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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan serta dari pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa : 

a. Terdapat hubungan intensitas transfusi dengan reaksi transfusi pada pasien 

RSUD H. Abdul Manap kota jambi tahun 2018 baik pada pasien yang baru 

pertama kali maupun yang sudah sering melakukan transfusi. 

b. Jenis penyakit yang melakukan transfusi pada pasien RSUD H. Abdul 

Manap kota jambi pada tahun 2018 adalah penyakit Thalasemia, Anemia, 

Fraktur serta HPP, dimana trasfusi lebih dari 5 kali sebanyak 50% dari 

sampel penelitian. 

c. Pasien yang mengalami reaksi transfusi dengan intensitas transfusi berupa 

1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali serta >5 kali memiliki reaksi yang beragam 

tergantung pada kondisi fisik pasien saat melakukan transfusi.  

d. Jenis darah yang paling banyak di transfusikan adalah PRC 75%, serta 

golongan darah yang paling banyak adalah golongan darah A dan B (33%). 

e. Reaksi transfusi pada pasien RSUD H. Abdul Manap kota jambi pada tahun 

2018 banyak terjadi pada pasien Thalasemia dengan reaksi yang 

ditimbulkan berupa demam yaitu 38% dari sampel penelitian. 
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5.2    Saran 

     Dari seluruh proses penelitian yang telah dijalani oleh peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini, maka diungkapkan beberapa saran yang mungkin 

bermanfaat bagi semua pihak yang berperan dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Bagi pasien yang akan melakukan transfusi darah di rumah sakit diharapkan 

lebih memperhatikan kecocokan dari darah yang akan ditransfusikan, serta 

melakukan cek Hb berulang dan rutin agar transfusi darah bisa berjalan 

dengan lancar tanpa adanya reaksi yang akan ditimbulkan nantinya. 

b. Bagi pihak RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi diharapkan menyediakan 

berbagai golongan darah, agar lebih memudahkan pasien dan keluarga 

pasien dalam melakukan transfusi, serta lebih memperhatikan lagi obat yang 

sebelum dan sesudah dikonsumsi oleh pasien yang melakukan transfusi 

darah. 

c. Bagi peneliti  selanjutnya agar lebih menggali informasi sebanyak-banyak 

nya berkaitan dengan reaksi transfusi yang biasa timbul pada semua rawat 

inap di setiap rumah sakit, agar masalah reaksi transfusi yang timbul dapat 

sedikit teratasi. 

  

 


