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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Kualitas Fisik Air dan 

Personal Hygiene dengan Kejadian Dermatitis Kontak Alergi (studi pada 

masyarakat Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas Semarang), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Sebagian besar umur responden (kepala keluarga) yang ada di Kampung 

Tambak Rejo terbanyak yaitu pada kategori umur Lansia awal, jenis 

kelamin responden (kepala keluarga) terbanyak yaitu laki-laki,  

Pendidikan responden (kepala keluarga) terbanyak kategori SD, jenis 

pekerjaan responden (kepala keluarga) tertinggi yaitu Nelayan dan masa 

kerja responden (kepala keluarga) pada kategori lama. 

2. Sumber Air yang ada di Kampung Tambak Rejo yaitu PDAM 48 (53,9%). 

Kualitas Fisik Air (warna) pada  Kampung Tambak Rejo sebagian besar 

memenuhi syarat tidak berwarna 87 (97,8%), kualitas fisik air (bau) pada  

Kampung Tambak Rejo sebagian besar memenuhi syarat 45 (50.6 %) 

tidak berbau, kualitas fisik air (kekeruhan) pada Kampung Tambak Rejo 

yaitu memenuhi syarat apabila kadar maksimum kurang dari 25 NTU 51 

(57.3 %).  

3. Personal Hygiene Responden (kepala keluarga) yang  berada di kampung 

Tambak Rejo yaitu pada kategori kurang 43 ( 48.3%). 

4. Responden (kepala keluarga) kampung Tambak Rejo yang mengalami 

dermatitis kontak alergi sebanyak 39 responden  (kepala keluarga) 

(43.8%). 

5. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kualitas fisik air warna ( p 

=1,000), bau  (p =0,739) dan kekeruhan (p = 0,353) dengan kejadian 

dermatitis kontak alergi. 

6. Ada hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan kejadian 

dermatitis kontak alergi (p = 0,000 ). 
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B. Saran 

1. Bagi Instansi terkait (Puskesmas) 

Diharapkan memberikan informasi lebih lanjut tentang penyakit 

Dermatitis kontak alergi kepada masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas. 

Perlu adanya meningkatkan kebersihan diri dengan menjaga kebersihan 

kuku tangan dan kaki dengan cara memotong kuku sekali seminggu, 

mandi 2x sehari, mengganti baju apabila sudah dipakai , tidak bergantian 

pakaian, handuk dengan keluarga, menjemur pakaian di bawah terik 

matahari agar terhindar dari keluhan-keluhan penyakit kulit. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji lebih dalam 

faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi 

selain personal hygiene sehingga bisa memberikan gambaran perbedaan 

dan sebagai perbandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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