
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang karakteristik faktor-

faktor risiko terjadinya komplikasi kronik nefropati diabetik dan penyakit 

pembuluh darah perifer pada penderita diabetes mellitus di RSUD raden mataher. 

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;  

1.  Sebanyak 56,9%  responden berjenis kelamin perempuan.  

2. Pasien diabetes melitus dengan komplikasi kronik nefropati diabetik dan 

penyakit pembuluh darah perifer pada penderita diabetes mellitus paling 

banyak terjadi pada usia 60-64 tahun yaitu sebanyak 23,1%.  

3. Pada penderita diabetes melitus dengan komplikasi kronik nefropati diabetik 

dan penyakit pembuluh darah perifer, terdapat 35,4% pasien dengan lama 

menderita DM selama >5 tahun dan 64,6% pasien dengan lama menderita DM 

selama ≤5 tahun.  

4. Dari 65 sampel didapatkan 75,4% dengan kadar gula darah tidak terkontrol. 

5. Dari hasil penelitian, pasien dengan tidak pernah olahraga merupakan kategori 

tertinggi dengan 40%.  

6. Sebanyak 43,2% responden dengan keadaan normoweight. 

7. Terdapat  69,2% responden dengan riwayat konsumsi obat teratur. 

8. Didapatkan 80% pasien menggunakan obat kombinasi sebagai obat DM. 

9. Sebanyak 56,9% pasien dengan pola makan tidak terkontrol. 

10. Sebanyak 66,2% responden diabetes melitus mengalami komplikasi kronik 

nefropati diabetik.  

11. Sebanyak 33,8% responden diabetes melitus mengalami komplikasi kronik 

penyakit pembuluh darah perifer. 

12. Terdapat perbadaan pada faktor-faktor timbulnya komplikasi kronik DM antara 

nefropati diabetik dan penyakit pembuluh darah perifer yaitu : Jenis Kelamin, 

Onset Komplikasi DM, Obesitas yang dinilai bedasarkan IMT dan Jenis Obat. 



5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Institusi Pendidikan    

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menambah pengetahuan mahasiswa. 

 

5.2.2 Bagi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan  

Meningkatkan kewaspadan dalam mencegah atau menanggulangi kejadian 

komplikasi kronik nefropati diabetik dan penyakit pembuluh darah perifer pada 

penderita diabetes melitus dengan mengambil langkah-langkah pencegahan 

melalui program kerja rumah sakit/dinas kesehatan. 

Diharapkan bagi institusi kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga 

kesehatan untuk memberikan konseling khususnya untuk penyakit Diabetes 

Melitus  sebagai upaya peningkatan kesehatan dan menambah pengetahuan 

masyarakat untuk mencegah kejadian Diabetes Melitus yang nantinya juga 

akan mencegah/menurunkan kejadian komplikasi kronik nefropati diabetik dan 

penyakit pembuluh darah perifer pada penderita diabetes mellitus. 

 

5.2.3 Bagi Penelitian Lain  

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan jumlah sampel yang lebih 

besar serta mengikutsertakan variabel-variabel lain yang belum diteliti untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 


