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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Terdapat kelainan gambaran histopatologi ginjal tikus Wistar akibat 

paparan merkuri klorida per oral.  

2. Jenis kelainan gambaran histopatologi ginjal tikus Wistar akibat paparan 

merkuri klorida per oral adalah dilatasi tubulus, degenerasi albuminosa, 

dan nekrosis sel tubulus.  

3. Derajat kerusakan histopatologi ginjal tikus Wistar akibat paparan merkuri 

klorida per oral adalah kerusakan sedang dan berat.  

4. Terdapat hubungan dosis-respon antara jumlah paparan merkuri klorida 

per oral dengan kerusakan ginjal tikus Wistar yang terjadi. 

5. Pemberian merkuri klorida per oral  berpengaruh menyebabkan perubahan 

gambaran histopatologi ginjal tikus Wistar.  

6.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian pembanding mengenai pengaruh pemberian 

merkuri klorida per oral dengan dosis yang sama dalam penelitian ini 

terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus Wistar.  
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2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian 

merkuri klorida terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus Wistar 

dengan dosis yang lebih bervariasi dan jangka waktu yang berbeda.  

3. Pemeliharaan tikus Wistar perlu lebih diperhatikan agar tidak terjadi 

kelainan yang menyebabkan bias pada hasil pengamatan.  

4. Perlu dilakukan regulasi lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan 

merkuri dalam kehidupan manusia. 
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