga harus lebih singkat. 

Sebaliknya, jika daun teh berukuran besar, maka waktu rendamannya juga harus 

lebih lama. 

e. Penuangan teh 

Cara menyajikan teh yang baik adalah dengan menggunakan teko supaya 

sisa teh yang terdapat di dalam teko dapat dibuat sajian minuman teh lagi 

dengan rasa yang berbeda. Diamkan seduhan teh selama 5 menit sebelum bisa 

dinikmati agar katekin yang ada di dalam teh keluar dari daun teh. 
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2.2 Resin akrilik 

Saat ini jenis yang sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi adalah 

resin akrilik (Phillips, 1991). Resin akrilik dipergunakan sebagai bahan gigi tiruan 

karena mempunyai kelebihan, yaitu kekuatan cukup baik, mudah direparasi, sifat 

fisik dan estetik baik, daya serap air rendah, perubahan dimensi kecil, tidak 

toksik, tidak iritasi, tidak larut dalam cairan mulut, dapat dipoles dan mudah 

dalam perawatan serta pemeliharaannya (Anusavice, 2004).  

Bahan dasar gigi tiruan yang digunakan ada 2 tipe. Tipe pertama adalah 

heat cured acrylic dan tipe kedua adalah self cured acrylic. 

 

2.2.1 Komposisi resin akrilik 

Komposisi umum bahan resin akrilik menurut Anusavice (2004) : 

2.2.1.1 Heat cured acrylic 

a. Bubuk (powder) mengandung : 

i. Polimer : polimethyl methacrylate 

ii. Initiator peroxide : 0,2 – 0,5 % benzoil peroxide 

iii. Pigmen 1 % tercampur dalam partikel polimer supaya di dapatkan warna 

yang sesuai dengan gusi. 

 

b. Cairan (liquid) mengandung : 

i. Monomer : methyl methacrylate 

ii. Stabilisator : 0,006 % hydroquinone untuk mencegah polimerisasi selama 

penyimpanan 

iii. Cross linking agent : ethylene glycol dimethacrylate 
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Menurut Craig (1993), saat ini bahan gigi tiruan yang paling sering 

digunakan adalah heat cured (polymethyl methacrylate). Di bidang kedokteran 

gigi, resin akrilik digunakan untuk berbagai macam  keperluan, antara lain 

sebagai anasir gigi tiruan, bahan reparasi gigi tiruan, pelapis muka pada restorasi 

mahkota dan gigi tiruan jembatan, sendok cetak perorangan, mahkota gigi tiruan 

sementara dan obturator untuk cleft palate (Anusavice, 2004). 

 

2.2.1.2 Self cured acrylic 

Komposisinya sama dengan akrilik heat cured, kecuali adanya 

tambahan activator seperti dimethyl-p-toluidine pada cairannya. 

Dibandingkan dengan heat cured acrylic: 

a. Adanya tambahan activator pada self cured  berupa dimethyl-p-

toluidinedan tertiariamin. 

b. Porositas dari self cured acrylic lebih besar, meskipun ini tidak mudah 

terlihat pada resin yang terpigmentasi. 

c. Pada umunya self cured acrylic mempunyai berat molekul yang lebih 

rendah dan mengandung residual monomer yang lebih tinggi sekitar 2-5 %. 

d. Self cured acrylic tidak begitu kuat, kekuatan transversanya ± 80 % dari 

heat cured acrylic, mungkin berhubungan dengan berat molekul dari self 

cured acrylic yang lebih rendah. 

e. Self cured acrylic kurang disukai karena adanya distorsi yang besar dalam 

penggunaannya dibanding dengan heat cured acrylic. 

f. Stabilisator warna dari self cured acrylic jelek, jika activator tertiariamine 

digunakan dalam beberapa waktu, warna kekuningan akan terjadi. 
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Self cured acrylic biasanya digunakan sebagai bahan restoratif, bahan 

dalam membuat individual tray, untuk memperbaiki denture, relining atau 

rebasing, bahan plat pada alat ortodonsi lepasan dan sebagai tambahan post 

dan untuk menyesuaikan denture pada rahang atas (Combe, 1992). 

 

2.2.2 Manipulasi resin akrilik heat cured 

Untuk menghasilkan massa yang plastis diperlukan campuran antara 

polimer dengan monomer dengan perbandingan 2,5 gr : 1 ml (Combe, 1992). 

Penggunaan perbandingan yang tepat menurut Combe (1992) penting karena 

jika perbandingan terlalu tinggi atau terlalu banyak polimer, dan tidak semua 

polimer dibasahi oleh monomer maka akan terjadi butiran-butiran sehingga 

permukaan akrilik menjadi kasar berbentuk granular. Jika perbandingan terlalu 

rendah atau terlalu banyak monomer, akan terjadi shrinkage yang besar dan 

menyebabkan penyusutan atau pengerutan, hal ini terjadi karena sifat dasar dari 

resin akrilik.  

Selama proses pencampuran, polimer dan monomer bercampur menjadi 

massa yang plastis, pada saat itu bahan tersebut mengalami lima tahapan reaksi 

fisik yaitu (Anusavice, 2004) : 

a. Sandy stage, terendamnya butir-butir polimer ke dalam monomer. 

b. Stringy stage, dimana polimer larut dalam monomer. 

c. Dough stage, keadaan dimana bahan sudah tidak melekat bila dipegang 

dengan tangan, pada saat inilah dilakukan packing. 

d. Rubbery stage, terjadi bila massa telah berubah menjadi seperti karet dan 

keras. 
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e. Stiff stage, ditandai bila campuran tampak kering dan tidak bisa dibentuk 

lagi. 

 

2.2.3 Sifat resin akrilik heat cured 

 Menurut Mc. Cabe (1990) resin akrilik heat cured memiliki sifat fisik, 

mekanik, kimia dan biologis. Sifat fisiknya yaitu, memiliki berbagai variasi shade 

(warna) dan opasitas sehingga cocok untuk penderita berbagai ras, juga sebagai 

isolator terhadap suhu panas dan dingin. Sifat mekaniknya antara lain, 

kekuatannya rendah terhadap impact, cenderung memiliki crazing dan dapat 

menyebabkan perubahan warna. Sifat kimia dan biologisnya antara lain, dapat 

menyerap air secara lambat dan pada penderita yang sensitif dapat 

menimbulkan reaksi alergi.  

