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ABSTRACT
Latar belakang: Penggunaan obat kumur mulai dianjurkan selama pandemi Covid-19. Obat kumur yang disarankan oleh
American Dental Association (ADA) dan the Center for Disease Control and Prevention (CDC) selama pandemi Covid-19,
yaitu Hydrogen peroxide (H2O2), Chlorhexidine gluconate (CHX), Cetylpyridinium chloride (CPC), dan Povidone-iodine
(PVP-I). Obat kumur tersebut juga disarankan pada pengguna gigi tiruan. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh obat kumur
dalam pencegahan Covid-19 terhadap stabilitas warna elemen gigi tiruan resin. Metode: Penelitian eksperimental
laboratorik menggunakan 44 elemen gigi tiruan resin dengan kode warna A2 berukuran B62 yang dibagi kedalam 4
kelompok pengujian. Pengujian pH dan warna dilakukan sebelum dan sesudah perendaman kedalam inkubator 37oC
nilai secara Vita Classical dan Vita 3D Master. Hasil:
Vita Classical dan Vita 3D Master menunjukkan adanya peningkatan nilai pada keempat kelompok obat kumur. pH obat
kumur mengalami kenaikan pada kelompok obat kumur H2O2 dan CPC serta penurunan pada kelompok obat kumur CHX
dan PVP-I. Kesimpulan: Keempat kelompok obat kumur menunjukkan terdapat perubahan warna yang tidak signifikan
terhadap stabilitas warna elemen gigi tiruan resin.
Keywords: elemen gigi tiruan resin, obat kumur, stabilitas warna.
LATAR BELAKANG
Kasus Covid-19 pertama kali bermula pada Desember
2019 di Wuhan Hubei, China dengan adanya gejala
batuk, demam dan kelelahan.1 Virus Covid-19 ditularkan
melalui percikan saliva/droplets.2 Penggunaan obat
kumur mulai dianjurkan untuk mengurangi risiko
penularan Covid-19, yaitu obat kumur H2O2 1% atau
1,5%15 mL, obat kumur CHX 0,12% 10 mL atau 15 mL,
obat kumur CPC 0,05% 15 mL dan obat kumur PVP-I
0,5% atau 1% 9 mL. cara penggunananya dikumurkumur selama 30 detik pada rongga mulut dan 30 detik
pada kerongkongan 2 kali sehari.3,4,5,6,7
Penggunaan obat kumur juga disarankan digunakan
oleh pasien dengan protesa gigi tiruan. Elemen gigi
tiruan resin merupakan bagian dari protesa gigi tiruan
yang mempengaruhi estetik. Material ini memiliki
kekurangan karena dapat terjadi perubahan warna.8,9
Perubahan warna pada elemen gigi tiruan resin dapat
disebabkan oleh faktor ekstrinsik.10
Stabilitas warna dapat diniliai berdasarkan prinsip
Munsell dibagi menjadi 3 dimensi warna, yaitu hue
(penamaan warna), chroma (kepadatan warna) dan value
(saturasi warna).11 Alat ukur penilaian warna elemen
gigi tiruan resin dapat dilihat secara subjektif
menggunakan Vita Classical dan Vita 3D Master
sedangkan secara objektif menggunakan alat digital
genggam spektrofotometer, yaitu Vita Easyshade V.
Spektrofotometer merupakan salah satu instrumen
yang mempunyai hasil paling akurat dan fleksibel untuk
menentukan warna.12 Pada alat Vita Easyshade V dapat
memberikan pembacaan nilai ΔE, ΔL, ΔC, ΔH serta nilai
Vita Classical dan Vita 3D Master.
Pada Vita Classical mempunyai urutan warna
berdasarkan value, yaitu B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2,
D3, A3, D4, B3, A3.5, B4, C3, A4, dan C4 sedangkan
pada Vita 3D Master mempunyai urutan warna

