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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Restorasi dengan bahan dasar resin komposit adalah jenis restorasi yang 

paling banyak digunakan dalam kedokteran gigi karena sifat estetik dan sifat 

mekanisnya yang cukup baik. Komposit dapat digunakan untuk tumpatan baik 

anterior maupun tumpatan posterior. Komponen organik dan inorganik yang 

terdapat dalam komposit dapat mempengaruhi karakteristik tiap komposit 

(Moraes et al., 2009).   

Komposit nanohybrid adalah jenis komposit hybrid yang cukup banyak 

digunakan. Komposit nanohybrid ini dibuat dengan menggabungkan sifat baik 

dari hybrid yaitu kekuatan terhadap mekanisnya yang baik dan estetik yang baik 

dari mikrofil (Valinoti, 2008). Kelebihan lainnya adalah ketahanan dalam 

pemakaian jangka panjang, karakteristik optik yang baik, dan mengurangi 

shrinkage polimerisasi (Sideridou et al., 2011). Nanohybrid memiliki filler 

dengan ukuran yang bervariasi yang juga mengandung partikel dengan ukuran 

nano (Anusavice, 2012). Pembuatan komposit nanohybrid ini bertujuan untuk 

membuat jenis komposit hybrid yang lebih baik dibandingkan dengan komposit 

microhybrid dan high polishable. Dalam penelitian Moraes et al. (2009), sifat 

komposit nanohybrid hampir sama atau sedikit lebih baik dibandingkan komposit 

microhybrid maka masih perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai komposit 

nanohybrid.   
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Setiap material restorasi harus diuji sifat mekanis, fisik maupun 

kimiawinya. Salah satu sifat mekanis penting yang harus ada dalam material 

restorasi adalah kekerasan material. Kekerasan adalah ketahanan material 

terhadap deformasi permanen, yang diukur dengan indentasi dan berhubungan 

dengan struktur mikro dan komposisi komposit resin (Herrmann, 2011). Faktor-

faktor yang mempengaruhi ikatan resin matriks, matriks dan filler, atau partikel 

filler dapat mempengaruhi kebocoran komponen dan menyebabkan penurunan 

terhadap sifat permukaan. Semakin besar ketahanan material terhadap deformasi, 

semakin kuat material tersebut. Kekerasan ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bahan restorasi terhadap goresan atau abrasi (McCabe, 2008).  

Ketika terjadi kontak antara resin komposit dan lingkungan oral, resin 

komposit dapat mengalami penurunan kekerasan yang dipengaruhi oleh bahan 

kimia disekitarnya. Banyak bahan dalam lingkungan oral yang dapat 

mempengaruhi penurunan kekerasan pada komposit seperti air, saliva, asam, basa, 

garam, dan alkohol. Akumulasi biofilm pada restorasi dapat menghasilkan 

substansi asam yang dapat mendegradasi bagian permukaan yang dapat mengarah 

pada pelunakan dan peningkatan kekasaran permukaan bahan restorasi. Menurut 

Nozari et al. (2015), terdapat penelitian dimana pH dalam mulut pada orang sehat 

dapat kembali menjadi diatas 5,5 setelah kurang lebih 2 menit pada permukaan 

insisif dan 4-5 menit pada permukaan palatal pada molar pertama. Walaupun 

terdapat saliva, asam akan tetap terekspos pada permukaan gigi dan komposit. 

Asam adalah suatu zat organik yang hampir terdapat pada seluruh 

makanan. Asam sangat berbahaya bagi keadaan rongga mulut karena dapat 

menyebabkan erosi pada sel maupun materi yang terdapat dalam rongga mulut, 
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termasuk material komposit. Selain berasal dari makanan, biofilm dalam rongga 

mulut juga mengandung asam yang dihasilkan oleh bakteri flora rongga mulut. 

Menurut Munchow et al. (2014), asam paling banyak yang ditemui dalam rongga 

mulut adalah asam laktat, asam asetat, dan asam propionat.   

