
	  
	  

BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 

Demineralisasi enamel gigi adalah keadaan pada saat mineral yang 

terkandung dalam enamel hilang sebagian atau seluruhnya ketika enamel 

berada pada lingkungan dengan pH asam atau di bawah 5,5. Keadaan tersebut 

akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen yang akan merusak kandungan 

hidroksiapatit pada enamel (Prasetyo, 2005). Demineralisasi yang terjadi pada 

jaringan keras gigi  yang diikuti kerusakan bahan organiknya merupakan tanda 

terjadinya karies gigi (Kidd & Joyston-Bechal, 2012).  

Pengukuran kekerasan mikro pada permukaan enamel gigi dapat menjadi 

suatu indikator untuk mengetahui adanya pelepasan mineral (demineralisasi) 

pada enamel (Arnaud et al., 2010). Kekerasan enamel juga dapat digunakan 

dalam menilai kepadatan struktur enamel. Kepadatan struktur enamel dibentuk 

dari pengendapan yang terjadi karena bergabungnya ion-ion mineral (Medina, 

2015). Maka uji kekerasan permukaan enamel dapat menjadi suatu indikator 

penilaian terhadap banyaknya mineral yang terkandung pada enamel. 

 Berdasarkan hasil uji kekerasan yang dilakukan pada penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa kelompok perlakuan mikropartikel kitosan mengalami 

penurunan kekerasan enamel yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan yang diaplikasikan nanopartikel kitosan. Semakin tinggi selisih 

kekerasan mikro enamel sebelum dan sesudah perlakuan, semakin tinggi pula 

penurunan kekerasan enamel yang terjadi. Hasil uji kekerasan mikro permukaan 

enamel tersebut membuktikan bahwa nanopartikel kitosan dapat 

mempertahankan kekerasan mikro permukaan enamel lebih baik dibandingkan 

mikropartikel kitosan.  



	  
	  

 Penurunan kekerasan yang lebih rendah pada kelompok perlakuan yang 

diaplikasikan nanopartikel kitosan dibandingkan kelompok perlakuan 

mikropartikel kitosan pada penelitian ini didukung oleh beberapa teori mengenai 

keunggulan dari partikel berukuran nanometer. Partikel berukuran nanometer 

dapat menembus ruang yang tidak dapat ditembus oleh partikel-partikel dengan 

ukuran yang lebih besar  (Buzea et al., 2007). Ukuran partikel berskala 

nanometer juga akan meningkatkan kelarutan partikel tersebut, sehingga 

bioavailibilitas partikel tersebut akan meningkat. Semakin kecil ukuran partikel, 

maka akan semakin meningkat pula luas permukaan partikel tersebut. Luas 

permukaan partikel yang tinggi akan meningkatkan efisiensi distribusi partikel 

tersebut karena kemampuan partikel dalam mengikat gugus kimia lainnya akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya luas permukaan partikel (Darmawan, 

2007; Jayakumar et al., 2010).  

Untuk menambahkan keakurasian hasil penelitian ini, dilakukan 

perbandingan antara selisih kekerasan mikro permukaan enamel sebelum dan 

sesudah perlakuan pada kelompok kontrol (-), kelompok perlakuan nanopartikel 

kitosan, dan kelompok perlakuan mikropartikel kitosan. Hasil uji kekerasan pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa selisih kekerasan sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelompok kontrol (-) lebih rendah dibandingkan selisih kekerasan 

pada kedua kelompok perlakuan, yaitu kelompok perlakuan yang diaplikasikan 

nanopartikel kitosan dan kelompok perlakuan yang diaplikasikan mikropartikel 

kitosan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan beberapa studi dan teori yang 

telah membuktikan kemampuan kitosan dalam mencegah proses demineralisasi. 