berdasarkan colour tone, warna median dan value, urutan
yang digunakan adalah M1, 1M2, 2L1.5, 2L2.5, 2M1,
2M2, 2M3, 2R1.5, 2R2.5, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M1,
3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, L2.5 4M1, 4M2, 4M3, 4R1.5,
5L1.5, 5L2.5, 5M1, 5M2, 5M3, 5R1.5, 5R2.5.11
Penggunaan obat kumur secara rutin selama pandemi
Covid-19 dapat berpengaruh terhadap stabilitas warna
elemen gigi tiruan resin. Hal ini yang menyebabkan
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorik dengan rancangan pretest dan posttest yang
dilakukan di Dental Material and Testing Center of
Research Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti
pada 6-8 September 2021. Sampel penelitian yang
digunakan adalah elemen gigi tiruan resin merek
ortholux top sebanyak 44 sampel yang dibagi menjadi 4
kelompok perendaman obat kumur yaitu H2O2, CHX,
CPC, dan PVP-I. Sebelum dilakukan perendaman
kedalam inkubator 37oC, obat kumur dilakukan
pengukuran pH menggunakan pH meter dan elemen gigi
tiruan dilakukan pengukuran warna menggunakan Vita
Easyshade V yang dilakukan sebanyak 3 kali pengukuran
dan diambil nilai rata-rata.
Sampel dimasukkan kedalam tabung centrifuge yang
berisikan obat kumur dan dilakukan perendaman selama
6 jam kedalam inkubator bersuhu 37oC (Gambar 1).
Lama waktu perendaman disimulasikan sebagai
penggunaan obat kumur selama 6 bulan (1 hari x 2 kali
berkumur x 60 detik x 180 hari = 21.600 detik/3.600
detik = 6 jam). Selanjutnya dilakukan pengukuran pH
dan pengukuran warna.
Data yang diperoleh dari alat Vita Easyshade V
merupakan nilai ΔE, ΔL, ΔC, ΔH dan nilai Vita Classical
dan Vita 3D Master. Analisis data yang digunakan pada
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penelitian ini menggunakan uji One Way Anova jika data
terdistribusi normal (p>0,05).

Data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan uji
statistik menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk
karena jumlah sampel <50 sampel. Pada uji normalitas
ΔE menghasilkan data terdistribusi normal (p<0,05)
maka dilakukan dilakukan uji One Way Anova (Tabel 1).
Tabel 1. Hasil Uji One Way Anova

Gambar 1. Perendaman 44 gigi tiruan resin dengan warna awal
A2 dalam 4 jenis obat kumur (Kelompok H2O2, Kelompok
CHX, Kelompok CPC, Kelompok PVP-I).

HASIL
Hasil pengukuran warna menggunakan alat Vita
Easyshade V dapat memberikan 3 cara pembacaan nilai
perubahan warna, yaitu nilai Vita Classical (Gambar 2),
Vita 3D Master (Gambar 3) dan nilai ΔE, ΔL, ΔC, ΔH.
Penelitian ini menunjukkan adanya nilai selisih
perubahan warna antara data yang diambil sebelum dan
setelah perendaman pada keempat kelompok pengujian.
Pembacaan perubahan warna secara Vita Classical
berdasarkan value menujukkan peningkatan pada
keempat kelompok pengujian. Peningkatan value sebesar
2,5 pada kelompok perendaman dengan obat kumur
H2O2, peningkatan value sebesar 3,9 pada kelompok
perendaman dengan obat kumur CHX dan CPC, dan
peningkatan value sebesar 2,8 pada kelompok
perendaman dengan obat kumur PVP-I (Gambar 2).
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Gambar 2. Stabilitas warna berdasarkan value pada pembacaan
nilai secara Vita Classical

