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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab 

IV, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi 

kopi dan tingkat stress terhadap kejadian gastritis pada dewasa di masa pandemi 

covid-19 wilayah kebayoran lama mendapatkan kesimpulan : 

a. Gambaran karakteristik responden dari distribusi frekuensi 

menggambarkan responden sebagian besar berusia dewasa awal 21- 40 

dan rata-rata berusia 29 tahun. Dari karakteristik jenis kelamin 

menggambarkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak sebesar 72 

dari pada jenis kelamin perempuan yang berjumlah 69 orang. Dari variabel 

gastritis digambarkan bahwa responden yang mengalami gastritis lebih 

tinggi sebanyak 129 responden dari pada 12 responden yang tidak 

mengalami gastritis. 

b. Gambaran pola konsumsi kopi pada responden di puskesmas kecamatan 

kebayoran lama mayoritas berpola konsumsi kopi tinggi. 

c. Gambaran tingkat stress pada responden dewasa di puskesmas kecamatan 

kebayoran lama mayoritas mengalami stress dengan tingkat stress berat 

yang paling banyak dibandingkan tingkat stress sangat berat,sedang dan 

ringan 

d. Gambaran kejadian gastritis pada responden dewasa di puskesmas 

kecamatan kebayoran lama mayoritas mengalami gastritis lebih tinggi 

dibandingkan yang tidak mengalami gastritis. 

e. Adanya hubungan yang signifikan antara pola konsumsi kopi dengan 

kejadian gastritis pada dewasa di masa pandemi Covid-19 wilayah 

puskesmas kebayoran lama. 

f. Adanya hubungan yang signifikan antara tingkat stress dengan kejadian 

gastritis pada dewasa di masa pandemi Covid-19 wilayah puskesmas 

kebayoran lama. 
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V.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan terkait penelitian ini, saran peneliti diantaranya adalah : 

a. Bagi Penderita Gastritis 

Dengan penelitian disarankan untuk dewasa yang mengkonsumsi kopi 

dapat mulai mengurangi frekuensi konsumsi kopi yang sebelumnya tinggi 

dengan frekuensi 2-5 cangkir per hari menjadi rendah dengan 0-1 cangkir 

kopi per hari. Apabila dewasa merasa penat dan jengah dengan rutinitas 

dan tekanan di tengah pandemi Covid-19 ini, dewasa dapat mencari koping 

untuk menghindari stress contohnya dengan memulai hobi baru atau hobi 

lama yang sudah dilupakan seperti menanam, berolahraga, memasak dan 

lain-lain. 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan 

1) Bagi Pelayanan Kesehatan 

Dari penelitian ini, Puskesmas Kebayoran Lama dapat melakukan 

mulai membuat program pencegahan dan pengendalian penyakit 

gastritis di poli PTM (penyakit tidak menular). Asuhan keperawatan 

untuk pasien gastritis juga dapat diperbaharui dengan memberikan 

pendidikan kesehatan gastritis dengan faktor resiko pola konsumsi kopi 

dan tingkat stress. 

2) Bagi Perawat 

Dari  penelitian ini, diharapkan informasi ini dapat menjadi sumber 

inovasi baru dalam asuhan keperawatan komunitas dengan metode 

health promotion. Perawat komunitas dapat melakukan penyebaran 

informasi kesehatan berupa poster tentang bahaya kopi dan stress dapat 

menimbulkan gastritis yang dipasang pada kantor kecamatan, 

puskesmas kecamatan dan fasilitas umum lainnya.  

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang ingin membahas gangguan 

kesehatan gastritis agar mengangkat variable lain dari faktor resiko 

gastritis seperti pola makan, merokok dan penggunaan obat penghilang 
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nyeri yang berlebihan untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, peneliti 

selanjutnya juga dapat membahas tentang pengaruh mekanisme koping 

stress untuk pencegahan gastritis karena pada penelitian ini menunjukan 

stress yang tinggi menimbulkan gangguan kesehatan gastritis sehingga 

diperlukan jalan keluar untuk mengatasi stress tersebut. Hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang 

guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keperawatan. 
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