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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Pemberian monosodium glutamat pada bumbu masak merek A yang 

dijual di pasaran dengan mencantumkan kadar monosodium glutamat sebesar 

99% pada dosis 5 mg / KgBB / hari selama 21 hari memberikan pengaruh pada

fungsi spasial tikus Wistar.

2. Pemberian monosodium glutamat pada bumbu masak merek B yang 

dijual di pasaran tanpa mencantumkan kadar monosodium glutamat pada dosis 5 

mg / KgBB / hari selama 21 hari memberikan pengaruh pada fungsi memori 

spasial tikus Wistar namun belum memberikan hasil bermakna secara uji statistik.

3. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada rerata waktu awal pengenalan 

alat, rerata sebelum perlakuan dan rerata waktu setelah tiga minggu perlakuan saat 

dibandingkan antar kelompok kontrol dengan kelompok satu ; kelompok kontrol 

dengan kelompok dua dan kelompok satu dengan kelompok dua.
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4. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada selisih antara waktu tempuh 

antara awal pengenalan alat dan sebelum perlakuan ; selisih waktu tempuh antara 

awal pengenalan alat dan tiga minggu setelah perlakuan ; dan selisih waktu 

tempuh antara sebelum perlakuan dan tiga minggu setelah perlakuan saat 

dibandingkan antar kelompok kontrol dengan kelompok satu; kelompok kontrol 

dengan kelompok dua dan kelompok satu dengan kelompok dua.
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7.2 Saran

1. Perlunya waktu penelitian yang lebih lama untuk melihat timbulnya

hasil yang signifikan secara uji statistik antara monosodium glutamat peroral pada 

bumbu masak merek B terhadap fungsi memori spasial pada hewan coba tikus.

2. Perlunya pemberian dosis yang berbeda untuk melihat timbulnya hasil 

yang signifikan secara uji statistik antara monosodium glutamat peroral pada 

bumbu masak merek B terhadap fungsi memori spasial pada hewan coba tikus.

3. Perlunya penelitian lain menggunakan bumbu masak berbeda yang 

beredar dimasyarakat luas.

4. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap 

penelitian selanjutnya tentang efek pemberian monosodium glutamat dalam 

bumbu masak pada berbagai organ tubuh dan terutama mengenai fungsi memori 

spasial menggunakan Morris Water Maze.

5. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk 

mengurangi atau bahkan tidak menggunakan bumbu masak dikarenakan 

pengukuran memakai MWM memang dipercaya untuk menganalisa fungsi 

memori terutama kognitif tikus. Akan tetapi untuk hasil lebih pasti mengenai 

pengaruhnya pada fungsi memori terutama pada Hippocampus maka perlu 

diadakannya pemeriksaan histopatologi pada bagian otak terutama Hippocampus.