Pembacaan perubahan warna secara Vita 3D Master
berdasarkan value menujukkan peningkatan pada
keempat kelompok pengujian. Peningkatan value sebesar
0,32 pada kelompok perendaman dengan obat kumur
H2O2, peningkatan value sebesar 0,59 pada kelompok
perendaman dengan obat kumur CHX, peningkatan value
sebesar 0,77 pada kelompok perendaman dengan obat
kumur CPC, dan peningkatan value sebesar 0,29 pada
kelompok perendaman dengan obat kumur PVP-I
(Gambar 3).
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Hasil uji One Way Anova didapatkan nilai Sig. pada ΔE
adalah 0.106 (p>0.05) dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terjadi perubahan warna yang tidak
signifikan terhadap stabilitas warna gigi tiruan resin
ketika dilakukan perendaman kedalam inkubator bersuhu
37oC selama 6 jam.
Hasil pengukuran pH obat kumur pada keempat
kelompok pengujian menunjukkan adanya perubahan
nilai, yaitu kenaikan pH pada obat kumur H2O2 dan
CPC sedangkan penurunan pH pada obat kumur CHX
dan PVP-I (Tabel 2).
Tabel 2. Pengukuran pH Obat Kumur Sebelum dan Sesudah
Perendaman pada keempat kelompok pengujian.
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Gambar 3. Stabilitas warna berdasarkan value pada pembacaan
nilai secara Vita 3D Master

PEMBAHASAN
Alat Vita Easyshade V sangat berpengaruh pada
penentuan warna karena memiliki kepekaan yang tinggi
sehingga bisa menghasilkan variasi nilai. Penguji harus
memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
hasil pengujian warna, pertama: posisi saat
menembakkan cahaya alat Vita Easyshade V harus tegak
lurus terhadap sampel, kedua: setiap pergantian
pengujian sampel, alat Vita Easyshade V sebaiknya
dikalibrasi untuk menghasilkan nilai yang akurat dan
ketiga: pengukuran warna dilakukan pada tempat dan
pencahayaan yang sama.12,13
Elemen gigi tiruan resin terbuat dari bahan PMMA
yang memiliki estetika bagus. Akan tetapi, material ini
memiliki kekurangan yaitu dapat menyerap cairan, sisa
makanan atau zat kimia sehingga hal inilah yang
dicurigai menyebabkan terjadi perubahan warna dan
mengganggu stabilitas warna. Adanya rantai polimer
pada material elemen gigi tiruan resin tidak akan
menguntungkan karena membentuk jaringan yang dapat
menyerap atau mengikat benda asing.14,15 Selain itu,
penyerapan warna pada material kedokteran gigi dapat
dipengaruhi oleh komposisi, struktur kimia, dan sifat
material itu tersebut.10,16
Berdasarkan komposisinya, obat kumur terbagi menjadi
3 yaitu obat kumur herbal, obat kumur mengandung
alkohol dan obat kumur tidak mengandung alkohol. Obat
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kumur yang mengandung zat warna dan alkohol adalah
obat kumur CPC. Menurut penelitian Chairman (2013),
PEG-40 hydrogenated castor oil memiliki sifat yang
dapat menyerap air, hal ini serupa dengan sifat material
yang dimiliki oleh elemen gigi tiruan resin, yaitu bahan
PMMA yang dapat menyerap air sehingga dapat
dikatakan bahwa PEG-40 hydrogenated castor oil dapat
menyebabkan perubahan warna pada elemen gigi tiruan
resin. Menurut penelitian Baiq (2016), obat kumur yang
mengandung alkohol tidak terlalu mengalami perubahan
warna ketika dilakukan perendaman kedalam inkubator
bersuhu 37oC.17,18
Selain obat kumur CPC yang memiliki zat warna,
terdapat obat kumur PVP-I yang berwarna coklat gelap.
Zat warna tersebut dapat menempel pada elemen gigi
tiruan resin karena material ini dapat menyerap cairan
sehingga
terjadi
perubahan
warna.
Menurut
Kanagalingam (2015), obat kumur PVP-I tidak
menimbulkan perubahan warna jika digunakan selama
kurang dari 8 minggu.19 Pada penelitian ini dilakukan
perendaman kedalam inkubator bersuhu 370C selama 6
jam atau sama dengan aktivitas berkumur selama 6 bulan
sehingga menimbulkan perubahan warna pada elemen
gigi tiruan resin. Hal ini juga berlaku terhadap pengujian
yang dilakukan menggunakan obat kumur yang
mengandung CPC. Penelitian yang dilakukan Tartaglia
(2019) menyatakan bahwa waktu penggunaan obat
kumur yang mengandung CPC selama 6 bulan dapat
menyebabkan perubahan warna.20
Obat kumur CHX yang beredar dipasaran memiliki 2
konsentrasi berbeda, yaitu konsentrasi 0,1% dan 0,2%.
Pada penelitian ini menggunakan obat kumur CHX
dengan konsentrasi 0,12% dan menunjukkan adanya
perubahan warna. Hal ini didukung dengan penelitian
Shabika (2022) bahwa obat kumur CHX dengan
konsentrasi 0,12% yang tidak memiliki warna, tidak
mengandung alkohol, akan tetapi dapat menyebabkan
stain pada elemen gigi tiruan resin. Selain itu, penelitian
yang dilakukan Baiq (2016) juga menunjukkan bahwa
obat kumur CHX yang memiliki konsentrasi 0,2% dapat
menyebabkan terjadinya perubahan warna pada
permukaan elemen gigi tiruan resin.17,20 Akan tetapi,
penggunaan obat kumur CHX dengan konsentrasi 0,12%
pada penelitian ini tidak menunjukkan terjadinya
perubahan warna pada elemen gigi tiruan resin.
Pengujian pH pada penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kaitan perubahan warna terhadap pH obat
kumur termasuk pada pengujian kelompok dengan pH
asam. Hal ini dikaitkan dengan sifat dari elemen gigi
tiruan resin yaitu PMMA yang memiliki sifat dapat
menyerap air (hydrophilic) sehingga mengakibatkan
elemen gigi tiruan resin memiliki tingkat penyerapan
warna dan perubahan warna yang lebih tinggi
dibandingkan dengan material yang memiliki sifat
hydrophobic.22
Pada pengukuran pH yang dilakukan sebelum dan setelah
perendaman menunjukkan adanya kenaikan pH pada obat
kumur H2O2 dan CPC serta penurunan pH pada obat
kumur CHX dan PVP-I. Pada obat kumur H2O2 di
penelitian ini memiliki pH 5.0-5.8 sedangkan pada
peneliti sebelumnya yaitu menurut Lima (2012) memiliki
pH 3.4-5.6. Hal ini masih dianggap sesuai dengan
penelitian ini karena masih berada dalam kelompok pH
asam.23 Pada obat kumur CHX di penelitian ini memiliki
pH 5.0-6.0 sedangkan pada peneliti sebelumnya yaitu
menurut Brookes (2020) memiliki pH 5.0-7.0. Hal ini