Adapun sifat-sifat resin akrilik menurut Anusavice (2004) sebagai berikut : 

a. Porositas 

 Porositas adalah gelembung udara yang terjebak dalam massa akrilik yang 

telah mengalami polimerasi. Hal ini dapat disebabkan karena pengadukan yang 

kurang hemogen, tekanan yang kurang pada waktu packing atau perbandingan 

antara bubuk dan cairan yang tidak sesuai, sehingga akan mempengaruhi 

kekuatan, estetik dan higienis dari gigi tiruan.  

 Porositas dibedakan menjadi dua, yaitu: 

i. Shrinkage porosity : terlihat seperti gelembung yang tidak beraturan dan 

bisa terdapat di seluruh massa resin akrilik baik di permukaan maupun di 

dalam massa. 

ii. Gasseus porosity : tampak gelembung kecil halus yang biasanya terdapat 

di bagian yang tebal dan bagian yang terletak jauh dari sumber panas luar.  
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 Untuk menghindari terjadinya porositas tersebut maka polimerasi harus 

dilakukan perlahan-lahan dan dengan tekanan yang cukup. 

b. Absorpsi air 

 Resin akrilik dapat menyerap air sampai 20% dalam setiap 

penggunaannya. Tiap 1% peningkatan berat resin akrilik akibat absorpsi air 

menyebabkan ekspansi linier 0,23%. Sama halnya apabila gigi tiruan yang 

dikeringkan maka akan terjadi shrinkage. Karena alasan inilah gigi tiruan harus 

selalu direndam dalam air apabila tidak digunakan. 

 Phillips (1991) menyatakan akrilik menyerap air secara perlahan dalam 

jangka waktu tertentu. Mekanisme penyerapan melalui difusi molekul air sesuai 

dengan hukum difusi. Difusi diduga terjadi antar makromolekul, yang 

memisahkan satu dengan yang lain. Resin mempunyai koefisien difusi yang 

rendah sehingga untuk mencapai kejenuhan kandungan air dalam resin 

diperlukan waktu dan juga tergantung pada ketebalan bahan tersebut. Resin 

akrilik memerlukan waktu sekitar 17 hari untuk mencapai kejenuhan kandungan 

air pada suhu kamar.  

c. Crazing  

 Crazing adalah retak-retak halus yang tampak pada permukaan basis gigi 

tiruan. Hal ini disebabkan oleh mechanical stress (tekanan mekanik) oleh karena 

pembasahan dan pengeringan gigi tiruan yang berulang-ulang, sehingga 

menyebabkan kontraksi dan ekspansi. Juga dapat disebabkan tekanan karena 

koefisien ekspansi suhu yang berbeda antara gigi porselen dengan akrilik basis 

gigi tiruan akrilik. Selain itu peranan pelarut, ketika gigi tiruan direparasi, 

monomer kontak dengan resin yang juga dapat menyebabkan crazing. Adanya 

crazing membuat kekuatan gigi tiruan menurun (weakening effect). 
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d. Residual monomer (monomer sisa) 

 Setelah processing yang baik, masih tersisa monomer sebanyak 0,2-0,5%. 

Processing pada temperature yang rendah dan waktu yang kurang dapat 

meningkatkan monomer sisa. Hal ini harus dihindari karena monomer sisa dapat 

terlepas dari gigi tiruan dan dapat mengiritasi jaringan mulut. Selain itu, monomer 

sisa akan berfungsi sebagai plasticizer dan dapat membuat akrilik lebih lemah 

dan fleksibel. 

e. Ketepatan dimensi 

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan dimensi antara lain 

adalah mould ekspansi pada waktu packing, ekspansi suhu pada fase dough, 

shrinkage pada saat polimerasi, panas yang berlebihan pada waktu polishing, 

stabilisasi dimensi, dan fraktur (kepatahan) yang keras atau fatique. 

 

2.3 Perubahan warna resin akrilik 

Stabilitas warna adalah kemampuan lapisan permukaan atau zat warna 

untuk menolak degradasi karena kontak lingkungan. Warna merupakan salah 

satu sifat bahan restorasi gigi yang cukup penting. Suatu basis gigi tiruan yang 

ideal seharusnya memiliki warna yang mendekati warna alami jaringan lunak 

rongga mulut. Warna suatu benda tergantung pada panjang gelombang cahaya 

yang dipantulkan atau yang diserap. Suatu benda yang translusen akan 

meneruskan berkas cahaya, menyerap berkas yang lain, membiaskan dan 

memantulkan cahaya (Noort, 1994). 

Suatu perubahan warna tidak dapat dideteksi oleh mata manusia karena 

kemampuan mata manusia dalam menilai perubahan warna sangat variasi dan 

terbatas. Beberapa instrumen ilmiah telah diciptakan untuk mengukur intensitas 
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cahaya dan panjang gelombang cahaya diantaranya adalah colorimeter, 

spectrophotometer, densitometer dan photometer. Pada penelitian ini digunakan 

alat rangkaian alat spectrometer optic, fotosel BPY-47 dan mikrovolt digital untuk 

mengukur besarnya intensitas cahaya dan panjang gelombang cahaya yang 

diteruskan oleh suatu benda menggunakan prinsip spektrum cahaya. Kelebihan 

alat ini adalah dapat mendeteksi perubahan panjang gelombang yang berlaku 

pada gugus fungsi kimia suatu bahan (Pudjianto, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Spectrophotometer 

Prinsip pengukuran perubahan warna adalah dengan menggunakan 

perbedaan panjang gelombang cahaya. Bila intensitas cahaya yang diteruskan 

lebih banyak dari intensitas cahaya yang dipantulkan, maka nilai panjang 

gelombang akan meningkat berarti warna makin terang dan stabilitas warna lebih 

baik. Begitu juga sebaliknya, jika intensitas cahaya yang diteruskan makin 

berkurang, maka nilai panjang gelombang akan menurun berarti warna menjadi 

lebih gelap dan stabilitas warna lebih buruk (Pudjianto, 1996). 
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Perubahan warna pada bahan restorasi dapat menjadi problem estetik. 

