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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Resin akrilik hingga saat ini masih sering digunakan karena 

memenuhi beberapa kriteria bahan yang ideal sebagai basis gigi tiruan. Resin 

akrilik dipakai karena bahan ini memiliki sifat yang menguntungkan, yaitu 

warna dan tekstur mirip dengan gingiva sehingga estetika di dalam mulut baik, 

daya serap air relatif rendah dan perubahan dimensi kecil (Abdullah, 2005 ; 

Anusavice, 2003). 

Gigi tiruan resin akrilik selalu kontak dengan saliva, minuman dan 

makanan sehingga gigi tiruan merupakan tempat terbentuknya stain, karang 

gigi dan plak bilamana pemeliharaan dan kebersihan gigi tiruan resin akrilik 

kurang diperhatikan. Pada pemakaian gigi tiruan resin akrilik, mukosa akan 

tertutup sehingga akan menghalangi pembersihan permukaan mukosa maupun 

permukaan gigi tiruan yang menempel mukosa mulut. (Wahyuningtyas, 

2008).   

Basis gigi tiruan akrilik harus tahan terhadap kekuatan transversal, 

kekuatan impak, modulus elastik, resilience, fatigue strength, juga terhadap 

abrasi, dan surface hardness  (Craig, 1993). Salah satu sifat fisik dari resin 

akrilik yang penting untuk diketahui adalah surface hardness, yang sangat 

diperlukan untuk melindungi basis gigi tiruan dari pengikisan dan goresan 

yang timbul akibat pembersihan gigi tiruan dengan menggunakan sikat gigi 

(Craig, 1992).  
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Penyakit infeksi pada rongga mulut ada bermacam-macam. Salah 

satunya adalah infeksi jamur. Infeksi jamur yang sering terjadi disebabkan 

oleh spesies candida terutama candida albicans. Menurut penelitian Akpan 

(2002), Candida albicans terdapat 30-40% pada rongga mulut orang dewasa 

sehat, 45% pada neonatus, 45-65% pada anak-anak sehat, 50-65% pada pasien 

yang memakai gigi tiruan lepasan, 65-88% pada orang yang mengkonsumsi 

obat jangka panjang, 90% pada pasien leukemia akut yang menjalani 

kemoterapi, dan 95% pada pasien HIV/AIDS (Akpan, 2002).  

Menurut Jorgensen (1979) plak dapat melekat pada gigi tiruan, dan 

perlekatan plak tersebut menyebabkan oral hygiene kurang baik. Karena itu 

perlu dilakukan pembersihan gigi tiruan secara kimiawi dan mekanik. Secara 

mekanik dilakukan dengan sikat gigi atau alat ultrasonic sedangkan secara 

kimiawi dengan merendam gigi tiruan ke dalam larutan pembersih, gigi tiruan 

tersebut direndam larutan pembersih. 

Lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) merupakan salah satu 

jenis rempah-rempah yang memiliki komponen bioaktif yang berfungsi 

sebagai anti jamur, yaitu 1’-Asetoksi khavikol asetat, eugenol, dan flavonol. 

Potensi bahan aktif anti jamur dalam lengkuas merah merupakan salah satu 

solusi bagi merebaknya penyakit jamur (Budiarti, 2007). Lengkuas 

mengandung minyak atsiri yang berwarna kuning kehijauan yang 

mengandung senyawa fenol dan terpene. Menurut Yenni (2004) infusa 

lengkuas merah dengan konsentrasi 7,5% dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif pembersih gigi tiruan karena efektif menghambat pertumbuhan 

candida albicans. 
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Komponen bioaktif pada rempah-rempah, khususnya dari golongan 

Zingiberaceae yang terbanyak adalah dari jenis flavonoid yang merupakan 

golongan fenolik terbesar dan terpenoid. Pada golongan flavonoid dikenal 

golongan flavonol. Komponen flavonol yang banyak tersebar pada tanaman 

misalnya yang terdapat pada lengkuas adalah galangin, kaemferol, kuerstin 

dan mirisetin. 

Walaupun telah diketahui bahwa lengkuas merah berkhasiat sebagai 

bahan pemberih gigi tiruan namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana 

pengaruh infusa lengkuas merah terhadap surface hardness pada resin akrilik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada efek perendaman dalam infusa lengkuas merah (Alpinia 

purpurata k. schum) terhadap surface hardness resin akrilik ? 

 

1.3 Tujuan  

Untuk mengetahui pengaruh infusa lengkuas merah (Alpinia purpurata k. 

schum) terhadap surface hardness pada resin akrilik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Dapat mengetahui efek perendaman infusa lengkuas merah (Alpinia 

purpurata k. schum) terhadap surface hardness pada gigi tiruan resin 

akrilik.  
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

mahasiswa kedokteran gigi, dokter gigi maupun masyarakat umum 

tentang efek perendaman resin akrilik dalam infusa lengkuas merah. 
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