
	  
	  

	  

BAB 7 

PENUTUP 

 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil, analisis data, dan pembahasan pada penelitian mengenai 

pengaruh pemberian nanopartikel kitosan cangkang udang (Pandalus borealis) 

terhadap ketahanan kekerasan mikro dan morfologi permukaan enamel gigi, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata selisih kekerasan 

mikro permukaan enamel kelompok perlakuan nanopartikel kitosan dan 

mikropartikel kitosan pada sampel 2 dan 4, sedangkan perbedaan antara 

kelompok perlakuan nanopartikel kitosan dan mikropartikel kitosan pada 

sampel 1, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak signifikan. 

b. Nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel sebelum dan 

sesudah perlakuan pada kelompok nanopartikel kitosan adalah 106,11 HV.   

c. Nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel sebelum dan 

sesudah perlakuan pada kelompok mikropartikel kitosan adalah  140,54 HV. 

d. Nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel pada kelompok 

perlakuan mikropartikel kitosan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-

rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel pada kelompok nanopartikel 

kitosan. 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

untuk meningkatkan hasil dan manfaat dari penelitian selanjutnya, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 



	  
	  

	  

a. Range kekerasan awal dari setiap sampel perlu diperkecil sehingga 

sampel akan lebih homogen. Pada penelitian ini kriteria kekerasan awal 

untuk sampel gigi premolar 1 rahang atas adalah antara 227-424 VHN, 

sesuai dengan rata-rata kekerasan gigi premolar 1 rahang atas pada 

beberapa jurnal. Jika kekerasan awal dari setiap sampel lebih homogen 

pada setiap kelompok, maka hasil penelitian diharapkan dapat lebih akurat 

dan lebih adil. Namun sebelumnya peneliti perlu mempertimbangkan aspek 

biaya penelitian, karena proses penyeleksian sampel dimungkinkan akan 

lebih lama dan memerlukan lebih banyak biaya. 

b. Pengujian akhir kekerasan mikro permukaan enamel sebaiknya 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor presisi antara letak indentasi 

pada pengujian akhir dengan titik indentasi pada pengujian kekerasan awal 

(tepat bersebelahan dengan titik indentasi pengujian kekerasan awal), 

sehingga akan meminimalisasi bias pada penelitian dan meningkatkan 

keakuratan hasil penelitian. 

c. Analisis gambaran morfologi permukaan enamel gigi dapat dilakukan 

pada semua sampel, sehingga mampu mengetahui lebih akurat pengaruh 

perlakuan terhadap masing-masing sampel. Namun akan memerlukan biaya 

yang lebih besar. 

d. Gambaran morfologi permukaan enamel gigi dapat ditambah dengan 

pengamatan gambaran sebelum perlakuan agar peneliti dapat 

membandingkan keadaan sebelum dan sesudah perlakuan, sehingga hasil 

penelitian lebih objektif. Namun untuk menguji sampel sebelum perlakuan 

dengan alat SEM, peneliti harus mencari laboratorium dengan alat SEM 

yang dapat menguji sampel tanpa harus melapisi sampel dengan lapisan 

emas terlebih dahulu karena jika sampel sudah melalui proses pelapisan 

(coating), maka sampel tidak dapat diuji SEM kembali untuk pengujian 



	  
	  

	  

setelah perlakuan. Beberapa laboratorium memfasilitasi pengujian SEM 

tanpa proses pelapisan sampel. Kelebihannya bila ditinjau dari aspek biaya, 

akan jauh lebih murah karena tidak digunakannya pelapis emas. Namun 

kerugiannya, kualitas gambar tidak sebaik hasil gambar pada sampel yang 

dilapisi emas/melalui proses coating dan pada umumnya perbesaran 

gambarnya terbatas. 

 

 

 

 

	  

	  

	  


