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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Gambaran pasien DBD anak yang dirawat di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Citra Harapan Bekasi periode Januari 2016 hingga April 

2019 terbanyak adalah dengan rentang usia 11 - 13 tahun atau masa pra-

remaja (29 anak, 34,5%), jenis kelamin perempuan (48 anak, 57,1%), 

trombositopenia (58 anak, 69%), leukopenia (66 anak, 78,6%), dan status 

gizi kurang (33 anak, 39,3%)  

b. Rata-rata lama rawat inap pasien DBD anak di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Citra Harapan Bekasi periode Januari 2016 hingga April 

2019 sebesar 5,50 hari 

c. Tidak terdapat hubungan antara usia terhadap lama rawat inap pasien DBD 

Anak di RS Citra Harapan Bekasi 

d. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap lama rawat inap 

pasien DBD Anak di RS Citra Harapan Bekasi 

e. Terdapat hubungan antara jumlah trombosit terhadap lama rawat inap 

pasien DBD Anak di RS Citra Harapan Bekasi 

f. Terdapat hubungan antara jumlah leukosit terhadap lama rawat inap pasien 

DBD Anak di RS Citra Harapan Bekasi 

g. Tidak terdapat hubungan antara status gizi terhadap lama rawat inap pasien 

DBD Anak di RS Citra Harapan Bekasi 

h. Faktor yang paling berpengaruh terhadap lama rawat inap pasien DBD 

Anak di RS Citra Harapan Bekasi adalah jumlah trombosit, trombosit 

<100.000/µL memengaruhi lama rawat inap sebesar 3,269 kali lebih lama 
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V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan lebih giat melakukan tindakan pencegahan penyakit 

Demam Berdarah Dengue dengan melakukan kegiatan 3M (menutup, menguras, 

memanfaatkan kembali) 

 

V.2.2 Bagi Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perawatan DBD di 

RS dan diharapkan untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif terhadap 

masyarakat agar terhindar dari DBD 

 

V.2.3 Bagi FK UPN “Veteran” Jakarta 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dengan jangka waktu lebih panjang. 

V.2.4 Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk melakukan 

penelitian selanjutnya 
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