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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Resin komposit merupakan salah satu bahan restorasi sewarna gigi yang banyak 

digunakan saat ini karena memiliki nilai estetis yang tinggi dibandingkan dengan 

bahan restorasi gigi yang lain. Komposisi resin komposit terdiri atas matriks resin 

organik, partikel bahan pengisi anorganik (filler), bahan  coupling (silane), dan 

pigmen.
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 Sejumlah resin komposit tersedia secara komersial untuk berbagai 

aplikasi. Beberapa resin komposit dioptimalkan untuk estetika dan yang lain 

dirancang untuk stress bearing areas.
4 

Klasifikasi resin komposit berdasarkan bahan pengisi (filler) utama dibagi 

menjadi enam jenis yaitu resin komposit konvensional (macrofiller), resin 

komposit bahan pengisi mikro (microfiller), resin komposit hybrid, resin komposit 

microhybrid, resin komposit nanohybrid, dan resin komposit nanofil.
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Kekurangan dari resin komposit yaitu dapat berubah warna apabila terpapar 

zat pewarna.
5 

Perubahan warna pada resin komposit disebabkan oleh beberapa 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.  Faktor intrinsik yang berperan dalam 

perubahan warna pada  resin komposit antara lain perubahan matriks resin, 

interfase matriks dengan bahan filler, dan besar kecilnya partikel filler. Faktor 

ekstrinsik yang berperan dalam perubahan warna pada resin komposit antara lain 

absorpsi bahan berwarna dari sumber-sumber eksogen seperti teh, kopi, nikotin,  

minuman berkarbonasi, obat kumur dan kunyit.
6 

Penelitian Monika et al., (2013)
7
 menggunakan satu resin komposit 

nanohibrida yang tidak dipoles dengan berbagai konsentrasi kunyit 0.015%, 

0.15%, 1.5% dan 15% selama 24 dan 48 jam. Hasil menunjukkan bahwa 

perendaman resin komposit nanohibrida dalam kunyit mengakibatkan peningkatan 

nilai L*, a*, b*, dan ∆E*. Makin tinggi konsentrasi larutan kunyit serta makin 

lama waktu perendamannya, menjadi makin kuning kemerahan warna resin 

komposit nanohibrida.
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Penelitian Widyastuti dan Hermanegara (2017)
8
 perubahan warna pada ketiga 

sampel resin komposit dipengaruhi oleh faktor internal dari komposisi matriks 

pada masing-masing resin komposit serta faktor eksternal pada perendaman obat 

kumur chlorhexidine gluconate 0,2% selama 24 jam. Resin komposit nanofil 

paling stabil terhadap perubahan warna dibandingkan resin komposit  

konvensional dan hibrid.
 
Penelitian Kristanti (2016)

9
 memperlihatkan tidak terjadi 

perubahan warna resin komposit nanohibrida setelah perendaman dalam larutan 

kopi dengan konsentrasi gula yang berbeda.
 

Kunyit (Curcuma domestica) termasuk salah satu tanaman rempah dan obat 

tradisional. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia. Hampir setiap orang 

Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman 

rempah ini, baik digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk 

menjaga kesehatan dan kecantikan.
10

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui adanya perbedaan perubahan warna pada resin komposit microhybrid, 

nanohybrid dan nanofil dengan teknik poles dan nonpoles setelah dilakukan 

perendaman pada larutan kunyit dengan konsentrasi 10% selama 45 menit.
 

Kehidupan yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama untuk bisa 

melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada Allah SWT, selaku hamba Allah 

maupun insan sosial, guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Kehidupan yang sehat jasmani dan rohani tersebut bisa diwujudkan antara lain 

dengan memanfaatkan secara optimal hasil ciptaan Allah SWT berupa buah-

buahan dan sayuran sebagai konsumsi tubuh dan sekaligus sebagai obat.
11 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang 

memiliki banyak sekali manfaat. Tumbuhan dapat memunculkan beberapa zat 

untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya mulai beberapa 

vitamin-vitamin, minyak dan masih banyak lainnya. Allah SWT berfirman:  

 



3 

 

Universitas YARSI 
 

 

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 

yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai 

tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 

buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-An’am(6):99) 

 

 Ayat 99 Surat Al-An’am menyatakan bahwa Allah SWT telah 

menumbuhkan berbagai macam tumbuhan di muka bumi untuk keperluan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini merupakan suatu rahmat Allah SWT 

yang tidak ternilai harganya. Manusia harus bersyukur kepada Allah SWT atas 

nikmat yang telah diberikan. Salah satu tumbuhan yang diciptakan Allah SWT 

adalah kunyit. Kunyit merupakan tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk 

kesehatan, kecantikan dan sebagai bumbu pelengkap masakan. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah ada perubahan warna pada resin komposit microhybrid dengan yang 

dipoles dan tidak dipoles setelah dilakukan perendaman pada larutan kunyit? 

2. Apakah ada perubahan warna pada resin komposit nanohybrid dengan yang 

dipoles dan tidak dipoles setelah dilakukan perendaman pada larutan kunyit? 

3. Apakah ada perubahan warna pada resin komposit nanofil dengan yang dipoles 

dan tidak dipoles setelah dilakukan perendaman pada larutan kunyit? 

4. Apakah terdapat perbedaan perubahan warna pada resin komposit microhybrid, 

nanohybrid dan nanofil dengan yang dipoles dan tidak dipoles setelah 
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dilakukan perendaman pada larutan kunyit dan bagaimana pandangan 

Islamnya? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui adanya perubahan warna pada resin komposit microhybrid dengan 

yang dipoles dan tidak dipoles akibat perendaman pada larutan kunyit. 

2. Mengetahui adanya perubahan warna pada resin komposit nanohybrid dengan 

yang dipoles dan tidak dipoles akibat perendaman pada larutan kunyit. 

3. Mengetahui adanya perubahan warna pada resin komposit nanofil dengan yang 

dipoles dan tidak dipoles akibat perendaman pada larutan kunyit. 

4. Mengetahui adanya perbedaan perubahan warna pada resin komposit 

microhybrid, nanohybrid dan nanofil dengan yang dipoles dan tidak dipoles 

akibat perendaman pada larutan kunyit dan pandangan Islamnya. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan tentang 

perubahan warna pada bahan restorasi gigi dan pengalaman melakukan 

penelitian. 

2. Bagi institusi, hasil penelitian  dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau 

bahan bacaan untuk civitas akademika yang akan melakukan penelitian yang 

sama.  

3. Bagi dokter gigi dan masyarakat, hasil penelitian bermanfaat untuk 

memberikan informasi tentang perubahan warna pada bahan tambal gigi resin 

komposit microhybrid, nanohybrid dan nanofil dengan teknik poles dan non 

poles setelah dilakukan perendaman pada larutan kunyit dan pandangan 

Islamnya. 

 


