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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Resin Komposit  

Resin komposit merupakan gabungan atau kombinasi dari komponen 

organik (resin) yang membentuk matriks, bahan pengisi (filler) dan bahan 

interfasial yang disebut coupling agent dengan sifat-sifat unggul atau lebih baik 

daripada bahan itu sendiri. Jadi, resin komposit dapat digunakan sebagai 

pengganti struktur gigi yang hilang atau memodifikasi warna dan kontur gigi 

sehingga meningkatkan estetik (Anusavice, 2012). 

Resin komposit berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu 

resin komposit packable dan resin komposit flowable. Resin komposit 

packable terdiri dari resin dimetaklirat yang memiliki viskositas tinggi dan 

perlekatanya rendah serta diindikasikan untuk restorasi kelas I dan kelas II. 

Resin komposit flowable memiliki kandungan bahan pengisi dengan ukuran 

partikel 0,4-0,3 µm. Resin komposit jenis ini memiliki viskositas yang rendah 

sehingga membuat adaptasi  tepi  pada  dinding  kavitas  baik, modulus dan 

elastisitas yang rendah membuatnya baik jika diaplikasikan pada daerah yang 

mengalami abfraksi servikal tetapi resin komposit flowable adalah ketahanan 

terhadap keausan rendah (Sakaguchi & Powers, 2012).  
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B. Fiber Reinforced Composite (FRC) 

Fiber reinforced composite (FRC) merupakan salah satu bahan kedokteran 

gigi terbaru yang semakin berkembang pesat  (Garoushi and Vallittu, 2006). Fiber 

reinforced composite adalah komposit dengan tambahan serat yang berfungsi 

untuk meningkatkan kekuatan. (Mozartha, Ellyza and Andi, 2010). Fiber 

reinforced composite (FRC) memiliki keuntungan yaitu kekuatan dan fatique 

strength yang tinggi, modulus elastisitas yang mendekati dentin, sifat estetis yang 

baik, tidak korosif, biocompatible, tidak mengabrasi gigi antagonis, radiolusen, 

serta mudah diperbaiki dan dapat mencegah fraktur karena dapat mendistribusikan 

tekanan lebih merata saat mendapatkan tekanan yang lebih (Dhamayanti and 

Nugraheni, 2013).  

1. Komposisi Fiber Reinforced Composite (FRC) 

Fiber reinforced composite (FRC) merupakan kombinasi dari bahan 

kimia yang berbeda yaitu resin komposit yang diberi tambahan serat dengan 

sifat-sifat unggul atau lebih baik dari resin komposit itu sendiri. Bahan ini 

terdiri dari tiga komponen utama yaitu komponen organik (resin) yang 

membentuk matriks, bahan pengisi (filler) anorganik dan bahan interfasial 

untuk menyatukan resin dan filler yang disebut coupling agent (Sakaguchi and 

Powers, 2012). 

a. Matriks  

Matriks pada FRC sama dengan matriks resin yang digunakan 

pada bahan restorasi gigi anterior maupun posterior. Matriks resin 

diharapkan memiliki ketahanan terhadap fraktur, dapat  dilakukan 
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polishing hingga halus, mudah dibentuk, dan mudah diadaptasikan. 

Matriks pada fiber reinforced composite terdiri dari monomer 

terpolimerisasi yang berfungsi memegang serat dalam struktur komposit 

serta sebagai penghantar tekanan antar serat dan melindungi serat dari 

pengaruh lingkungan yang merugikan seperti kelembaban dan goncangan 

mekanik (Zhang and Matinlinna, 2012). Jenis resin yang biasa digunakan 

pada fiber reinforced composite adalah komposit flowable dengan 

matriks polimer organik dan filler anorganik (Ballo and Vallittu, 2011).  

 

Gambar 1. Skema Matriks (Powers and Sakaguchi, 2012) 

b. Coupling agents 

Coupling agents merupakan bahan yang memperkuat ikatan 

antara matriks organik dan filler. Bahan yang dapat digunakan sebagai 

coupling agents antara lain titanat, zirkonat, dan silane, namun bahan 

silane lebih sering digunakan sebagai coupling agents. Silane mempunyai 

struktur umum (CH2=CCH3CO2(CH2)3Si(OCH3)3), yang merupakan sebuah 

molekul multifungsi. Coupling agents memiliki gugus untuk berikatan 

dengan hidroksil dari selulosa fiber serta memiliki gugus terminal 
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organofungsional yang dapat berikatan dengan resin (Lung and 

