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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sesuai 

dengan analisa pada penelitian ini tentang gambaran faktor resiko kejadian hernia 

inguinalis di bagian bedah RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi periode Januari 

2017 – September 2019 didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Hernia Inguinalis dominan pada usia manula yaitu sebesar 23% (40 Pasien). 

2. Kejadian berdasarkan karakteristik jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu 

sebesar 84,5% (147 pasien).  

3. Pasien dengan riwayat kelainan kongenital sebanyak 23,6% (41 pasien).  

4. Pasien dengan pekerjaan beresiko mendominasi angka kejadian yaitu sebanyak 

59,8% (104 pasien).  

5. Pasien dengan riwayat batuk kronis sebesar 3,4% (6 Pasien). 

6. Pasien dengan riwayat konstipasi sebesar 12,6% (22 pasien). 

7. Pasien dengan riwayat hernia inguinalis pada keluarga didapatkan sebesar 

25,3% (44 pasien). 

5.2 Saran  

Dari hasil pembahasan penelitian, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis antara lain: 

5.2.1 Bagi Institusi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi 

1. Diharapkan bagi institusi kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga 

kesehatan untuk dapat memberikan konseling khususnya untuk 

penyakit hernia inguinalis sebagai upaya peningkatan kesehatan dan 

menambah pengetahuan masyarakat untuk mencegah kejadian hernia 

inguinalis 
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2. Dokter di bagian bedah diharapkan dapat memperhatikan 

kelengkapan data rekam medis, terutama tentang riwayat pasien yang 

behubungan dengan faktor resiko penyakit yang menjadi suspek 

diagnosis. 

3. Rumah sakit diharapkan dapat memperhatikan dan mengeluarkan 

kebijakan terkait masa berlaku rekam medis agar bisa di akses 

sebagaimana sesuai dengan peraturan Mentri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pada bab IV pasal 8 

tentang penyimpanan, pemusnahan dan kerahasiaan dijelaskan bahwa 

rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan 

sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 

dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 

 

5.2.2 Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data acuan bagi peneliti 

selanjutnya agar dapat memperoleh banyak informasi mengenai Hernia 

Inguinalis pada penelitian berikutnya. 


