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PERBANDINGAN KEBOCORAN TEPI RESIN KOMPOSIT NANOFILL 

DENGAN POLIMERISASI SINAR LIGHT CURE DENGAN  

TEKNIK RAMPED DAN PULSE DELAY 
 

Abstract 

Nanofill composite resin has mechanical strength, a good aesthetic and the 

advantages of nanofill composite resin was a good result of polishing. The 

weakness of nanofill composite resin was shrinkage which could cause 

microleakage. Microleakage can be prevented with low radiation levels with soft 

start radiation. The kind of soft start radiation such as stepped, ramped and pulse 

delay. The aim of the study was to determined the differences of ramped and pulse 

delay radiation to nanofill composite resin's microleakage. The study used 32 

premolar teeth which been prepared into class V and divided into two groups. 

Group I teeth were restored with polymerization nanofill composite resin by using 

ramped radiation technique and in group II by using pulse delay radiation 

technique during 40 seconds. Specimens were immersed in methylene blue 2% for 

24 hours then centrifuged. Teeth were sectioned and evaluated used a 

stereomicroscope at 12x magnification. Statical analysis were performed with 

Shapiro-wilk test (p>0,05), levene’s test (p>0,05) and Independent t-test (p<0,05). 

The result showed there were significant differences between ramped and pulse 

delay radiation to microleakage which the polymerization of microleakage with 

pulse delay radiation was better than ramped radiation. 

Keyword: nanofill, microleakage, ramped , pulse delay  

 

Abstrak 

Resin komposit nanofil memiliki kekuatan mekanik dan memiliki estetik yang baik 

dan dapat dilakukan polishing dengan hasil yang baik. Kelemahan dari resin 

komposit nanofill berupa pengerutan saat polimerisasi sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya kebocoran tepi. Kebocoran tepi dapat diatasi dengan 

tingkat penyinaran yang lambat yaitu dengan menggunakan teknik penyinaran soft 

start, macam-macamnya stepped, ramped dan pulse delay. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan teknik ramped dan pulse delay terhadap 

kebocoran tepi resin komposit nanofill. Penelitian ini menggunakan 32 gigi 

premolar rahang atas dipreparasi kavitas klas V kemudian dikelompokkan menjadi 

2 kelompok, kelompok I direstorasi menggunakan resin komposit nanofil 

polimerisasi teknik ramped dan kelompok II direstorasi menggunakan resin 

komposit nanofil polimerisasi teknik pulse delay selama 40 detik. Gigi direndam 

dalam larutan methylen blue 2% selama 24 jam kemudian di sentrifugasi. Gigi 

dibelah kemudian diamati melalui stereomikroskop dengan perbesaran 12x. 

Analisis data dilakukan dengan uji normalitas Shapiro-wilk (p>0,05) kemudian 

dilanjutkan dengan uji homogenitas levene’s test (p>0,05) setelah itu dilakukan uji 

Independent t-test. Hasil uji independent t-test menunjukkan p <0,05 maka, 

terdapat perbedaan signifikan antara teknik ramped dan pulse delay terhadap 

kebocoran tepi dimana kebocoran tepi resin komposit nanofil dengan teknik 
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polimerisasi pulse delay lebih baik dibandingkan resin komposit nanofil dengan 

polimerisasi teknik ramped. 

Kata kunci: nanofil, kebocoran tepi, ramped, pulse delay 

 

1. PENDAHULUAN  

Resin komposit merupakan bahan restorasi gigi yang telah lama digunakan 

untuk menggantikan jaringan gigi yang hilang dan mampu memodifikasi warna 

serta kontur gigi sehingga dapat meningkatkan faktor estetik
 1

. Menurut Bala dkk, 

(2005), kelemahan resin komposit adalah pengerutan selama proses polimerisasi 

yang menyebabkan terjadinya kehilangan kontak antara resin komposit dengan 

dinding kavitas sehingga mengakibatkan pembentukan celah pada tepi restorasi. 

Pengkerutan merupakan masalah yang paling signifikan pada restorasi komposit, 

karena berpotensi terhadap terbentuknya kebocoran mikro. 

Sinar light cure mempunyai 2 metode penyinaran, yaitu fast curing (metode 

konvensional) dan soft start. Teknik soft start merupakan metode dengan tingkat 

penyinaran yang lambat dapat menghasilkan aliran resin yang lebih tinggi 

sehingga mengurangi tekanan kontraksi polimerisasi pada restorasi resin komposit 

3. Menurut Yap, dkk (2002), teknik penyinaran soft start dibagi menjadi 3 macam 

teknik, yaitu stepped soft start, ramped, pulse-delayed.  