Cuka adalah salah satu asam asetat yang dilarutkan dalam bentuk cairan 

dan banyak digunakan dalam makanan untuk mendapatkan rasa asam, 

menguatkan rasa, sebagai pengawet makanan, dan juga digunakan sebagai 

antimikroba. Menurut Deshpande (2002), manusia mengkonsumsi rata-rata 1 

gram/ hari asam asetat yang berasal dari cuka dan makanan lain.  

Sama halnya dengan asam asetat, asam laktat banyak terkandung didalam 

makanan dan juga sering digunakan sebagai tambahan makanan. Asam ini adalah 

asam utama yang terdapat didalam susu asam atau dan juga terdapat secara alami 

pada acar, minuman beralkohol, mentega, dan keju. Asam laktat banyak 

digunakan sebagai penambah asam, penguat rasa, pengawet, dan pelarut 

(Deshpande, 2002).  

Menurut Rajendran (2009) bakteri yang paling banyak terdapat pada flora 

rongga mulut, Streptococcus sp. dan Lactobacilus sp. menghasilkan mayoritas 

90% asam laktat dalam plak sebagai sebagai produk akhirnya dengan cara 

melakukan fermentasi karbohidrat. Tidak semua bakteri dalam rongga mulut 

menghasilkan asam laktat dari karbohidrat karena memiliki berbagai jalur 

metabolisme yang berbeda-beda. Asam piruvat, yang merupakan produk 

metabolisme intermediate pada proses glikolisis dapat disederhanakan menjadi 

asam laktat, atau terbagi 2 menjadi asam formiat dan asetil-Koa, yang kemudian 
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diubah menjadi asetat dan etanol. Selain itu, beberapa asam laktat yang dihasilkan 

oleh mayoritas bakteri di rongga mulut dapat diubah oleh bakteri Veillonella 

menjadi asam propionat dan asam asetat (Marsh et al., 2009).  

Beberapa studi menunjukkan penurunan kekerasan permukaan bahan 

komposit akibat adanya asam yang terdapat pada makanan dan minuman. 

Kandungan asam dapat melunakkan polimer komposit yang berbahan dasar 

BisGMA sehingga menyebabkan partikel filler akan terlepas dan larut. Hal itu 

dapat berakibat pada penurunan kekerasan permukaan dari material komposit 

(Erdemir et al., 2012 ; Silva et al., 2013 ; Tantanuch et al., 2014).    

Banyak teori yang menunjukkan, semakin rendah pH maka semakin besar 

hasil erosi yang dihasilkan. Hal itu dibantah oleh beberapa jurnal yang 

menemukan bahwa pH tidak selalu berpengaruh. Berdasarkan penelitian 

Tantanuch et al. (2014) dan Valinoti et al. (2008) menunjukkan perbedaan 

kemampuan erosi yang direndam dalam minuman asam dan bahan obat dengan 

pH yang sama. Hasil penelitian menunjukkan ada bermacam-macam faktor lain 

yang mempengaruhi reaksi erosi pada material komposit seperti solubilitas dari 

jenis asam.    

Studi ini bertujuan untuk melihat perbedaan kekerasan permukaan 

komposit nanohybrid yang direndam dalam asam laktat yang dibandingkan 

dengan asam lainnya yang banyak terdapat dalam biofilm oral maupun makanan, 

yaitu asam asetat.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kekerasan permukaan komposit nanohybrid setelah 

perendaman dalam asam laktat dan asam asetat? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Instruksional Umum 

 Untuk menganalisis perbedaan kekerasan permukaan komposit nanohybrid 

setelah perendaman dalam asam laktat dan asam asetat 

1.3.2. Tujuan Instruksional Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui reaksi asam terhadap polimer matriks komposit nanohybrid  

1.3.2.2. Mengetahui sifat sifat asam laktat dan asam asetat yang berpengaruh 

terhadap reaksi dengan polimer komposit 

1.4. Manfaat   

Memberi gambaran mengenai kekerasan permukaan komposit nanohybrid 

oleh karena asam asetat dan asam laktat sehingga dapat dilakukan pencegahan 

konsumsi jenis asam yang paling memberikan efek penurunan pada kekerasan 

permukaan komposit nanohybrid 
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