
50 

 

 

 

Rachma Hermawan, 2022 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMANFAATAN LAYANAN KESEHATAN PADA 

PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN SAAT PANDEMI 

COVID-19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, S1 Kedokteran 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari 53 responden pasien hipertensi 

di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

a. Pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebagian 

besar memiliki tingkat pengetahuan hipertensi yang baik. 

b. Pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebagian 

besar memiliki jarak tempuh yang dekat. 

c. Pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebagian 

besar memiliki persepsi sehat dan sakit yang positif. 

d. Pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebagian 

besar mempunyai penyakit komorbid. 

e. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat 

pengetahuan hipertensi dengan pemanfaatan layanan kesehatan pada 

pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan saat 

pandemi Covid-19. 

f. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara jarak 

tempuh dengan pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien hipertensi 

di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan saat pandemi Covid-19. 

g. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara persepsi 

sehat dan sakit dengan pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien 

hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan saat pandemi 

Covid-19. 

h. Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara penyakit 

komorbid dengan pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien hipertensi 

di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan saat pandemi Covid-19. 

i. Uji statistik multivariat tidak dapat dilanjutkan karena hanya terdapat 

satu variabel yang memenuhi syarat seleksi bivariat sehingga peneliti 

tidak dapat memperoleh nilai kemaknaan dan kekuatan antara tingkat 
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pengetahuan hipertensi, jarak tempuh, persepsi sehat dan sakit, serta 

penyakit komorbid terhadap pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien 

hipertensi di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan saat pandemi 

Covid-19. 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhhi pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien hipertensi maka 

peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan antara lain: 

a. Bagi pasien hipertensi diharapkan untuk menambah wawasan dengan 

mencari berbagai informasi terkait hipertensi terutama tentang 

komorbiditas, komplikasi karena cukup banyak responden yang masih 

memiliki tingkat pengetahuan hipertensi yang rendah. Pasien dapat 

memperoleh informasi ini dengan berkonsultasi kepada tenaga 

kesehatan/kader saat kontrol rutin ataupun melalui media komunikasi 

informasi dan edukasi (KIE) yang banyak disediakan oleh puskesmas. 

b. Bagi Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan diharapkan agar 

meningkatkan promosi kesehatan dan informasi kesehatan mengenai 

hipertensi kepada pasien dan keluarga pasien dengan tujuan 

meningkatkan kepatuhan serta sikap mengenai hipertensi sehingga dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhannya dalam pemanfaatan layanan 

kesehatan; serta memfokuskan pencegahan primer penyakit hipertensi 

pada populasi dengan komorbiditas agar dapat mengurangi pembiayaan 

terkait hipertensi. Pihak puskesmas dapat melakukan promosi kesehatan 

dengan memanfaatkan pesan elektronik sebagai sarana KIE sekaligus 

evaluasi kesehatan pasien hipertensi. 

c. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menggali lebih lanjut variabel 

lain yang dianggap penting menurut teori ataupun penelitian terdahulu 

yang mungkin dapat memengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan 

(misalnya, motivasi, self-efficacy, dukungan sosial atau health literacy) 

serta menambahkan variabel tersebut dalam penelitian selanjutnya untuk 

dilakukan uji multivariat. 
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