Menurut Crispin dan Caputo (1979), perubahan warna dapat disebabkan oleh 

karena beberapa faktor : 

a. Pencemaran bahan pada waktu proses pembuatan atau pengelolaannya. 

b. Kemampuan penyerapan (permeabilitas) cairan pada bahan. Proses 

absorbs dan adsorbsi cairan tergantung pada keadaan lingkungannya. 

c. Akibat reaksi kimia di dalam bahan itu sendiri, dan berbagai teknik 

pengelolaan yang mengakibatkan terjadi liang renik (porositas) pada 

permukaannya sehingga memudahkan penumpukan kotoran. 

d. Lingkungan sekitar tempat anasir gigi pada gigi tiruan di dalam mulut yang 

kurang baik, kebiasaan makan dan minum sesuatu yang banyak 

mengandung zat warna sehingga terjadi kontak antara gigi tiruan dengan zat 

warna makanan atau minuman tersebut. 

Bahan-bahan yang menyebabkan perubahan warna pada resin akrilik antara 

lain zat atau bahan pewarna sintetis maupun alami yang bisa didapat dari 

makanan dan minuman. Umumnya makanan atau minuman dapat memiliki 

warna karena empat hal yaitu (Pusparani, 1998) : 

a.  Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan, sebagai 

contoh klorofil yang memberi warna hijau, karoten yang memberi warna 

jingga sampai merah, dan mioglobin yang memberi warna merah pada 

daging. 

b.  Reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan. Reaksi ini akan 

memberikan warna cokelat sampai kehitaman, contohnya pada kembang 

gula karamel. 
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c.  Reaksi Maillard yaitu reaksi antara gugus amino protein dengan gugus 

karbonil gula pereduksi, reaksi ini memberikan warna gelap misalnya pada 

susu bubuk yang disimpan lama. 

d.  Reaksi senyawa organik dengan udara (oksidasi) yang menghasilkan warna 

hitam, misalnya warna gelap atau hitam pada permukaan buah-buahan yang 

telah dipotong dan dibiarkan di udara terbuka beberapa waktu. Reaksi ini 

dipercepat oleh adanya kontak dengan oksigen. 

e.  Penambahan zat warna, baik alami maupun sintetik. Zat warna sintetik 

termasuk ke dalam zat adiktif atau bahan tambahan makanan yang 

penggunaannya tidak bisa sembarangan. 

Menurut Annusavice (1996), perubahan warna yang terjadi pada resin dapat 

bervariasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah ukuran 

sampel, mikroporositas sampel dan lamanya kontak antara bahan. Semakin luas 

ukuran sampel maka semakin besar perubahan fisik pada bahan tersebut dapat 

terjadi. Mikroporositas menentukan terjadinya penempelan partikel warna pada 

daerah yang poros. Semakin banyak porositas maka akumulasi dari zat warna 

yang terabsorbsi melalui proses difusi juga akan semakin banyak. Lama kontak 

antara bahan resin dan zat berwarna mempengaruhi perubahan warna, hal ini 

karena semakin lama bahan resin direndam maka semakin besar perubahan 

warna yang terjadi. Teh hijau mengandung zat warna tanin dan ada 

kemungkinan dapat menyebabkan perubahan warna pada resin akrilik heat 

cured karena sifat porus dan sifat menyerap cairan dari resin akrilik. Perubahan 

warna tersebut dapat mengganggu estetik dari pemakai gigi tiruan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 KERANGKA KONSEPTUAL 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep Efek Lama Perendaman Resin Akrilik Heat Cured Dalam 

Minuman Teh Hijau Terhadap Perubahan Warna. 

 

 

3.2 HIPOTESIS PENELITIAN 

Ada efek lama perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau 

(camellia sinensis) terhadap perubahan warna. 

Resin akrilik 

(heat cured) 

Mempunyai sifat : 

Porositas dan 

menyerap air 

secara perlahan 

dalam jangka 

waktu tertentu 

Mengandung : 

Tanin/katekin 

-  

Teh hijau 

Menyebabkan perubahan warna pada 

resin akrilik heat cured 

Faktor perubahan warna: 

Makanan / minuman 

mengandung zat warna 

alami/sintetis 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan penelitian  

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental laboratoris, 

dengan alat spectrometer optic, fotosel tipe BPY-47 dan microvolt digital yang 

bertujuan untuk mengetahui perubahan warna resin akrilik heat cured setelah 

perendaman dalam minuman teh hijau selama 1 hari, 6 hari, dan 18 hari. 

 

4.2 Populasi dan sampel 

Sampel dari resin akrilik heat cured berbentuk bulat dengan diameter 26 mm 

dan tebal 1 mm (Cripsin dan Caputo, 1979). Sampel dipilih dengan kriteria tidak 

porus, permukaan sampel datar dan rata, tidak berbintil, dan warna homogen. 

Sampel diperoleh dengan menggunakan rumus dari Daniel (1991) : 

(pn -1) - (p - 1) ≥ 16  

(3n-1) - (3 -1) ≥ 16 

3n  ≥ 19 

n  ≥ 6.33  

keterangann : 

p = jumlah kelompok perlakuan 

n = jumlah sampel tiap perlakuan dan n harus bilangan bulat 

 

Dengan demikian estimasi besar sampel minimal tiap kelompok adalah 6. 

Total sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 36 sampel  dengan tiap 

kelompok menggunakan 6 sampel.   
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4.3 Variabel penelitian 

4.3.1 Variabel bebas  

Perendaman sampel resin akrilik tipe heat cured dalam minuman teh hijau 

selama 1 hari, 6 hari dan 18 hari. 

4.3.2 Variabel terikat 

Perubahan warna yang terjadi pada sampel resin akrilik akibat perendaman 

dalam minuman teh hijau dalam bebagai waktu diukur dengan menggunakan alat 

spectrometer, fotosel tipe BPY-47 dan mikrovolt digital.  

4.3.3 Variabel terkendali 

Resin akrilik tipe heat cured, ukuran sampel resin akrilik, cara pembuatan 

minuman teh hijau dan cara kerja. 

 

4.4 Lokasi penelitian  

a. Laboratorium Praktikum / Skill’s Lab Program Studi Pendidikan Dokter Gigi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan 

sampel resin akrilik. 

b. Laboratorium Fisika Optik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga Surabaya untuk pengukuran intensitas cahaya. 

