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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil pengamatan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Absorbent Dressing Sponge berhasil dibuat dan yang memiliki persentase 

daya absorb baik adalah sponge dengan perbandingan alginat:kitosan 1:2, 0:4, 

1:4 dengan nilai absorb 2546%, 2066%, dan 1749%.  

2. Hasil FTIR menunjukkan bahan baku sudah sesuai dengan gugus fungsinya 

dan ketiga bahan sudah tercampur dalam sponge dengan munculnya pita 

serapan karbonil, C-O dan O-Na yang merupakan pita serapan dari alginat. 

Gugus hidroksil (O-H) dan amina primer (NH2) dari kitosan. Gugus C-H 

aromatik dan C=C aromatik dari kurkumin. Hasil MTT assay menunjukkan 

sponge bersifat tidak toksik dengan persentase sel hidup ≥ 100%. Uji kadar air 

menunjukkan besarnya persentase kadar air untuk sponge dengan 

perbandingan alginat:kitosan 0:4, 1:4, dan 1:2 adalah 42,9%, 32,7%, dan 

20,4% dan persentase re-epitelisasinya adalah 100%, 100%, dan 88%. Nilai 

kepadatan kolagennya adalah sangat rapat, rapat, dan kepadatan sedang.  

3. Sponge dengan perbandingan alginat:kitosan 0:4 berpotensi digunakan sebagai 

absorbent dressing sponge karena daya absorbnya tinggi 2066%, persentase 

re-epitelisasi 100% dengan kepadatan kolagen sangat rapat. Kadar airnya 

42,9% sehingga menciptakan lingkungan luka yang lembab dan mempercepat 

proses penyembuhan luka.  
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5.2 Saran 

Sebagai saran untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini, maka : 

1. Perlu dilakukan penelitian apabila alginatnya menggunakan alginat dengan 

tingkat kemurnian yang lebih tinggi (pure). 

2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang variasi dosis kurkumin yang tepat untuk 

penyembuhan luka dan proses drug loadingnya. 

3. Perlu dilakukan uji SEM (Scanning Electron Microscope) untuk mengetahui 

struktur dan ukuran pori absorbent dressing sponge. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apabila langsung menggunakan ekstrak 

tanaman Zingiberaceae khususnya kunyit dan temulawak. 
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