masih dalam kelompok yang sama yaitu kelompok pH
asam mendekati netral.24
Pada obat kumur CPC di penelitian ini memiliki pH 5.36.2 sedangkan pada peneliti sebelumnya yaitu menurut
Nasila (2021) memiliki pH 6.0-7.0. Hal ini tidak sesuai
karena pada penelitian ini menunjukkan kelompok pH
asam.25 Pada obat kumur PVP-I dipenelitian ini
memiliki pH 4.3-4.4 sedangkan pada peneliti sebelumnya
yaitu menurut Faizah (2020) memiliki pH 2.5-3.5.26 Hal
ini sesuai dengan penelitian ini karena kelompok pH
pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya masih
berada dalam kelompok yang sama yaitu kelompok pH
asam.
Hasil uji statistik One Way Anova ΔE pada penelitian
ini memiliki nilai p>0.05. Data hasil pembacaan
perubahan nilai secara Vita Classical dan Vita 3D Master
menggunakan alat spektrofotometer, yaitu Vita
Easyshade V menunjukkan peningkatan nilai sehingga
dapat dikatakan bahwa penggunaan keempat obat kumur
yang disarankan selama pandemi Covid-19 (H2O2,
CHX, CPC dan PVP-I) dapat berpengaruh terhadap
stabilitas warna pada elemen gigi tiruan resin. Penelitian
ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk penelitian
selanjutnya yang berkaitan terhadap stabilitas warna pada
material kedokteran gigi lainnya.
KESIMPULAN
Penggunaan obat kumur dalam kurun waktu tertentu
dapat mempengaruhi stabilitas warna pada elemen gigi
tiruan resin. Akan tetapi, stabilitas warna yang terjadi
akibat penggunaan keempat jenis obat kumur yang
disarankan selama pandemi Covid-19 (H2O2, CHX,
CPC dan PVP-I) tidak berpengaruh secara signifikan.
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