Matinlinna, 2012). Coupling agents juga dapat berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan pembahasan permukaan dan meningkatkan 

adhesi pada filler dan matriks sehingga perlekatan antara keduanya 

menjadi lebih baik (Anusavice, 2012). 

c. Fiber  

Filler merupakan partikel bahan pengisi yang terkandung dalam 

resin komposit berfungsi untuk mengurangi pengerutan saat polimerisasi 

cahaya dan penyerapan air (Zimmerli et al., 2010). Filler pada fiber 

reinforced composite dapat berupa partikel dan fiber. Filler utamanya 

adalah silicon dioxide, boron silicat, dan litium alumunium. Beberapa 

resin komposit dapat diganti dengan barium, strontium, zinc ataupun 

zirconium yang dapat memberikan efek radiopak. Semakin tinggi 

kandungan filler maka kekuatan resin komposit akan semakin tinggi 

(Anusavice, 2012). 

Fiber berfungsi sebagai material penguat dan memberi kekakuan. 

Jenis fiber yang biasa digunakan terdiri dari sintetik antara lain glass 

fiber, carbon fiber, aramid fiber, UHMWPE dan natural fiber. Glass 

fiber banyak digunakan karena memiliki karakteristik terhadap ketahanan 

kimia baik namun, memiliki densitas tinggi dan terlalu keras. Ultra high 

molecular weight polyethylene (UHMWPE) memilik ketahanan terhadap 

zat kimia dan daya serap air yang rendah, namun memiliki perlekatan 

mikroorganisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan fiber jenis lain 
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(Le Bell-Rönnlöf et al., 2007). Carbon fiber memiliki ketahanan terhadap 

korosi yang tinggi dan biasa digunakan pada pesawat, otomotif, dan alat 

olahraga. Aramid fiber biasanya digunakan pada pembuatan kapal laut 

dan pesawat terbang (Taj, Munawar and Khan, 2007). 

Jenis, volume, panjang, posisi dan arah fiber merupakan faktor 

yang mempengaruhi karakteristik FRC. Fiber reinforced composite 

berdasarkan panjang fiber-nya dapat dibagi menjadi continous (long fiber 

reinforced composite), dan discontinous (short fiber reinforced 

composite). Continous fiber reinforced composite berdasarkan arah 

fibernya dapat dibagi menjadi unidirectional fiber, bidirectional fiber, 

dan multidirectional fiber, sedangkan discontinous fiber reinforced 

composite berdasarkan arah fiber dibagi menjadi unidirectional 

discontinous fiber dan random discontinous fiber (Mallick, 2007). 

 

 

(a)                                (b)                               (c) 

 

     

     (d)                               (e)  

Gambar 2.1. Jenis fiber berdasarkan panjang fiber (a) unidirectional continous fiber, 

(b) bidirectional continous fiber, (c) multidirectional continous fiber, (d) 

unidirectional discontinous fiber, (e) random discontinous fiber (Harniati, 

2018). 
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(a)     (b) 

 
 

 
(c)      

Gambar 2.2.Posisi Fiber (a) Posisi Compression, (b) Posisi Neutral, dan (c) posisi 

Tensile (Harniati, 2018) 

 

2. Sifat Mekanis Fiber Reinforcement Composite  

a) Kekuatan (Strength)  

Kekuatan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan tekanan 

yang diberikan kepada bahan tanpa terjadi kerusakan. Kekuatan bahan terdiri 

dari kekuatan tekan, kekuatan tarik, kekuatan geser, dan kekuatan fleksural. 

Kekuatan tekan adalah apabila suatu benda ditempatkan dibawah beban yang 

dapat menekan. Kekuatan tarik disebabkan karena suatu benda yang cenderung 

meregang atau memperpanjang suatu benda. Kekuatan geser dapat dihasilkan 

dengan gerak memutar atau memilin suatu bahan. Kekuatan fleksural 

menggambarkan kemampuan restorasi untuk menahan kombinasi  gaya  tarik  

dan  gaya  kompresi  ketika  berfungsi  dalam  rongga mulut, baik  sebagai  

restorasi  anterior maupun  posterior  yang  dapat  digunakan  sebagai bahan  

pertimbangan  dalam  memilih  bahan  restorasi (Anusavice, 2012). 
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b) Kekerasan (Hardness)  

Kekerasan adalah suatu ketahanan bahan terhadap deformasi tekanan 

yang diberikan padanya. Kekerasan permukaan dental material bisa menjadi 

alat untuk mengetahui teknik. Kekerasan bisa menjadi indikator terbaik dari 

ketahanan pemakaian resin komposit (Anusavice, 2012). 

