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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang telah 

dilakukan di Rumah Sakit Zahirah, Jakarta Selatan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Upaya pemilahan yang dilakukan pada limbah transfusi set sudah 

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Kepmenkes No.1204 Tahun 

2004 dimana didapatkan kesesuaian pewadahan yang digunakan untuk 

limbah benda tajam menggunakan safety box yang anti bocor, anti tusuk, 

tidak mudah dibuka dan limbah infeksius menggunakan kantong berwarna 

kuning. 

b. Upaya pemilahan yang dilakukan pada limbah kasa sudah di laksanakan 

dengan baik dan sesuai dengan Kepmenkes No.1204 Tahun 2004 dimana 

didapatkan kesesuaian pewadahan yang digunakan menggunakan kantong 

warna kuning untuk limbah infeksius. 

c. Upaya pemilahan yang dilakukan pada limbah jarum suntik sudah 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kepmenkes No.1204 Tahun 

2004 dimana didapatkan keseuaian pewadahan yang digunakan khusus 

benda tajam (safety box) yang anti bocor, anti tusuk, tidak mudah di buka. 

d. Upaya pemilahan yang dilakukan pada limbah infus set sudah 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kepmenkes No.1204 Tahun 

2004 dimana di dapatkan kesesuaian pewadahan yang digunakan untuk 

limbah benda tajam menggunakan safety box dengan bahan yang anti 

bocor, anti tusuk, tidak mudah dibuka dan limbah infeksis menggunakan 

kantong berwarna kuning. 
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V.2 Saran  

Berdasarkan kesimpula di atas, maka perlu ada upaya unyuk meningkatkan 

proses pemilahan yang sesuai dengan Kepmenkes No.1204 Tahun 2004, oleh 

karena itu peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Rumah Sakit Zahirah 

Untuk Rumah Sakit Zahirah khususnya untuk bagian kesehatan 

lingkungan agar menyediakan tempat penampungan sementara limbah 

medis diletakkan pada area tertutup dan jauh dari jangkauan manusia yang 

berkunjung ke rumah sakit dan menyediakan tempat penampungan 

sementara limbah sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan Rumah 

Sakit. 

b.  Bagi Perawat Rumah Sakit Zahirah 

Untuk perawat yang melakukan pemilahan di ruangan operasi lebih di 

tingkatkan atau di pertahankan untuk proses pemilahan limbah padat 

medis agar pemilahan limbah dari ruangan tersebut dapat terjaga dan 

terhindar dari kebocoran serta terkontaminannya penyakit yang dihasilkan 

oleh limbah tersebut. 

c. Bagi Petugas Kebersihan 

Untuk petugas kebersihan agar lebih ditingkatkan kembali penggunaan 

alat pelindung diri saat pengangkutan limbah dari sumber dan lebih 

ditingkatkan pengetahuan tentang bahaya limbah medis seperti transfusi 

set, kasa, jarum suntik, dan infus set karna limbah ini yang lebih berisiko 

dan paling sering digunakan dalam pelayanan kesehatan.  
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