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ABSTRAK

Tujuan akhir penelitian adalah membuat alat yang dapat mendeteksi
perubahan kecerahan cahaya transmisi pada resin komposit nanofiller dengan
menggunakan sensor webcam. Kecerahan cahaya transmisi diwakili intensitas laser
yang ditransmisikan sampel. Sumber cahaya yang digunakan berupa laser pointer
dengan panjang gelombang 532 nm. Set up dan perlakuan bahan uji memanfaatkan
prinsip difraksi Fraunhofer. Dengan memanfaatkan IC LM 317, dibuat rangkaian
regulator sehingga laser pointer dapat diberi tegangan masukan dari sumber tegangan
bolak balik (AC). Sumber cahaya laser pointer dipaparkan pada bahan uji untuk
dideteksi intensitas transmisinya. Sampel dibuat setipis mungkin agar dapat
mentransmisikan cahaya dan diberikan perlakuan berupa perendaman pada larutan
teh dan kopi. Perendaman dilakukan selama 1 minggu dengan waktu perendaman 4
jam per hari. Intensitas transmisi dari sampel ditangkap oleh webcam dan diolah
menggunakan program Delphi. Data dari penelitian ini berupa intensitas transmisi
dalam skala piksel. Hasil pengambilan data untuk sampel yang direndam dalam
larutan teh pada perendaman hari pertama hingga ke tujuh menghasilkan intensitas
transmisi berturut-turut sebesar, 204, 194, 186, 174, 166, 157, 150 dan 137 piksel
sedangkan untuk sampel yang direndam dalam larutan kopi pada hari pertama hingga
hari ke tujuh menghasilkan intensitas transmisi berturut-turut sebesar 205, 195, 186,
175, 164, 150, 135 dan 122 piksel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin
lama waktu perendaman, intensitas transmisi dari sampel yang direndam semakin
menurun. Hasil ini dapat dilihat dari grafik hubungan antara intensitas transmisi
dengan lama waktu perendaman. Alat pendeteksi ini dapat digunakan untuk
membantu dokter gigi dalam menentukan ketahanan material tambal gigi terhadap
perubahan kecerahan.
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