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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
V.1 Kesimpulan 

Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap literatur yang 

dijadikan data penelitian mengenai DRPs yang terjadi pada pasien PJK didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pasien PJK mengalami minimal satu DRPs. 

b. DRPs yang kemungkinan terjadi pada pasien PJK terdiri dari kategori 

interaksi antar obat, tidak tepat indikasi, dosis tidak sesuai (underdose 

atau overdose), frekuensi konsumsi obat salah, waktu minum obat salah, 

dan obat tanpa indikasi. 

c. DRPs yang terjadi pada pasien PJK berbeda-beda pada setiap pasien 

akibat perbedaan karakteristik pasien berupa penyakit penyerta dan obat-

obatan yang pasien konsumsi. 

 

V.2 Saran  

Saran yang peneliti dapat berikan setelah melakukan analisis dan 

pembahasan adalah peneliti berharap di masa depan lebih banyak klinisi dan 

peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut terhadap DRPs yang terjadi pada 

pasien PJK terutama yang sudah dirawat inap dalam durasi yang cukup lama di 

RS. Karakteristik dokter sebaiknya juga diteliti untuk mengetahui pengaruh 

terhadap peresepan yang diberikan pada pasien sehingga mempengaruhi DRPs 

pada pasien PJK. Dokter harus lebih waspada dan memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan yang dapat merugikan pasien karena DRPs bertambah sebanding 

dengan jumlah obat pada resep. Hal ini bertujuan agar kedepannya dapat 

ditemukan pengobatan yang paling efektif untuk pasien PJK sehingga dapat 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitias akibat PJK. 
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V.3 Limitasi  

Limitasi yang peneliti alami dalam penelitian ini dan perlu diteliti lebih 

lanjut adalah perbedaan karakteristik dokter, pasien, dan terapi yang diberikan 

kepada pasien PJK sehingga hasil terapi yang didapatkan pasien tidak selalu sama 

dan keterbatasan jumlah sampel sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan sampel yang lebih besar. 

 