C. Serat alam 

Indonesia memiliki sumber daya tanaman yang mampu menghasilkan serat 

alam, yaitu serat yang berasal dari alam (bukan buatan ataupun rekayasa manusia). 

Serat alam dapat dihasilkan oleh pohon bambu, pohon kelapa, pohon pisang, serta 

tumbuhan lain yang memiliki serat pada batang maupun daunnya. Selain itu, serat 

alam dapat berasal dari binatang, antara lain sutera dan wool (Murdiyanto, 2017). 

Penelitian dan  pemanfaatan serat alam berkembang pesat dewasa ini, 

karena serat alam banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan serat buatan 

(rekayasa). Serat alam memiliki beban lebih ringan, mudah didapat, harga relatif 

murah dan ramah dibandingkan serat sintesis karena mudah terurai (Murdiyanto, 

2017). Penggunaan serat alam dewasa ini sudah merambah berbagai bidang 

kehidupan manusia, layaknya serat buatan serat alami juga mampu digunakan 

sebagai modifikasi dari serat buatan (Suryanto, 2016).  

1. Daun Pandan Duri (Pandanus tectoris) 

Pandan Duri (Pandanus tectorius) merupakan tumbuhan monokotil dari 

genus Pandanus. Sebagian besar tersebar di daerah tropis, di tepi pantai dan 

sungai, tetapi tidak terdapat di Amerika. Tumbuhan ini dicirikan dengan daun 

yang memanjang (seperti daun palem atau rumput) dan tepinya bergerigi. 
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Akarnya besar dan berserabut untuk menopang tumbuhan ini. Ukuran 

tumbuhan ini bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 5 meter (Nahrowi, Irwan and 

Pardede, 2018). 

Tumbuhan tersebut dapat ditemukan di pantai berpasir hingga hutan 

dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 3500 m dari permukaan laut dan hutan 

sekunder. Ukuran tinggi batang mencapai 4-14 m dan menghasilkan daun 10-

300 lembar per batang per tahun. Pandan ini memiliki banyak cabang, daunnya 

berwarna hijau dengan panjang 90-150 cm dan lebarnya mencapai 4 cm. 

Beberapa jenis pandan yaitu P. tectorius, P.bidur, dan P.furcatus, sebagai 

penghasil bahan anyaman (tikar pandan dan tas) dan bahan pembungkus, P. 

amaryllifolius (pandan wangi) sebagai pewangi minyak rambut, pemberi aroma 

masak-masakan (kue-kue) tertentu, sedangkan P. Edulis, menghasilkan buah 

yang dapat dimakan (Thomson et al., 2006). 

 

Gambar 3. Daun Pandan Duri (Thomson et al., 2006). 

 

Budidaya pandan semak atau pandan duri tidak memerlukan persyaratan 

khusus. Anakan atau tunas-tunas yang keluar dari batang dapat dijadikan bibit 

yang ditanam pada lahan agak basah dengan kedalaman 20-30 cm dan jarak 
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tanam 80-100 cm. Penyiangan atau pembersihan gulma tidak diperlukan setelah 

1 tahun masa tanam. Pengambilan daun pertama dapat dilakukan setelah 

tanaman berumur 2 tahun atau setelah keluar daun 19-15 lembar. Panen dapat 

dilakukan setiap 2 bulan sekali selama lebih dari 20 tahun (Kristianti, 2013). 

Klasifikasi Ilmiah Daun Pandan Duri (Thomson et al., 2006) adalah sebagai 

berikut :  

Kingdom Plantae 

Clade Angiosperms 

Clade Monocots 

Order Pandanales 

Family Pandanaceae 

Genus Pandanus 

Species Pandanus tectorius 

 

2. Komposisi Kimia Pandan Duri  

Secara umum, tanaman pandan duri terdiri dari kandungan air, 

hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Serat yang berasal dari tanaman non kayu 

memiliki variasi yang lebih besar terhadap kimia jika dibandingkan dengan 

serat yang berasal dari kayu (Fentalia, 2015). 

a. Kandungan Air  

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id


15 
 

 
 

Banyaknya air di dalam struktur dinding sel suatu pohon hidup pada 

dasarnya tetap konstan dari musim ke musim, meskipun banyaknya air 

dalam rongga sel daun mungkin berubah-ubah. Air di dalam rongga sel 

daun digunakan sebagai bahan fotosintesis. Kandungan air serat daun 

pandan duri berkisar antara 7,88- 9,14% (Ina and Waluyo, 2010). 