Kitosan dapat berperan sebagai barier terhadap penetrasi asam dan mencegah 

pelepasan unsur fosfor (P). Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian 

Arnaud et al (2010) yang menganalisis kekerasan mikro permukaan enamel dan 

unsur fosfor (P) pada enamel gigi terdemineralisasi secara in vitro yang 



	  
	  

sebelumnya telah diaplikasikan kitosan. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kitosan dapat menghambat proses demineralisasi dengan 

berperan sebagai barier penetrasi asam dan mencegah pelepasan mineral pada 

enamel (Batubara, 2014). 

Kitosan dapat memberikan proteksi yang efektif bagi enamel dari 

serangan asam/erosi karena kepekaan yang dimilikinya dalam merespon 

perubahan pH. Ketika pH terus mengalami penurunan, ion positif hidrogen dari 

asam akan berikatan dengan ion negatif fosfat dan hidroksil pada enamel gigi, 

yang akan menyebabkan hilangnya mineral pada enamel. Gugus amino (-NH2) 

yang meyusun kitosan mampu menangkap ion hidrogen dari asam dan 

membentuk lapisan proteksi bermuatan positif yang akan mencegah difusi ion 

hidrogen pada hidroksiapatit di permukaan enamel, sehingga kehilangan mineral 

pada enamel dapat dicegah (Ruan et al., 2013). 

Ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan teori-teori dan hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini 

adalah tingkat kekuatan dan ketahanan enamel gigi pada setiap individu yang 

berbeda, terutama dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurut Shimizu et al (2012), 

gen bertanggung jawab dalam pembentukan enamel dan berpengaruh terhadap 

tingkat kerentanan gigi terhadap karies. Gen berhubungan dengan variasi 

genetik pada amelogenin, tuftelin, dan enamelin. Dari hasil penelitiannya, variasi 

genetik pada gen pembentuk enamel dapat mempengaruhi interaksi antara 

permukaan enamel dan lingkungan rongga mulut. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Deeley et al (2008) mengenai hubungan amelogenin terhadap karies 

menunjukkan bahwa variasi amelogenin (salah satu gen pembentuk enamel) 

dapat berpengaruh terhadap tingkat kerentanan gigi terhadap karies pada suatu 

populasi.  



	  
	  

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi hasil uji kekerasan pada 

penelitian ini adalah letak titik indentasi pada pengujian kekerasan akhir. Pada 

penelitian ini, pengujian kekerasan akhir dilakukan pada daerah yang sama 

dengan daerah indentasi pengujian kekerasan awal, yaitu daerah atas, tengah, 

dan bawah/area yang mendekati servikal,. Akan tetapi, pengujian kekerasan 

setelah perlakuan tidak dilakukan tepat bersebelahan dengan titik indentasi pada 

pengujian kekerasan awal. Beberapa teori menyatakan bahwa pengujian 

kekerasan mikro permukaan enamel dilakukan dengan mempertimbangkan 

presisi antara letak indentasi pengujian kekerasan awal dan akhir. Misalnya, 

Braly et al (2007) menyatakan bahwa jarak antar indentasi pada pemeriksaan 

kekerasan mikro permukaan enamel adalah ±10 µm. Shimizu et al (2012) juga 

mengemukakan bahwa pengukuran kekerasan akhir permukaan enamel 

dilakukan tepat di sebelah bawah indentasi pertama dari uji kekerasan mikro 

permukaan enamel awal karena keadaan dari setiap titik pada enamel gigi tidak 

selalu sama walaupun pada daerah yang sama. Pengujian kekerasan akhir pada 

titik yang tepat bersebelahan dengan titik pengujian awal akan menghasilkan 

hasil yang lebih akurat karena keadaan permukaan enamel cenderung sama.  

 Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya pelepasan 

mineral pada enamel adalah analisis gambaran morfologi permukaan enamel. 