 

4.5 Bahan dan alat 

4.5.1 Alat-alat  

Pot porselin, spatula dan bowl, alat press, vibrator, pisau malam, pisau 

model, pisau gips, kuas dan jangka sorong, gelas ukur, cetakan silicone molds, 

kuvet besar, straight hand piece, frazer, batu pengasah hijau, bur intan putih, tali 
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senar dan kawat, tempat perendam yang bertutup, alat untuk mengukur 

perubahan warna : spectrometer optic, fotosel type BPY-47 dan microvolt digital 

 

 

Gambar 4.1. Alat pengukur intensitas cahaya: spectrometer, fotosel type BPY-47, microvolt digital 

 

4.5.2 Bahan-bahan 

Teh hijau, heat cured acrylic, bahan separasi (cold mould seal dan vaselin), 

aquades, gips keras (gips tipe 3) dan gips lunak (gips tipe1), pumice, kertas 

gosok, kertas sefalon, dan kertas saring 

 

4.6 Definisi operasional 

a. Setiap gelas minuman teh hijau biasanya digunakan kadar teh hijau 

sebanyak 2 gram yang disedu dengan 250 ml aquades yang didiamkan 

selama ± 5 menit untuk menghasilkan teh hijau dengan aroma dan rasa 

yang maksimal serta tetap terjaga keaslian dan kualitasnya (Anantaboga, 

2012).  
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b. Sampel resin akrilik heat cured adalah lempeng percobaan yang terbuat 

dari bahan resin akrilik heat cured berbentuk bulat dengan diameter 26 mm 

dan tebal 1 mm (Cripsin dan Caputo, 1979). 

c.  Warna yang terjadi akibat perendaman dalam minuman teh hijau diukur 

dengan menggunakan spectrometer optic, fotosel tipe BPY-47 dan 

microvolt digital, sehingga dapat diketahui intensitas cahaya yang datang 

dengan yang dipantulkan dalam satuan millivolt. 

d.   Dalam penelitian ini perendaman dalam minuman teh hijau dilakukan 

selama 1 hari, 6 hari dan 18 hari : 

i. Kebanyakan orang meminum teh paling sedikit 2 kali sehari. Menurut Guler 

et al (2005) rerata lama mengkonsumsi secangkir minuman teh adalah 5 

menit. Sehingga diasumsikan setiap kali minum teh hijau 250 ml diperlukan 

waktu 5 menit, jadi dalam waktu sehari memerlukan waktu 10 menit. 

ii. Jika seseorang meminum teh hijau dua kali sehari dalam sehari, maka 

dalam 1 tahun minuman teh hijau kontak dengan akrilik setara dengan 

kontak selama 1 hari penuh. Dengan perhitungan (3 x 52 minggu x 10 

menit) dibagi 1440 menit = 1,083 hari; dianggap perendaman selama 1 

hari. Bila perendaman 1 hari penuh dianggap setara dengan 1 tahun maka 

untuk konsumsi selama 6 tahun (6 x 1 hari) adalah 6 hari. Pemilihan 6 

tahun di sini karena ketahanan gigi tiruan akrilik dalam pemakaian kurang 

lebih 6 tahun (Reisbick, 1982), dan karena resin akrilik memerlukan waktu 

sekitar 17 hari untuk mencapai kejenuhan kandungan air pada suhu kamar 

(philips, 1991), maka dilakukan perendaman selama 18 hari. 
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4.7 Prosedur penelitian  

4.7.1 Pembuatan minuman teh hijau 

Seduhan teh hijau dibuat dengan cara merendam 2 gram teh hijau dengan 

250 ml aquades yang sudah di rebus lalu dibiarkan. Minuman teh hijau ini baru 

dibuat pada saat akan digunakan. 

 

4.7.2 Pembuatan sampel resin akrilik 

a. Persiapan mould untuk pembuatan sampel (tablet) 

i. Disediakan master model yang terbuat dari logam stainless steel bentuk 

bulat dengan diameter 26 mm dan tebal 1 mm (Cripsin dan Caputo, 1979). 

ii. Gips  lunak (gips tipe 1) dengan perbandingan air : bubuk = 50 ml : 100 gr 

(McCabe, 1990) diaduk diatas vibrator selama 30 detik, kemudian 

dimasukkan ke dalam kuvet besar hingga mencapai setengah tinggi kuvet. 

Setelah setting, gips keras (gips tipe 3) dengan perbandingan air : bubuk = 

30 ml : 100 gr (McCabe, 1990) diaduk diatas vibrator selama 30 detik, 

kemudian dimasukkan ke dalam kuvet besar yang telah disiapkan diatas 

vibrator. Master model diletakkan diatas permukaan gips keras didiamkan 

sampai mengeras ± 15 menit. Setelah gips mengeras permukaan gips dan 

master model diolesi vaselin dan kuvet bagian atas diisi dengan adonan 

gips keras diatas vibrator. Setelah gips mengeras, master model diambil. 

b. Pembuatan sampel resin akrilik 

 Bubuk resin akrilik dan cairan dengan perbandingan 4,8 gr : 2 ml (sesuai 

dengan aturan pabrik) dimasukkan kedalam pot porselen kemudian diaduk. 

Setelah 3 menit, adonan mencapai fase dough stage yang ditandai dengan tidak 

melekatnya akrilik pada tangan dan alat, sehingga dapat dibentuk. Permukaan 
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mould yang telah diolesi dengan could mould seal, diisi dengan adonan resin 

akrilik kemudian dilapisi dengan kertas selofan. Kuvet ditutup dan ditekan dengan 

press hidrolis perlahan-lahan, setelah itu kuvet dibuka, dan kelebihan akrilik 

dipotong, kuvet ditutup kembali lalu di press dengan tekanan 22 kg / cm² hg. 

 Kuvet yang sudah terisi resin akrilik heat cured direbus mulai temperatur 

kamar sampai 100ºC (sampai mendidih) ± 30 menit dan dibiarkan dalam 

keadaan mendidih selama 30 menit. Kemudian api dimatikan dan kuvet dibiarkan 

mencapai suhu kamar (Phillips, 1991). 