Pada teknik stepped, resin komposit pertama kali di sinari dari intensitas 

rendah ke intensitas tinggi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuannya 

adalah untuk mengurangi stress selama polimeriasi terjadi 
5
. Teknik ramped, 

penyinaran bertambah secara bertahap dari intensitas awal menuju intensitas 

maksimum selama 10 detik setelah itu intensitasnya konstan selama penyinaran. 

Teknik Pulse delay, penyinaran awal pada intensitas awal, kemudian ada fase 

penundaan dan terakhir penyinaran lama dengan intensitas maksimum. 

Penyinaran ini dilakukan secara berulang sampai akhir penyinaran. 

Teknik penyinaran soft start dapat meminimalisir terjadinya shrinkage yang 

dapat mengakibatkan kebocoran tepi pada restorasi resin komposit. Kebocoran 

tepi didefinisikan sebagai celah mikroskopik antara dinding kavitas dan tumpatan 

yang dapat dilalui mikro organisme, cairan, molekul dan ion. Terjadinya 



3 
 

kebocoran tepi merupakan akibat kegagalan adaptasi tumpatan terhadap dinding 

kavitas. Jika telah terjadi kebocoran tepi pada tumpatan, maka dapat menimbulkan 

terjadinya karies sekuder, marginal stain, dan diskolorisasi gigi. Penyebab 

terjadinya kebocoran tepi tumpatan resin komposit adalah kegagalan adaptasi 

restorasi terhadap dinding kavitas akibat perbedaan koefisien termal ekspansi 

resin komposit, dentin dan enamel. Kebocoran tepi akan semakin membesar bila 

tidak ada sisa email yang mendukung.  Tes kebocoran tepi dilakukan dengan cara 

subjek penelitian direndam dalam larutan methylen blue 2% di dalam inkubator 

suhu 37
0
C selama 24 jam kemudian disentrifus kecepatan 3000 rpm selama 5 

menit 
7
. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris dengan 

desain penelitian post test group desain. Penelitian ini menggunakan 32 gigi 

premolar tanpa karies, fraktur dan cracking sebagai sampel. Gigi dilakukan 

preparasi kavitas kelas V kemudian gigi di aplikasikan bahan etsa dan bonding. 

Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama diaplikasikan resin 

komposit nanofil kemudian disinar dengan teknik ramped selama 40 detik. 

Kelompok kedua diaplikasikan resin komposit kemudian disinari dengan teknik 

pulse delay selama 40 detik. Sampel direndam dalam saliva buatan selama 24 jam 

dan diinkubasi dengan suhu 37
O
C. Seluruh permukaan gigi dilapisi cat kuku 2 

lapis kecuali bagian yang direstorasi, dibiarkan mengering di udara terbuka. 

Semua sampel di rendam dalam larutan methylene blue 2% selama 24 jam 

kemudian di sentrifugasi selama 5 menit. Kemudian, dibersihkan dari zat warna 

pada air mengalir. Setelah kering, semua sampel di potong dengan menggunakan 

diamond disc dari arah vertikal tepat pada bagian tengah restorasi, sehingga gigi 

terbelah menjadi bagian mesial dan distal.  

Pengukuran kebocoran tepi dilakukan dengan melihat penetrasi zat warna 

methylene blue pada tepi restorasi melalui stereomikroskop. Perbesaran 12 kali 

ditetapkan terlebih dahulu, kemudian fokus lensa objektif diatur sampai 

pengamatan yang paling jelas. Pengukuran kebocoran tepi diukur berdasarkan 
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kedalaman penetrasi larutan metilen blue 2% dengan menggunakan pengukur 

yang terdapat pada stereo mikroskop yang terdiri dari strip, data tersebut 

dikaliberasikan dalam satuan µm. setiap 1 strip mewakili 60 µm. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kebocoran tepi resin komposit nanofil dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan kedalaman penetrasi zat warna methylen blue pada celah interfasial 

antara struktur gigi dan restorasi resin komposit.  

