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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Pengetahuan petugas tentang penerapan pencegahan dan pengendalian 

infeksi dari 40 responden, tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 87,5%, 

tingkat pengetahuan sedang 12,5% dan tidak ada responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan rendah (0%). 

5.1.2 Ketersediaan fasilitas dalam penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi 

dari 40 responden, dari hasil observasi yang dilakukan semua tersedia 

(100%). 

5.1.3 Pengawasan dari pimpinan dalam penerapan pencegahan dan pengendalian 

infeksi dari 40 responden, sebanyak 70% yang menjawab ada pengawasan 

dan sebanyak 30% yang menjawab tidak ada pengawasan. 

5.1.4 Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengetahuan dengan penerapan 

pencegahan dan pengendalian infeksi, artinya semakin tinggi tingkat 

pengetahuan maka semakin baik pula penerapan pencegahan dan 

pengendalian infeksi.  

5.1.5 Tidak terdapat hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan penerapan 

pencegahan dan pengendalian infeksi 

5.1.6 Terdapat hubungan positif antara pengawasan dengan penerapan pencegahan 

dan pengendalian infeksi, artinya semakin ada atau tidaknya pengawasan 

akan sangat erat kaitannya dengan penerapan pencegahan dan pengendalian 

infeksi. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberi beberapa saran yaitu : 

5.2.1 Bagi petugas di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang untuk lebih 

meningkatkan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi. 

Bagi koordinator ruangan untuk selalu mengkomunikasikan dengan baik 

tentang pelaksanaan program PPI dan melengkapi beberapa fasilitas, 

walaupun dari hasil observasi semua menjawab fasilitas tersedia akan tetapi 

spill kit untuk tumpahan bahan kimia dan spesimen tidak tersedia dalam 

setiap ruangan. Bagi pimpinan untuk selalu memberikan pelatihan-pelatihan 

kepada setiap petugas agar program PPI ini diterapkan dengan baik demi 

mendukung pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di Balai 

Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang. 

5.2.2 Bagi institusi pendidikan agar dapat senantiasa meningkatkan kualitas 

pendidikan dan membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup sehingga hasil yang didapat saat ini dapat terus 

meningkat dan dipertahankan. 

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dikembangkan 

mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap 

agar peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain ataupun menggali lebih 

lanjut mengenai penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi. 
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