
 
 

102 
Amastia Ikayuwandari, 2020 

GAMBARAN FAKTOR RISIKO GAGAL GINJAL KRONIS PADA PASIEN HIPERTENSI BERDASARKAN LAMA 

MENDERITA HIPERTENSI DI RSUP FATMAWATI TAHUN 2020 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan kepada 87 

responden yang masuk ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi, gambaran faktor 

risiko gagal ginjal kronis pada pasien hipertensi berdasarkan lama menderita 

hipertensi di RSUP Fatmawati tahun 2020, maka peneliti depat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Gambaran karakteristik jenis kelamin menunjukan 40 orang dengan 

presentase 46% berjenis kelamin laki-laki dan 47 orang dengan presentase 

54% berjenis kelamin perempuan. 

b. Gambaran karakteristik usia menunjukan usia responden adalah 16 – 82 

tahun. Nilai rata-rata usia responden adalah 54,07 tahun. 

c. Gambaran karakteristik riwayat keluarga dengan gagal ginjal menunjukan 

dari seluruh responden sebanyak 87 orang, terdapat 4 orang (4,6%) 

memiliki riwayat keluarga dengan gagal ginjal kronis dan 83 orang 

(95,4%) tidak memiliki riwayat keluarga dengan gagal ginjal kronis. 

d. Gambaran karakteristik lama menderita hipertensi menunjukan lama 

menderita hipertensi pada 87 responden adalah sebanyak 70 orang 

memiliki lama menderita hipertensi < 10 tahun dengan presentase 80,5% 

dan 17 orang memiliki lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dengan 

presentase 19,5%. 

e. Gambaran karakteristik kepatuhan minum obat menunjukan kepatuhan 

minum obat dengan 87 responden. Kepatuhan tinggi sebanyak 11 orang 

(12,6%), kepatuhan sedang sebanyak 26 orang (29,9%), dan kepatuhan 

sedang sebanyak 50 orang (57,5%). 

f. Gambaran karakteristik penyakit penyerta lain menunjukan dari seluruh 

responden sebanyak 87 orang. Pada riwayat diabetes mellitus, sebanyak

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/


103 
 

Amastia Ikayuwandari, 2020 

GAMBARAN FAKTOR RISIKO GAGAL GINJAL KRONIS PADA PASIEN HIPERTENSI BERDASARKAN LAMA 

MENDERITA HIPERTENSI DI RSUP FATMAWATI TAHUN 2020 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

22 orang (25,3%) memiliki riwayat diabetes mellitus dan 65 orang (74,7%) 

tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Pada riwayat glomerulonefritis 

kronis, sebanyak 1 orang (1,1%) memiliki riwayat glomerulonefrisi kronis 

dan 86 orang (98,9%) tidak memiliki riwayat glomerulonefritis. Pada 

riwayat penyakit ginjal polikistik, sebanyak 1 orang (1,1%) memiliki 

riwayat penyakit ginjal polikistik dan sebanyak 86 orang (98,9%) tidak 

memiliki riwayat penyakit ginjal polikistik. Pada riwayat nefropati 

obstruksi, sebanyak 2 orang (2,3%) memiliki riwayat nefropati obstruksi 

dan sebanyak 85 orang (97,7%) tidak memiliki riwayat nefropati obstruksi. 

Dan pada riwayat pielonefritis kronik, sebnayak 3 orang (3,4%) memiliki 

riwayat pielonefritis kronik dan sebnayak 84 orang (96,6%) tidak memiliki 

riwayat pielonefritis kronik. 

g. Gambaran karakteristik obesitas menunjukan dari seluruh responden 

sebanyak 87 orang. Responden yang obesitas sebanyak 13 orang (14,9%) 

dan responden yang tidak obesitas sebanyak 74 orang (85,1%). 

h. Gambaran karakteristik merokok menunjukan dari seluruh responden 

sebanyak 87 orang. Sebanyak 3 orang (3,4%) merokok ≥ 10 batang/hari, 9 

orang (10,3%) merokok < 10 batang/hari, dan terdapat 75 orang (86,2%) 

yang tidak merokok. 