 Sampel resin akrilik diambil, dirapikan dengan menggunakan stone, 

kemudian dihaluskan dan ditipiskan menggunakan kertas gosok hingga 

mencapai tebal 1 mm dibawah air mengalir. Selanjutnya dipulas dengan bubuk 

batu apung (pumice). Setelah itu semua sampel dicuci dengan air untuk 

menghilangkan kotoran. 

  

4.7.3 Cara perendaman 

Resin akrilik menyerap suatu cairan sampai jenuh setelah 2x24 jam, 

sehingga untuk mencapai tingkat kejenuhan yang maksimal semua sampel 

direndam terlebih dahulu dalam aquades selama 2 hari (Anusavice, 2004).  

Cara perendaman sampel resin akrilik dalam minuman teh hijau mengacu 

pada penelitian Cripsin dan Caputo (1979), yaitu: 

a. Sampel resin akrilik dilubangi pada tempat yang telah ditentukan kemudian 

dikaitkan dengan tali senar pada kayu. 

b. Batang lidi digunakan sebagai tempat menggantungkan sampel resin akrilik 

secara vertikal dengan panjang senar yang sama dan tidak berkontak antar 
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sampel. Masing-masing diberi tanda pada senar untuk membedakan 

kelompok sampel satu dengan yang lain. 

c. Perendaman sampel sampai semua bagian sampel tercelup dalam larutan. 

Tempat perendaman terbuat dari kaca/plastik dan tertutup. 

d. Bahan perendaman diganti dengan yang baru setiap hari.  

e. Setiap sampel di rendam dalam wadah/gelas tersendiri. 

 

Perendaman dilakukan dalam 2 kelompok dan masing-masing kelompok 

terbagi dalam 3 sub kelompok. 

a. Kelompok 1 : Perendaman sampel dalam aquades yang dibagi dalam 3 

sub kelompok . 

i. Sub kelompok 1 (K1) : perendaman selama 1 hari 

ii. Sub kelompok 2 (K2) : perendaman selama 6 hari 

iii. Sub kelompok 3 (K3) : perendaman selama 18 hari 

b. Kelompok 2 : Perendaman sampel dalam minuman teh hijau yang dibagi 3 

sub kelompok . 

i. Sub kelompok 1 (P1) : perendaman selama 1 hari 

ii. Sub kelompok 2 (P2) : perendaman selama 6 hari 

iii. Sub kelompok 3 (P3) : perendaman selama 18 hari 

 

 

Gambar 4.2. Skema posisi sampel waktu perendaman pada tiap sub kelompok 
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4.7.4 Prosedur pengukuran perubahan warna sampel resin akrilik 

Sebelum dilakukan pengukuran, sampel dibersihkan kemudian dibilas 

dengan air dan dikeringkan (Cripsin dan Caputo, 1979). Sampel akrilik 

selanjutnya diletakkan pada alat pengukur kemudian dilakukan pengukuran 

melalui sinar yang datang dari lampu gas Natrium diperkecil ukuran berkas 

cahayanya memakai celah dari spectrometer optic. Kemudian berkas cahaya 

tersebut dijatuhkan pada sampel dan dilakukan pengukuran intensitas cahaya 

yang datang pada sampel serta intensitas cahaya yang keluar dari sampel. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan fotosel type BPY-47 dan microvolt 

digital, sehingga dapat diketahui besarnya intensitas cahaya yang diserap 

sampel dan pengurangan antara intensitas cahaya yang datang dengan yang 

dipantulkan (Pudjianto, 1996). 

 

4.8 Analisis data 

Hasil pengukuran dikumpulkan dan ditabulasi menurut kelompok masing-

masing dan terlebih dahulu dilakukan tes distribusi dengan menggunakan uji 

Shapiro wilk, serta uji statistik Levene untuk uji homogenitas. Kemudian dianalisis 

serta dibandingkan hasilnya menggunakan Oneway ANOVA kemudian 

dilanjutkan uji Post Hoc. 
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4.9 Alur penelitian 
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Direndam dalam 
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Data 
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hari 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Hasil penelitian 

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah N = 6 sampel pada 

masing-masing percobaan sehingga total terdapat 36 sampel, yang terdiri dari 2 

kelompok eksperimen, yaitu kelompok perendaman dengan aquades sebagai 

kelompok kontrol dan kelompok perendaman dengan minuman teh hijau sebagai 

kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok dibagi mejadi tiga subkelompok 

yaitu perendaman pada 1 hari, 6 hari dan 18 hari. Tidak ada data yang hilang 

dari 36 sampel penelitian, yang berarti seluruh data diproses. Hasil penelitian 

perubahan warna resin akrilik heat cured dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

Tabel 5.1 Hasil Data Rerata  Perubahan Warna Resin Akrilik Heat Cured 

No. Kelompok sampel Rerata Tingkat Kecerahan 

(mVolt) 

1 Aquades 1 hari 6 53,233 

2 Aquades 6 hari 6 49,783 

3 Aquades 18 hari 6 49,117 

4 Teh hijau 1 hari 6 47,583 

5 Teh hijau 6 hari 6 41,533 

6 Teh hijau 18 hari 6 35,717 
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Apabila nilai rerata tingkat kecerahan meningkat maka warna semakin 

terang dan stabilitas warna lebih baik. Begitu pula sebaliknya, bila nilai rerata 

tingkat kecerahan menurun maka warna semakin gelap dan stabilitas warna lebih 

buruk. Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa rerata tingkat kecerahan paling 

tinggi adalah kelompok aquades 1 hari sebesar 53,233 (warna paling terang) 

kemudian semakin menurun sehingga paling rendah pada kelompok teh hijau 18 

hari sebesar 35,717 (warna paling gelap). 

Secara deskriptif, rerata perubahan warna pada semua perlakuan dapat 

digambarkan dalam grafik berikut : 

 

 

Gambar 5.1 Hasil Rerata Perubahan Warna Resin Akrilik Heat Cured Setelah Direndam 

Dalam Aquades dan Minuman Teh Hijau selama 1 Hari, 6 Hari, dan 18 Hari.  
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5.2 Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian maka data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan software SPSS for Windows Release 17. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Oneway ANOVA kemudian dilanjutkan 

uji Post Hoc dengan taraf kepercayaan 95%.  

