
	  
	  

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka Konsep Proses Penghambatan Pelepasan Mineral pada Enamel Gigi melalui 
Aplikasi Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang (Pandalus borealis) 
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Nanopartikel kitosan cangkang udang (Pandalus borealis) memiliki 

beberapa unsur kimia dan sifat-sifat yang berperan dalam mencegah pelepasan 

mineral pada enamel gigi. Gugus amino bebas merupakan salah satu unsur 

kimia yang terdapat pada kitosan. Pada lingkungan yang asam, gugus amino 

yang terdapat pada kitosan mampu menangkap ion hidrogen, sehingga 

muatannya menjadi positif. Muatan positif yang dimiliki kitosan memberikan sifat 

bioadhesif terhadap permukaan yang bermuatan negatif, salah satunya adalah 

permukaan enamel (Arnaud et al., 2010).  

Gugus amino bebas (-NH2) memiliki reaktivitas yang tinggi terhadap asam 

dan dietary yang ada pada rongga mulut, sehingga dapat mengembalikan pH ke 

level yang normal. Kitosan juga memiliki kandungan anion organik yang dapat 

mencegah laju disolusi asam pada hidroksiapatit melalui adsorpsi yang pesat. 

Kitosan bersifat mukoadhesif, sehingga kitosan memiliki biovailibilitas yang tinggi 

dan memiliki periode aksi yang panjang. Kitosan juga memiliki sifat non-toksik 

dan kapasitas adsorpsi yang baik (Visveswaraiah et al., 2014). 

Ukuran partikel kitosan yang berskala nanometer (1 nm = 10-9 m), akan 

meningkatkan luas permukaan sampai ratusan kali dibandingkan dengan partikel 

yang berukuran mikrometer, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kitosan 

dalam hal mengikat gugus kimia lainnya (Jayakumar et al., 2010).  

Berdasarkan sifat-sifat kitosan yang telah diuraikan, nanopartikel kitosan 

dari cangkang udang (Pandalus borealis) diharapkan dapat mencegah terjadinya 

kehilangan mineral (demineralisasi) pada enamel gigi yang dapat diketahui 

dengan mengukur kekerasan permukaan enamel. 

 

 



	  
	  

3.1.1 Hipotesis Penelitian 

Terdapat perbedaan pengaruh pemberian nanopartikel dan mikropartikel 

cangkang udang (Pandalus borealis) terhadap kekerasan mikro permukaan 

enamel gigi.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