Pada beberapa sampel yang diuji ditemukan adanya gambaran porositas yang 

terbentuk pada permukaan enamel. Terbentuknya porositas pada permukaan 

enamel disebabkan adanya proses demineralisasi, dimana terdapat mineral pada 

enamel gigi yang hilang. Enamel gigi tersusun dari enamel rod yang berjumlah 

sekitar 5 juta hingga 12 juta buah pada sebuah gigi, memanjang dari 

dentinoenamel junction hingga ke permukaan luar enamel. Enamel rod tersusun 

dari mineral berupa kristalin hidroksiapatit. Jika diamati dari permukaan 

menggunakan alat SEM, enamel rod dapat terlihat sebagai bentukan yang khas. 



	  
	  

Bentuk enamel rod dapat berupa keyhole, staggered arches, stacked arches-like 

structure, namun ada pula yang berbentuk ireguler (Kumar, 2011). Bonetti et al 

(2014) juga mengemukakan bahwa porositas yang terlihat pada gambaran 

permukaan enamel terbentuk akibat terjadinya proses disolusi enamel rod, 

sehingga terjadi kehilangan material pada rod core dan membentuk porositas 

yang berbentuk honeycomb-like structure/keyhole-like structure. Pada enamel 

yang utuh, bentuk-bentuk dari enamel rod tersebut tidak dapat terlihat dengan 

jelas karena kristal-kristal hidroksiapatit tersusun rapat. Ketika permukaan 

enamel mengalami demineralisasi, maka mineral hidroksiapatit pada enamel rod 

akan larut, sehingga terbentuk porositas. Ketika porositas terbentuk, maka 

bentuk-bentuk khas dari enamel rod dapat dengan jelas terlihat sebagai suatu 

gambaran lusen, seperti yang dapat diamati dengan jelas pada gambaran 

morfologi permukaan enamel sampel kedua kelompok kontrol (-) (Chiego, 2014). 

 Porositas lebih banyak ditemukan pada gambaran morfologi permukaan 

enamel kelompok kontrol (-) dibandingkan dengan porositas yang terbentuk pada 

kelompok perlakuan nanopartikel kitosan dan kelompok perlakuan mikropartikel 

kitosan. Selain itu, pada salah satu sampel dari kelompok perlakuan nanopartikel 

kitosan maupun kelompok perlakuan mikropartikel kitosan tidak didapatkan 

adanya gambaran porositas pada permukaan enamel. Porositas pada 

permukaan enamel gigi kelompok kontrol (-) yang lebih banyak dibandingkan 

dengan kelompok perlakuan nanopartikel dan mikropartikel kitosan didukung 

oleh beberapa teori dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa kitosan 

memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya demineralisasi pada enamel 

gigi yang sebagian telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Dengan 

fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuannya dalam bertindak sebagai barier 

proteksi terhadap penetrasi asam pada enamel, kitosan dapat berperan penting 



	  
	  

dalam upaya pencegahan di bidang kedokteran gigi (preventive dentistry) 

(Queiroz et al., 2015).  

 Berdasarkan hasil uji SEM pada penelitian ini, gambaran permukaan 

enamel kelompok perlakuan nanopartikel kitosan memiliki jumlah porositas yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan porositas pada kelompok perlakuan 

mikropartikel kitosan. Hal tersebut dapat terjadi karena keunggulan sifat-sifat 

yang dimiliki oleh nanopartikel. Selain keunggulan sifat dari nanopartikel yang 

telah diuraikan sebelumnya, luas permukaan nanopartikel yang lebih besar 

dibandingkan rasio volumenya menyebabkan nanopartikel sangat reaktif/katalitik. 

Nanopartikel dapat lebih mudah melewati suatu membran dan dapat berinteraksi 

cepat dengan sistem biologis (Mishra et al., 2008). 

