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6.1. KesimpuJan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perawatan dengan pemakaian 

restorasi on/ay di Klinik Konservasi Gigi FKG Universitas Airlangga dapat dikatakan 

cukup berhasil, dengan prosenlase keberhasi'an sebagai berikut : 

- restorasi yang tidak terlepas pada pemakaian 2 tahun 70%, pemakaian 3 tahun 

90%, dan pemakaian 4 dan 5 tahun masil,g-masing 70%. 


tidak adanya karies sekunder pada pemakaian 2 tahun 7] %, pemakaian 3 tahun 


67%, dan pemakaian 4 dan 5 tahun masing-masing 57%. 


-	 tidak sakit bila gigi ditekan pada pemakaian 2 tahun 71%, pemakaian 3, 4, dan 5 

tahun masing-masing 100%. 

-- tidak sakit bila gigi diperkusi pada pemakaian 2, 3, 4, dan 5 tahun masing-masing 

100%. 

6.2. 	 Saran 

Periu untuk dilakukan evaluasi Iebih Ianjut mengenai faktor-faktor lai~~yang 

mungkin berkaitan dengan keberhasilan pemakaian restorasi onlay di masa 

mendatang. 

Meminimalkan faktor kesalahan operator untuk meningkatkan keberhasilan 

, perawatan. 

- Mengingat data penderita yang ada di Klinik Konservasi FKG Unair banyak yang 

fiktifmaka perlu untuk dilakukan perbaikan medical record yang uda. 
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