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BAB VII 


KESIKPULAN DAN SARAN 


1. KesillPulan 

Dari hBSil penelitian ten tang pengaruh laffiB penyinaran 

dangar. sinar tampak pada tultPatan semen glass iOn('lllJffl' light 

cure terhadap kekuatan per leka<:an tar ik, Dapat d i tar ik 

kesimpular. sebagai berikut 

- Kekuatar. perlekatan tarik dari tumpa,:an semen ~18ss iono

mel' light ,::<.)1'<:'; meC1unjukkan perbedaan berr:1akna dengar. makir. 

bertambahnYB lama penyinaran, 


- Kekuatan per:ekatan tarik dari tumpatan ;semen gla.ss iono


mer liglIt cure tidak ada perbedaan termakr,a, pada lama per.yi


naran 40 detik dan 50 detik. 


Makin lama penyinaran. kekuatan perlekatan tarik dari 

tumpatan S€:le;) gla.ss ionomer light cure makin 

kat. 

Selurn dapa: diketahui hasil perlekatan tarik semen 6lass 

iono.er lig'ht aura di atas ls~a penyinararl BJ deti~, namun 

proses polimerisasi mempunyai batas tertentu. 

2. Saran 

Sesuai dengan per,clitian pen~lis, maka ~ntu~ mendapat

kan kekuatan perlekatan tarik yang optima!. digunakBn la~a 

penyina:an 60 detik pads tu~patan se~en g)3SS ionomer light 

cure Fej i :1 Le, Na~wn hal ill i perlo 
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dipertirobangkan karen a banyak alass.n yang dikemukakan 

antara lain suhu pada negara pemb'Jat bahan dengs.n negars. 

tropis berlainan. Selaio itu dengan laroa penyinaran 60 detik 

dapat menimbulkan panas pada gigi vital dan panas yang 

berlebihan dapa t IDenyebabkaI~ alat sinar talOpak lIludah rusak. 

Jacti lat:\a penyinaran efektif yan6 digunakan ada:ah menu rut 

aturan pabrik ya.itu selama 20 detik, untuk mendapatkar. hasil 

kekuatan perlekatan tarik yang baik. 