Tabel 1. Nilai Rerata dan Simpangan Baku Kebocoran tepi 

Kelompok N Rerata(µm) ± Simpangan Baku 

 I     16  794,38 ± 217,68 

II 16 494,38 ± 121,26 

Keterangan: 

I : Resin Komposit nanofil  polimerisasi dengan teknik ramped 

II : Resin Komposit nanofil polimerisasi dengan teknik pulse delay 

N : Jumlah Sampel 

Tabel 2. Uji normalitas data dengan uji Shapiro-wilk 

Teknik penyinaran                                                                             Sig. 

 ramped                                                                                      ,772 

     pulse delay                                                                                   ,941 

Keterangan: 

Sig: Tingkat signifikansi uji normalitas Shaphiro-wilk 

Tabel 3. Hasil uji homogenitas Levene’s test 

Levene’s test Sig. 

1760 ,055 

Keterangan: 

Sig: Nilai signifikansi atau probabilitas 

Tabel 4. Hasil uji Independent t-test 

Penyinaran       Sig. 

Teknik ramped        ,000  

Teknik pulse delay        ,000 
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Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan terjadi kebocoran tepi lebih 

tinggi pada penyinaran menggunakan teknik ramped. Kebocoran tepi dapat 

disebabkan oleh pengerutan material resin komposit saat polimerisasi, kegagalan 

sistem bonding, aplikasi resin komposit 
11

. 

Pada Tabel 2 menunjukkan nilai p > 0,05 maka, data pada uji kebocoran tepi 

dengan penyinaran teknik ramped dan pulse delay, terdistribusi normal. 

Berdasarkan data pada Tabel 3, nilai p > 0,05 maka, variansi data sama dan data 

pada Tabel 4 menunjukkan nilai p < 0,05 maka, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara teknik ramped dan pulse delay. Sehingga pada hasil penelitian 

menunjukkan hipotesis dari penelitian ini diterima yaitu teknik  pulse delay lebih 

baik untuk mencegah kebocoran tepi dibandingkan teknik ramped. Jeda pada 

teknik pulse delay menyebabkan terjadinya pemanjangan jarak antar monomer 

yang terjadi pada tahap terminasi yang dapat menghambat terjadinya pengerutan. 

Pengerutan yang minimal akan menghasilkan adaptasi tepi marginal yang baik 

sehingga nilai kebocoran tepi rendah 
8
. 

Teknik pulse delay terdiri dari penyinaran dengan intensitas rendah 200 

mW/cm
2
 selama 10 detik, kemudian jeda selama 5 detik dan dilanjutkan dengan 

penyinaran dengan intensitas 850 mW/cm
2
 selama 25 detik. Hal ini menunjukkan 

ketika material resin komposit dipapar dengan waktu pemaparan yang sama, resin 

komposit yang dipapar menggunakan teknik penyinaran dengan total energi yang 

rendah dan disertai interval waktu memiliki tingkat kebocoran tepi yang lebih 

rendah dibandingkan teknik penyinaran dengan total energi yang tinggi 
8,9

. 

Kebocoran tepi yang rendah pada teknik penyinaran pulse delay juga dapat 

disebabkan penurunan tekanan internal dan contraction stress karena reaksi 

polimerisasi yang menurun selama interval waktu. Interval waktu pada teknik 

pulse delay menyebabkan monomer dapat bergerak lebih leluasa mengisi celah 

sehingga  menghasilkan tekanan internal dan contraction stress yang kecil 
3,10

. 

Contraction stress yang kecil dibandingkan kekuatan adhesi bahan bonding akan 

meminimalisir terbentuknya kebocoran pada tepi tumpatan 
3,10

. 

Terjadinya kebocoran pada teknik ramped disebabkan karena polimerisasi 

yang tidak sempurna saat penyinaran, hal ini berpengaruh pada terjadinya 
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shrinkage yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran tepi. Berbeda dengan 

teknik pulse delay yang memiliki jeda saat penyinaran sehingga meminimalisir 

terjadinya shrinkage dan terjadi polimerisasi yang sempurna. Penyinaran pada 

teknik ramped tidak terdapat jeda, sehingga pada saat polimerisasi berlangsung, 

terjadi pemendekan jarak antar monomer menyebabkan terjadinya pengerutan 

polimerisasi yang dapat menyebabkan terjadinya microleakage 
4,7

. 

 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan kebocoran tepi resin 

komposit nanofill dengan polimerisasi sinar light cure dengan  teknik ramped dan 

pulse delay dapat disimpulkan bahwa: kebocoran tepi resin komposit nanofil 

polimerisasi sinar dengan teknik pulse delay lebih baik dibandingkan resin 

komposit nanofil menggunakan teknik ramped. 
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