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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kejadian leukositosis pada ibu 

nifas di RSUD Tugurejo Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Umur responden yang megalami leukositosis terbanyak pada usia tidak 

beresiko (20-35 tahun) sebanyak 20 orang (58,8%). Status paritas 

responden dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar responden 

yang mengalami leukositosis yaitu ibu dengan status multipara yaitu 

sebanyak 44 orang (46,3%). 

2. Status gizi responden yang mengalami status gizi KEK yaitu sebanyak 28 

orang (58,3%).  

3. Proses inflamasi pada responden didapatkan sebagian besar terjadi 

inflamasi yaitu sebanyak 47 orang (48,5%).  

4. Status anemia pada responden didapatkan bahwa yang mengalami anemia 

yaitu sebanyak 26 orang (61,9%). 

5. Jenis persalinan pada responden didapatkan sebagian besar menjalani 

persalinan perabdominal yaitu sebanyak 37 orang (55,2%). 

6. Kejadian leukositosis pada responden didapatkan bahwa yang mengalami 

leukositosis sebanyak 58 orang (48,3%). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti ingin memberikan saran 

bagi: 

1. Instansi RSUD Tugurejo Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kejadian leukositosis pada ibu nifas sehingga Rumah Sakit dapat 

meningkatkan pelayanan pada ibu nifas, yaitu dengan menentukan 

standard prosedur operasional tentang tatalaksana pencegahan infeksi, 
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yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian maternal akibat 

infeksi. 

2. Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi tenaga 

kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan melakukan perawtan 

pada luka pasca melahirkan untuk menghindari penyebab tingginya kadar 

leukosit berdasarkan risiko persalinan dan nifas. 

3. Bagi Masyarakat  

Hasil peneltian ini diharapakan dapat menjadi referansi untuk masyarakat 

sehingga masyarakat dapat mengenali lebih dini tentang tanda-tanda 

infeksi, dan melakukan pencegahan infeksi setelah melahirkan. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk penelitian yang akan datang 

dapat melakukan penelitian dengan meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi leukositosis pada pasien ibu nifas misalnya metode 

perawatan luka pasca persalinan dan jenis persalinan. 
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