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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian tetang ketepatan dan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri perawat di Bangsal Ar-Royan RS PKU 

Muhammadiyah Gamping dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Sebagian besar ketepatan penggunaan alat pelindung diri perawat 

sudah tepat pada trasmisi kontak yaitu pemakaian sarung tangan sesuai 

dengan kebutuhan. Tetapi pada penggunaan masker yaitu APD yang 

digunakan untuk kemungkinan trasmisi droplet masih tidak tepat, 

pemakaian masker tidak sesuai dengan kemungkinan trasmisi yang 

ada. 

2. Tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri perawat sebagian 

besar sudah patuh. Pada indikator mencuci tangan setelah melepaskan 

sarung tangan merupakan indikator yang memiliki nilai kepatuhan 

paling tinggi. Sedangkan pada indikator melepas sarung tangan 

sebelum meninggalkan area perawatan pasien merupakan indikator 

yang memiliki nilai tertinggi pada kategori tidak patuh. 
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B. Saran  

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal 

yang direkomendasikan terkait topik penelitian, yaitu bagi: 

1. Perawat 

Perawat dapat menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan trasmisi yang mungkin terjadi dan memperhatikan 

penggunaan APD antara pasien satu dengan pasien yang lainnya, agar 

semua yang berada di lingkungan tersebut terhindar dari infeksi silang 

bukan hanya melindungi diri sendiri. 

2. Kepala Perawat 

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepala perawat lebih 

mengawasi dalam hal pemakaian APD. Pemakaian masker sesuai 

dengan trasmisinya dan sarung tangan selalu diganti untuk setiap 

pasien walaupun pada tindakan yang sederhana, misalnya injeksi. 

3. Bagian Pengendalian dan Pencegahan Infeksi  

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan bagian PPI membuat SOP 

pemakaian APD sesuai dengan trasmisi yang mungkin terjadi. Agar 

pemakaian APD tepat sesuai dengan kebutuhan. Serta sosialisai 

tentang kepatuhan dalam hal melepaskan sarung tangan sebelum 

meninggalkan area perawatan pasien, yang terdapat di panduan 

pemakaian APD. 
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4. Direktur Rumah Sakit 

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan direktur rumah sakit dapat 

lebih banyak mengadakan pelatihan dalam hal pengendalian dan 

pencegahan infeksi. Karena hal ini sangatlah penting untuk kemajuan 

rumah sakit, apabila angka infeksi dapat dikendalikan. 

5. Peneliti selanjutnya 

Peneliti  selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, tetapi tempat penelitian tidak hanya dilakukan di satu bangsal 

saja. Peneliti selanjutnya dapat juga memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi dalam variabel yang diteliti atau lebih memfokuskan 

pada poin yang belum terdapat datanya. 