b. Kandungan Lignin  

Lignin adalah suatu polimer komplek dengan berat molekul tinggi 

yang terdapat di antara sel dan dalam dinding sel. Lignin termasuk 

golongan fenol dengan susunan sangat stabil dan sukar dipisahkan, serta 

memiliki bentuk yang beragam karena susunannya tidak menentu. Polimer 

ini berfungsi sebagai perekat yang mengikat sel-sel dalam dinding sel dan 

memberi ketegangan pada sel. Lignin bersifat termoplastik yang artinya 

pada suhu tinggi akan menjadi lunak dan suhu rendah dapat keras kembali. 

Jumlah lignin daun pandan duri berkisar antara 18-22% (Ina and Waluyo, 

2010). 

 

c. Kandungan Selulosa  

Selulosa merupakan senyawa karbohidrat yang dapat ditemukan 

secara melimpah di alam. Selulosa terdapat di dalam dinding sel tumbuhan 

berbentuk polisakarida sebagai hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan. 

Selulosa mempunyai kekuatan dan kekakuan yang tinggi pada suatu sel, 

karena adanya ikatan kovalen yang kuat pada cincin piranosa dan antar unit 

gula penyusun selulosa. Selulosa juga tidak mudah terdegradasi secara 
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kimia maupun mekanis. Molekul selulosa terbentuk linier dan cenderung 

membentuk ikatan-ikatan hidrogen intramolekul dan intermolekul, 

sehingga membentuk kristalin diselingi amorf yang dinamakan mikrofibril. 

Mikrofibril ini membentuk fibril-fibril, sehingga terbentuk serat-serat 

selulosa. Glukosa tanaman memindahkan satu molekul air dari setiap unit, 

sehingga terbentuk anhidrid glukosa yang saling menyambung ujungnnya 

membentuk selulosa, sehingga semakin tinggi kadar selulosa maka 

kelenturan juga semakin tinggi (Ina and Waluyo, 2010). 

Struktur serat dan ikatan hidrogen ini menyebabkan selulosa 

mempunyai kekuatan  yang tinggi dan tidak larut dalam kebanyakan 

pelarut. Struktur selulosa terdiri dari unit-unit anhidrid glukosa yang terikat 

satu sama lain pada atom C ke satu dan atom C ke empat dengan β 

konfigurasi. Komposisi hemiselulosa terdiri dari berbagai unit gula, rantai 

molekul yang lebih pendek, dan percabangan rantai molekul. Kandungan 

selulosa pada daun pandan duri berkisar antara 83-88 % (Kristianti, 2013). 

D. Alkalisasi  

1. Bahan Alkalisasi 

Menurut Carvalho et al. (2010), untuk meningkatkan kompabilitas dari 

natural fiber dapat dicapai dengan berbagai macam perlakuan kimiawi. 

Perlakuan kimiawi yang sering digunakan adalah alkaline atau mercerization 

yaitu tindakan merendam serat dalam larutan alkali basa yang biasanya berupa 

larutan NaOH. Selain menggunakan NaOH larutan alkali lain juga dapat 
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digunakan yaitu kalium hidroksida (KOH), natrium karbonat (Na2CO3) dan 

kalium karbonat (K2CO3) (Bhernama, 2019).  

2. Proses Alkalisasi  

Proses alkalisasi dengan larutan alkali bertujuan untuk menghilangkan 

lignin dan mengurangi diameter dari serat. Reaksi berikut menggambarkan 

proses perlakuan alkalisasi dengan larutan NaOH pada serat (Pratama, Farid 

and Nurdiansah, 2017) :  

Fiber – OH + NaOHFiber-O-Na + H2O 

Pada proses alkalisasi, lignin bereaksi dengan larutan NaOH terpisah menjadi 

Na+ dan OH- . Ion OH berekasi dengan gugus H terhadap gugus lignin untuk 

membentuk senyawa H2O. Hal ini menyebabkan gugus O membentuk gugus yang 

reaktif dengan C membentuk cincin epoksi (CO-C). Sehingga menyebabkan gugus 

lainnya melepaskan ikatan pada gugus O dan menghasilkan dua cincin benzene yang 

terpisah, dimana masingmasing cincin memiliki gugus O yang reaktif. Gugus O yang 

reaktif akan bereaksi dengan Na+ dan ikut terlarut dalam larutan kima basa sehingga 

lignin akan hilang apabila dibilas dengan air bersih 
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