5.2.1 Uji Asumsi Data 

Syarat untuk memenuhi uji Oneway ANOVA yaitu data harus mempunyai 

distribusi data yang normal dan mempunyai varian yang homogen. Oleh karena 

itu, diperlukan uji asumsi data untuk yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah memastikan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dilakukan 

karena data yang terkumpul merupakan data berskala rasio. Apabila data 

berskala rasio maka untuk membuktikan hipotesis ada tidaknya pengaruh atau 

perbedaan antar kelompok dilakukan pengujian dengan statisik parametrik yang 

mensyaratkan data berdistribusi normal. 

Dalam perhitungan normalitas dapat diuji dengan menggunakan Shapiro 

Wilk Test. Kriteria data dinyatakan berdistribusi normal atau tidak adalah sebagai 

berikut : 

i. Jika signifikansinya uji Shapiro Wilk lebih besar dari 0,05 (p>0,05) maka 

data berdistribusi normal. 
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ii. Jika signifikansinya uji Shapiro Wilk lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) maka 

data tidak berdistribusi normal. 

 
Tabel 5.2 Uji Normalitas  

 

 

 

Dengan menggunakan bantuan software SPSS didapatkan hasil pengujian 

asumsi normalitas data pada lampiran 2. Berdasarkan pada tabel 5.2 didapatkan 

nilai signifikansi pada seluruh kelompok sebesar 0,108 (p>0,05) yang berarti data 

berdistribusi normal. Sehingga, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa 

asumsi normalitas telah terpenuhi. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian asumsi homogenitas ragam dilakukan dengan menggunakan uji 

Levene. Asumsi homogenitas ragam dikatakan terpenuhi jika nilai signifikansi 

hasil penghitungan lebih besar daripada α = 0,05. Hasil pengujian asumsi 

homogenitas ragam dengan menggunakan bantuan software SPSS dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 
Tabel 5.3 Uji Homogenitas  

Levene Statistic Signifikansi Keterangan 

0,430 0,824 Homogen 

  

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan nilai signifikansi pada semua kelompok 

sebesar 0,824. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan α = 0,05, maka dapat 

dipastikan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0,05 (p>0,05). 

Koefisien Saphiro-Wilk Signifikansi Keterangan 

0,950 0,108 Menyebar Normal 



37 

 

Sehingga, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas 

ragam telah terpenuhi. 

 

5.2.2 Uji Oneway ANOVA  

Uji Oneway ANOVA dipilih karena pada penelitian ini membandingkan lebih 

dari 2 perlakuan. Selain itu data telah memenuhi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji Oneway ANOVA pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek lama perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh 

hijau terhadap perubahan warna. Hasil uji Oneway ANOVA dapat dilihat pada 

lampiran 4.  

Berdasarkan hasil data uji Oneway ANOVA didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

bermakna efek lama perendaman resin akrilik heat cured  dalam minuman teh 

hijau terhadap perubahan warna dibandingkan dengan kontrol (aquades).  

 

5.2.3 Uji Post Hoc 

Uji Post Hoc dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda 

secara signifikan dari efek lama perendaman resin akrilik heat cured  dalam 

minuman teh hijau terhadap perubahan warna. Uji post hoc yang digunakan 

adalah uji LSD (Least Significant Difference) (lihat  lampiran 5). Pada uji LSD 

suatu data dikatakan berbeda secara bermakna apabila memiliki nilai signifikansi 

p<0,05. Berdasarkan uji tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.4  Hasil Uji Komparasi Multiple Perubahan Warna Resin Akrilik Heat 

Cured 

 Aquades 

1 hari 

Aquades 

6 hari 

Aquades 

18 hari 

Teh 

hijau 1 

hari 

Teh 

hijau 6 

hari 

Teh 

hijau 18 

hari 

Aquades 

1 hari 

- 0,109 0,058 0,011* 0,000* 0,000* 

Aquades 

6 hari 

0,109 - 0,752 0,300 0,000* 0,000* 

Aquades 

18 hari 

0, 058 0,752 - 0,468 0,001* 0,000* 

Teh hijau 

1 hari 

0,011* 0,300 0,468 - 0,007* 0,000* 

Teh hijau 

6 hari 

0,000* 0,000* 0,001* 0,007* - 0,009* 

Teh hijau 

18 hari 

0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,009* - 

Keterangan: 

*Nilai p<0,05 = terdapat perbedaaan yang bermakna antar kelompok 
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Berdasarkan tabel 5.4 tentang uji komparasi multiple perubahan warna 

resin akrilik heat cured dapat diamati : 

a. Kelompok perlakuan resin akrilik heat cured pada perendaman teh hijau 

selama 1 hari, 6 hari, dan 18 hari mengalami perubahan warna yang 

bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol yang direndam dalam 

aquades selama 1 hari, 6 hari, dan 18 hari. 

b. Kelompok perlakuan  resin akrilik heat cured pada perendaman teh hijau 

selama 1 hari mengalami perubahan warna yang bermakna dibandingkan 

dengan kelompok teh hijau 6 hari dan 18 hari. 

c. Kelompok perlakuan resin akrilik heat cured pada perendaman teh hijau 

selama 6 hari mengalami perubahan warna yang bermakna dibandingkan 

dengan kelompok teh hijau 18 hari. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek lama perendaman 

resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau (camellia sinensis) terhadap 

perubahan warna. Pada penelitian ini resin akrilik yang digunakan berbentuk 

lingkaran dengan diameter 26 mm dan tebal 1 mm (Cripsin dan Caputo, 1979). 

Terdapat 36 sampel yang terbagi dalam 2 kelompok sampel, yaitu kelompok 

perendaman dalam aquades sebagai kelompok kontrol dan kelompok 

perendaman dalam minuman teh hijau sebagai kelompok perlakuan. Masing-

masing kelompok dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu perendaman pada 1 

hari, 6 hari dan 18 hari. Sehingga setiap subkelompok terdiri dari 6 sampel. 

Minuman teh hijau yang digunakan sebagai bahan perendaman resin akrilik heat 

cured adalah daun teh hijau yang memiliki kandungan murni tanpa adanya 

tambahan gula dan susu, hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna 

yang terjadi pada resin akrilik gigi tiruan apabila dilakukan perendaman dalam 

minuman teh hijau sesuai kebiasaan meminum minuman teh hijau oleh 

masyarakat saat ini. 

