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BABVI 

KESIMPIJLAN DAN SARAN 

VI.I. Kesimpulan 

Oa:-l hasil penelitian yang telah di1akukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. 	 Kapas steril tidak dapat mereduksi dengan baik kontaminasi 

Streptokokys mutan dan Laktobasilus pada sonde yang telah dipakai 

untuk memeriksa karies gigi. Karena kapas steril hanya mengurangi 

jurnlah pertumbuhan koloni bakteri tetapi tidak mematikan bakteri 

tersebut. 

2. 	 Kapas yang telah dibasahi alkohol 70% dapat mereduksi dengan baik 

kontaminasi Streptokokus mutan dan Laktobasilus pada sonde yang 

telah dipakai untuk memeriksa karies gigi. Karena alkohol 70% 

memiliki efek destruktif terhadap bakteri. 

3. 	Kapas yang telah dibasahi povidone iodine ] 0% dapat mereduksi 

dengan baik kontaminasi Streptokokus mutan dan Laktobasilus pada 

sonde yang telah dipakai untuk memeriksa karies gigi. Karena povidone 

iodine 10% memiliki efek germisidal yang poten terhadap bakteri. 

VI.2.Saran 

Sonde yang telah dipakai untuk memeriksa karies gigi akan terkontaminasl 

oleh Streptokokus mutan dan Laktobasilus, oleh karena itu sebelum melanjutkan 

memeriksa gigi lainnya hendaknya dilakukan pengusapall dengan kapas yang 
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dibasahi alkohol 70% atau kapas yang dibasahi povidone iodine 10% agar 

kontaminasi dapat direduksi 
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