i. Gambaran karakteristik konsumsi cairan perhari menunjukan dari seluruh 

responden sebanyak 87 orang. Konsumsi cairan perhari dalam kategori 

cukup (≥ 8 gelas/hari) sebanyak 52 orang (59,8%). Sedangkan konsumsi 

cairan perhari dalam kategori kurang (< 8 gelas/hari) sebanyak 35 orang 

(40,2%). 

j. Gambaran karakteristik konsumsi minuman suplemen berenergi 

menunjukan sebanyak 19 orang (21,8%) memiliki riwayat mengkonsumsi 

minuman suplemen berenergi, 1 orang (1,1%) saat ini masih 

mengkonsumsi minuman suplemen berenergi, dan sebanyak 67 orang 

(77%) tidak pernah mengkonsumsi minuman suplemen berenergi. 

k. Gambaran karakteristik konsumsi alkohol menunjukan sebanyak 12 orang 

(13,8%) memiliki riwayat mengkonsumsi alkohol, 75 orang (86,2%) tidak 
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pernah mengkonsumsi alkohol, dan tidak ditemukan responden pada 

kategori saat ini masih mengkonsumsi alkohol. 

l. Tidak adanya perbedaan faktor risiko kepatuhan minum obat dengan lama 

menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,160 ). 

m. Tidak adanya perbedaan faktor risiko penyakit penyerta lain : diabetes 

mellitus dengan lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P 

value = 1,000; OR = 1,125). Tidak adanya perbedaan faktor risiko penyakit 

penyerta lain : glomerulonefritis kronis dengan lama menderita hipertensi 

≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 1,000 ). Tidak adanya perbedaan 

faktor risiko penyakit penyerta lain : penyakit ginjal polikistik dengan 

lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,195 ). 

Tidak adanya perbedaan faktor risiko penyakit penyerta lain : nefropati 

obstruksi dengan lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P 

value = 1,000 ). Dan tidak adanya perbedaan faktor risiko penyakit 

penyerta lain : pielonefritis kronis dengan lama menderita hipertensi ≥ 10 

tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,096; OR = 0,109 ). 

n. Tidak adanya perbedaan faktor risiko obesitas dengan lama menderita 

hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,449; OR = 3,310 ). 

o. Tidak adanya perbedaan faktor risiko merokok dengan lama menderita 

hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,184 ). 

p. Tidak adanya perbedaan faktor risiko konsumsi cairan perhari dengan 

lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,460; 

OR = 0,556 ). 

q. Tidak adanya perbedaan faktor risiko konsumsi alkohol dengan lama 

menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P value = 0,696; OR = 

0,689 ). 

r. Tidak adanya perbedaan faktor risiko konsumsi minuman suplemen 

berenergi dengan lama menderita hipertensi ≥ 10 tahun dan < 10 tahun ( P 

value = 0,456 ). 
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V.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

perli dijadikan sebagai perbaikan bagi beberpa pihak sebagai berikut : 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan desain penelitian 

lain yaitu dengan menggunakan metode retrospektif untuk melihat data 

sekunder faktor-faktor yang mempengaruhi risiko gagal ginjal kronis pada 

riwayat hipertensi. 

b. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan data untuk melakukan tindakan 

lanjutan pada penderita hipertensi esensial di RSUP Fatmawati sehingga 

dapat mencegah terjadinya gagal ginjal kronis. Dengan mengetahui 

gambaran faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronis pada pasien 

hipertensi di RSUP Fatmawati diharapkan mampu mengurangi risiko 

terjadinya gagal ginjal kronis pada pasien hipertensi di rumah sakit 

tersebut. 

c. Bagi Masyarakat dan Penderita Hipertensi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat dan 

penderita hipertensi untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronis. Pengetahuan tersebut 

dapat diperoleh melalui sumber informasi yang mudah ditemukan seperti 

internet dan buku tentang kesehatan. Sehingga, peneliti mengharapkan 

masyarakat dan penderita hipertensi dapat menjauhi atau mengurangi 

risiko gagal ginjal kronis tersebut. 
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