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Oneway ANOVA 

kemudian dilanjutkan uji Post Hoc dengan taraf kepercayaan 95% untuk 

mengetahui lebih lanjut perbedaan rata-rata perubahan warna. Berdasarkan hasil 

data uji Oneway ANOVA didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan minuman teh hijau 

terhadap perubahan warna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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perbedaan bermakna perubahan warna yang direndam minuman teh hijau 

dengan kontrol (aquades). 

Hal tersebut disebabkan karena minuman teh hijau mengandung zat tanin 

sehingga hanya pada lempeng akrilik yang direndam dalam minuman teh hijau 

saja yang menimbulkan perubahan warna menjadi lebih gelap. Selain itu juga 

disebabkan karena sifat zat tanin yang akumulatif pada lempeng akrilik, sehingga 

meskipun lempeng akrilik tersebut telah dibersihkan sebelum pengukuran serta 

melewati masa jenuh, tetap menghasilkan perubahan warna yang signifikan 

(Zamrony, 2010). 

Selanjutnya pengujian dengan menggunakan uji Post Hoc dilakukan untuk 

mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan dari efek lama 

perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau terhadap 

perubahan warna. Hasil dari pengujian Post Hoc menunjukkan perendaman 

dengan minuman teh hijau menghasilkan perubahan warna yang semakin gelap 

daripada aquades (kontrol). Dari pengujian Post Hoc juga dapat menunjukkan 

perbedaan yang signifikan pada perubahan warna resin akrilik heat cured  yang 

direndam dalam minuman teh hijau selama 1 hari, 6 hari, dan 18 hari. Dapat 

dilihat bahwa semakin lama waktu kontak antara resin akrilik dengan minuman 

teh hijau akan semakin menurun tingkat kecerahan resin akrilik tersebut (resin 

akrilik semakin gelap). 

Perubahan warna yang terjadi pada resin akrilik setelah direndam minuman 

teh hijau terjadi karena adanya reaksi kimia-fisik pada bahan resin akrilik. Ikatan 

kimia-fisik yang terjadi yaitu absorbsi atau penyerapan partikel zat warna yang 

terdapat dalam teh hijau yang masuk ke bagian dalam melalui porositas yang 
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terdapat pada permukaan resin akrilik (Annusavice, 2003). Kandungan fenol 

dalam minuman teh hijau yaitu tanin yang bersifat asam menyebabkan terjadi 

reaksi hidrolisis antara fenol dan ester dari polimetil metakrilat pada resin akrilik, 

sehingga ikatan rantai polimer menjadi terganggu dan meningkatkan porositas di 

dalam resin akrilik. Hal ini menyebabkan perubahan warna akibat peningkatan 

absorbsi zat tanin. Kandungan fenol dan zat tanin tersebut mempunyai struktur 

polar yang menyebabkan ikatan kimia fisika yang terjadi lebih kuat dan mudah 

teroksidasi oksigen, baik di udara bebas maupun dalam lingkungan air, sehingga 

akan mudah mengakibatkan perubahan warna (Soebagio, 2001). 

Tanin adalah asam amino yang mempunyai gugusan –NH2 dan –COOH 

dan berkemampuan untuk melekat pada anasir gigi dan basis gigi tiruan yang 

terbuat dari akrilik. Tanin juga termasuk kelompok senyawa polifenol yang 

merupakan gugusan hidroksil yang bersifat polar, dapat larut dalam air dan dapat 

membentuk ikatan secara fisika, jadi ikatan air lebih besar karena keduanya 

mempunyai polaritas yang tidak sama dan dapat terlihat proses kejenuhan dari 

akrilik yang bersifat menyerap air. Dan tanin juga dapat berikatan dengan 

elektron bebas yang dapat menyebabkan perubahan warna. Akrilik dapat 

menyerap air perlahan-lahan dalam kurun waktu tertentu. Penyerapan primer 

terjadi adanya gugus polar atau gugus karboksil –COOH (Widjoseno, 2002).  

Perubahan warna yang terjadi pada lempeng resin akrilik setelah direndam 

dalam minuman teh hijau juga disebabkan oleh adanya struktur rantai polimer 

jenis cross linked dari resin akrilik yang kurang menguntungkan, oleh karena 

akan membentuk suatu jejaringan (network), sehingga lebih banyak menyerap 

dan mengikat zat warna yang terkandung (Combe, 1992). Perubahan warna 

yang terjadi dapat bervariasi, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor antara 
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lain, ukuran sampel, mikroporositas sampel, ukuran atau banyaknya serat dalam 

sampel dan kesalahan operator selama proses pembuatan bahan. Perubahan 

warna lempeng akrilik tidak hanya disebabkan oleh karena perendaman dalam 

minuman teh hijau saja tetapi juga karena faktor macam makanan dan minuman 

lain yang dikonsumsi sehari-hari oleh pemakai gigi tiruan misalnya kopi 

(Widjoseno, 2002).  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perendaman resin akrilik 

heat cured dalam minuman teh hijau selama waktu tertentu (1, 6 dan 18 hari) 

dapat menyebabkan perubahan warna yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan 

teh hijau mengandung zat tanin yang bersifat asam dan adanya reaksi kimia-fisik 

yaitu akumulasi penempelan pigmen zat warna pada permukaan resin akrilik dan 

absorbsi zat warna tersebut melalui porositas ke dalam resin akrilik, sehingga 

menyebabkan perubahan warna menjadi lebih gelap pada resin akrilik. 

 

 

 

 



44 

 

BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

a. Lama perendaman resin akrilik heat cured dalam minuman teh hijau yang 

mengandung zat tanin (bersifat asam) dapat meningkatkan porositas dan 

menyebabkan perubahan warna akibat peningkatan absorbsi zat tanin. 

b. Semakin lama waktu perendaman dalam minuman teh hijau maka resin 

akrilik heat cured semakin mengalami perubahan warna yang signifikan. 