 Pada gambaran morfologi permukaan enamel kelompok perlakuan 

nanopartikel kitosan dan kelompok perlakuan mikropartikel kitosan terlihat 

gambaran kitosan yang masih melekat pada permukaan enamel. Sebelum 

melakukan uji SEM, peneliti telah membersihkan ulang permukaan sampel 

dengan brush, namun nanopartikel kitosan masih terlihat melekat pada 

permukaan enamel tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dalam kondisi yang 

asam, gugus amino pada kitosan akan menangkap ion hidrogen sehingga 

muatannya menjadi positif. Muatan positif yang dimilikinya menjadikan kitosan 

bersifat bioadhesif terhadap permukaan bermuatan negatif, seperti permukaan 

enamel (Arnaud, 2010).  

 Kedua uji yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji kekerasan mikro 

permukaan enamel dan analisis morfologi permukaan enamel dengan uji SEM 

memiliki hasil uji yang saling mendukung, namun terdapat pula hasil yang 

kesimpulannya berbeda satu sama lain. Kesimpulan hasil yang sama dari kedua 

uji adalah bahwa nanopartikel kitosan mampu mencegah demineralisasi pada 

permukaan enamel lebih baik dibandingkan mikropartikel kitosan yang dapat 



	  
	  

dibuktikan oleh rata-rata selisih kekerasan permukaan enamel sebelum dan 

sesudah perlakuan yang lebih rendah pada kelompok perlakuan nanopartikel 

kitosan, sehingga nanopartikel dapat mempertahankan kekerasan permukaan 

enamel lebih baik dibandingkan mikropartikel kitosan. Kemudian, jika dianalisis 

dari gambaran morfologi permukaan enamel, pada kelompok perlakuan 

mikropartikel kitosan terbentuk porositas yang lebih banyak dibandingkan 

dengan porositas pada permukaan enamel gigi kelompok perlakuan nanopartikel 

kitosan. Lebih sedikitnya porositas yang terbentuk pada kelompok perlakuan 

nanopartikel kitosan dapat membuktikan bahwa demineralisasi yang terjadi lebih 

sedikit dibandingkan dengan demineralisasi yang terjadi pada kelompok 

perlakuan mikropartikel kitosan. 

 Perbedaan kesimpulan dari uji kekerasan mikro permukaan enamel gigi 

dan uji SEM adalah pada perbandingan antara kelompok kontrol (-) dan 

kelompok perlakuan kitosan (nanopartikel dan mikropartikel kitosan). Hasil uji 

kekerasan mikro permukaan enamel menunjukkan bahwa rata-rata selisih 

kekerasan mikro permukaan enamel sebelum dan sesudah perlakuan pada 

kelompok kontrol (-) lebih rendah dibandingkan dengan kelompok perlakuan 

kitosan, baik nanopartikel kitosan maupun mikropartikel kitosan. Hasil uji ini tidak 

selaras dengan hasil penelitian-peneliatian sebelumnya dan teori yang 

menyatakan bahwa kitosan memiliki kemampuan mencegah demineralisasi pada 

enamel gigi. Hal ini dapat diakibatkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan bila dianalisis dari hasil uji SEM, 

terdapat perbedaan yang bermakna antara gambaran morfologi permukaan 

enamel pada kelompok kontrol (-) dan kelompok perlakuan (nanopartikel kitosan 

dan mikropartikel kitosan). Pada kelompok kontrol (-) terbentuk porositas di 

sebagian besar permukaan enamel terutama pada sampel kedua, sedangkan 

pada kelompok perlakuan nanopartikel kitosan dan mikropartikel kitosan, 



	  
	  

porositas yang terbentuk lebih sedikit dibandingkan porositas pada kelompok 

kontrol (-). Porositas juga tidak terbentuk pada permukaan enamel sampel 

pertama baik dari kelompok perlakuan nanopartikel kitosan maupun mikropartikel 

kitosan. Hasi uji SEM tersebut menunjukkan bahwa kitosan dapat mencegah dan 

meminimalkan terjadinya demineralisasi pada permukaan enamel gigi. 

  

	  


