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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Presentase kejadian retinopati diabetik pada pendrita diabetes melitus tipe 2 

dalam penelitian ini adalah sebesar 47.8%. 

b. Karakteristik penderita retinopati diabetik dalam penelitian ini adalah berjenis 

kelamin laki – laki sebanyak 54.5%, berusia >45 tahun sebanyak 100.0% 

dengan rerata 58.27 tahun, bukan perokok sebanyak 63.6%, rerata lama 

menderita diabetes melitus selama 7.92 tahun, bertekanan darah sistolik <140 

mmHg sebanyak 59.1% dengan rerata 138.95 mmHg, bertekanan darah 

diastolik <90 mmHg sebanyak 77.3% dengan rerata 80.09%, rerata kadar GDP 

195.23 mg/dl, rerata kadar G2PP 272.29, rerata kadar HbA1c 9.82%, rerata 

kadar kreatinin 2.00 mg/dl, dan rerata kadar kolestrol total 186.91 mg/dl. 

c. Faktor kadar HbA1c memiliki perbedaan bermakna terhadap kejadian 

retinopati diabetik. 

d. Tidak ditemukan perbedaan bermakna antara lama menderita diabetes melitus 

terhadap kejadian retinopati diabetik. 

e. Tidak ditemukan hubungan bermakna antara usia, status merokok, tekanan 

darah sistolik serta diastolik terhadap kejadian retinopati diabetik. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Untuk RSPAD Gatot Soebroto 

a. Memberikan edukasi mengenai komplikasi diabetes melitus kepada penderita 

dan keluarga serta menyarankan penderita untuk melakukan skrinning 

retinopati diabetik dan komplikasi kronik diabetes melitus lainnya secara 

teratur agar dapat mengetahui status komplikasinya dan memberikan terapi 

yang sesuai dengan kebutuhan penderita. 
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b. Melakukan pemeriksaan dan pendataan yang rutin dari faktor – faktor yang 

berhubungan dengan komplikasi diabetes melitus lainnya, seperti indeks massa 

tubuh (IMT), tekanan darah, kadar kolestrol dan lemak darah, faktor terkait 

gaya hidup penderita diabetes melitus. 

 

V.2.2 Untuk Partisipan 

a. Lebih menjaga kadar gula darah sampai dalam kisaran normal dan 

mengikutsertakan pemeriksaan HbA1c setiap melakukan pemeriksaan 

laboratorium rutin. 

b. Lebih menjaga faktor – faktor yang dapat dimodifikasi lainnya (seperti kadar 

kolestrol, IMT, dll) untuk mencegah terjadinya komplikasi ataupun 

progresivitasnya. 

c. Rutin melakukan kontrol penyakit ke dokter. 

 

V.2.3 Untuk Peneliti Lain 

a. Mengembangkan faktor – faktor lainnya (seperti kadar kolestrol, gula darah 

sewaku atau puasa, dll) untuk dicari hubungannya dengan kejadian retinopati 

diabetik.  

b. Menggunakan sampel yang lebih banyak dengan teknik pengambilan 

probability. 

c. Menggunakan desain penelitian yang lain seperti case control atau cohort agar 

dapat menemukan hubungan kasual yang lebih baik dari faktor penelitian 

terhadap kejadian retiopati diabetik. 
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