 

7.2 Saran 

a. Pemakai gigi tiruan dari bahan akrilik sebaiknya lebih mengetahui efek dari 

mengkonsumsi minuman teh hijau, karena kandungan dalam minuman teh 

hijau dapat menyebabkan perubahan warna pada resin akrilik, sehingga 

menurunkan kualitas dan estetik gigi tiruan. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh konsentrasi teh 

hijau terhadap perubahan warna. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemolesan 

permukaan resin akrilik yang direndam dalam teh hijau terhadap perubahan 

warna. 
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Lampiran 1. Hasil data perubahan warna resin akrilik heat cured 

 

N Tingkat Kecerahan (mVolt) 
1 Hari 6 Hari 18 Hari 

Aquades 
Teh 

Hijau Aquades 
Teh 

Hijau Aquades 
Teh 

Hijau 
1 58,6 53,7 50,2 41,7 53,2 37,8 
2 50,3 51,4 51,2 36,5 48,3 37,6 
3 54,1 47,8 46,8 41 52,2 32,2 
4 52,5 38,4 45,4 48,6 48 34,6 
5 54,7 47,9 50,4 40,2 45,7 35,9 
6 49,2 46,3 54,7 41,2 47,3 36,2 

rata" 53,233 47,583 49,783 41,533 49,117 35,717 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Lampiran 2. Hasil Uji Normalitas  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tingkat Kecerahan .123 36 .186 .950 36 .108 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 

Lampiran 3. Hasil Uji Homogenitas 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Tingkat Kecerahan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.430 5 30 .824 
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Lampiran 4. Hasil Uji Oneway ANOVA 

Oneway 
 
 

Descriptives 
Tingkat Kecerahan 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Aquades 1 hari 6 53.2333 3.37974 1.37977 49.6865 56.7802 49.20 58.60 
Aquades 6 hari 6 49.7833 3.31205 1.35214 46.3076 53.2591 45.40 54.70 
Aquades 18 hari 6 49.1167 2.93490 1.19817 46.0367 52.1967 45.70 53.20 
Teh hijau 1 hari 6 47.5833 5.25563 2.14560 42.0679 53.0988 38.40 53.70 
Teh hijau 6 hari 6 41.5333 3.93633 1.60700 37.4024 45.6643 36.50 48.60 
Teh hijau 18 hari 6 35.7167 2.08654 .85183 33.5270 37.9064 32.20 37.80 
Total 36 46.1611 6.80077 1.13346 43.8601 48.4622 32.20 58.60 

 
 
 

ANOVA 
Tingkat Kecerahan 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1226.386 5 245.277 18.753 .000 
Within Groups 392.380 30 13.079   
Total 1618.766 35    
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Lampiran 5. Hasil Uji Post Hoc 

Multiple Comparisons 
Tingkat Kecerahan 
LSD 

(I) Perlakuan (J) Perlakuan 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Aquades 1 hari Aquades 6 hari 3.45000 2.08801 .109 -.8143 7.7143 

Aquades 18 hari 4.11667 2.08801 .058 -.1476 8.3809 

Teh hijau 1 hari 5.65000* 2.08801 .011 1.3857 9.9143 

Teh hijau 6 hari 11.70000* 2.08801 .000 7.4357 15.9643 

Teh hijau 18 hari 17.51667* 2.08801 .000 13.2524 21.7809 

Aquades 6 hari Aquades 1 hari -3.45000 2.08801 .109 -7.7143 .8143 

Aquades 18 hari .66667 2.08801 .752 -3.5976 4.9309 

Teh hijau 1 hari 2.20000 2.08801 .300 -2.0643 6.4643 

Teh hijau 6 hari 8.25000* 2.08801 .000 3.9857 12.5143 

Teh hijau 18 hari 14.06667* 2.08801 .000 9.8024 18.3309 

Aquades 18 hari Aquades 1 hari -4.11667 2.08801 .058 -8.3809 .1476 

Aquades 6 hari -.66667 2.08801 .752 -4.9309 3.5976 

Teh hijau 1 hari 1.53333 2.08801 .468 -2.7309 5.7976 

Teh hijau 6 hari 7.58333* 2.08801 .001 3.3191 11.8476 

Teh hijau 18 hari 13.40000* 2.08801 .000 9.1357 17.6643 

Teh hijau 1 hari Aquades 1 hari -5.65000* 2.08801 .011 -9.9143 -1.3857 

Aquades 6 hari -2.20000 2.08801 .300 -6.4643 2.0643 

Aquades 18 hari -1.53333 2.08801 .468 -5.7976 2.7309 

Teh hijau 6 hari 6.05000* 2.08801 .007 1.7857 10.3143 

Teh hijau 18 hari 11.86667* 2.08801 .000 7.6024 16.1309 

Teh hijau 6 hari Aquades 1 hari -11.70000* 2.08801 .000 -15.9643 -7.4357 

Aquades 6 hari -8.25000* 2.08801 .000 -12.5143 -3.9857 

Aquades 18 hari -7.58333* 2.08801 .001 -11.8476 -3.3191 

Teh hijau 1 hari -6.05000* 2.08801 .007 -10.3143 -1.7857 

Teh hijau 18 hari 5.81667* 2.08801 .009 1.5524 10.0809 

Teh hijau 18 hari Aquades 1 hari -17.51667* 2.08801 .000 -21.7809 -13.2524 

Aquades 6 hari -14.06667* 2.08801 .000 -18.3309 -9.8024 

Aquades 18 hari -13.40000* 2.08801 .000 -17.6643 -9.1357 

Teh hijau 1 hari -11.86667* 2.08801 .000 -16.1309 -7.6024 

Teh hijau 6 hari -5.81667* 2.08801 .009 -10.0809 -1.5524 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 6. Pernyataan Keaslian Tulisan 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

 

 

Nama   : Aldila Rahma Putri 

NIM  : 0910743001 
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Kedokteran Universitas brawijaya 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-
benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau 
pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. 
Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil 
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(Aldila Rahma Putri)  
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 Bahan : gips lunak, gips keras, dan resin akrilik Hasil cetakan  

 

 

 

 

 

 

 

 Pemolesan resin akrlik Sampel resin akrilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 gram teh hijau Perendaman aquades 2 hari 
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 Kelompok perendaman 6 hari Kelompok perendaman 18 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tes pengukuran perubahan warna Rangkaian alat spectrometer 




