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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Morfologi permukaan akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch pada dosis 

energi 13,91 J/cm² efek yang terjadi retak, dentin setelah terpapar laser 

Nd:YAG Q-Switch pada dosis energi 21,19 J/cm² dan 41,68 J/cm²  efek 

yang terjadi berupa lubang dan terdapat lelehan. 

2. Tingkat kekerasan kristal hidroksiapatit dentin gigi setelah paparan laser 

Nd:YAG Q-Switch cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya 

dosis energi dan paparan laser Nd:YAG Q-Switch mempengaruhi 

persentase senyawa hidroksiapatit dentin gigi. Dengan meningkatnya dosis 

energi pada laser Q-Switch akan meningkatkan persentase senyawa 

hidroksiapatit.  

3. Dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch yang dapat merusak dentin ialah 

pada dosis 21,19 J/cm² dan 41,68 J/cm² yaitu terjadinya lubang sehingga 

dosis energi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan terapi medis, 

dengan jenis penyakit sesuai dengan efek paparan yang ditimbulkan. Efek 

berupa lubang dan lelehan terjadi pada dosis energi 21,19 J/cm² dan 41,68 

J/cm² dengan kekerasan 46,9 kgf/mm² dan 86,56 kgf/mm². 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut tentang bagaimana efek interaksi paparan laser 

Nd:YAG Q-Switch terhadap dentin pada gigi yang karies sehingga dapat diketahui 

bagaimana pengaruh paparan laser Nd:YAG Q-Switch yang dapat diimpletasikan 

dalam terapi karies pada kedokteran gigi. Untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik disarankan, antara lain : 

1. Sebaiknya dalam pembuatan lempeng dentin pada saat pemotongan 

dengan menggunakan bork merk edenta kita harus benar-benar tahu bahwa 

dentin yang kita potong merupakan daerah dentin dan bukan daerah 

enamel 

2. Perubahan mikrostruktur dengan menggunakan uji FESEM-EDAX 

sebaiknya menggunakan perbandingan perbesaran yang sama sebagai 

bahan perbandingan dalam analisis. 
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