
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Imelda 

Pekerja Indonesia Medan untuk mengidentifikasi penderita diabetes melitus, dapat 

disimpulkan: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Medan mayoritas berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 36 orang (67 %), sedangkan minoritas penderita  

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (33 %). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes melitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Medan mayoritas yang interval 

usianya 59-65 tahun sebanyak 17 orang (32 %), sedangkan minoritas yang 

interval usianya 24-30 tahun sebanyak 1 orang (2 %). 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda Medan mayoritas penderita yang 

menggunakan obat antidiabetes tunggal sebanyak 36 orang (66,7%), 

sedangkan minoritas penderita yang menggunakan gabungan 2 obat 

antidiabetes sebanyak 16 orang (29,6%). 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Imelda pekerja Indonesia mengkonsumsi 

obat antidiabetes yang paling banyak adanya terjadi interaksi obat dengan 

obat oral lainnya ialah metformin dibandingkan interaksi obat lainnya dengan 

obat diabetes diamicron, glimepiride, gliquidone,maupun pioglitazone. 
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5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi obat yang paling bnyak 

terjadi antara obat oral lain dengan obat antidiabetes yaitu metformin dengan 

hasil sebanyak 18 kasus. 

Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan secara ilmiah dan 

menunjukkan hasil bahwa terdapat identifikasi interaksi obat antidiabetes oral 

terhadap pasien diabetes melitus tipe II di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Umum Imelda Pekerja Indonesia (IPI) Medan sehingga disarankan kepada: 

a. Disarankan kepada farmasis agar berperan aktif serta berkolaborasi dengan 

tenaga medis untuk memantau terjadinya efek yang ditimbulkan  interaksi 

obat yang dikonsumsi oleh pasien. 

b. Pasien diabetes mellitus disarankan untuk meningkatkan secara mandiri 

dengan cara membaca leaflet tentang pencegahan penyakit diabetes melitus, 

membaca tentang pencegahan penyakit diabetes melitus di internet dan 

mengikuti penyuluhan kesehatan serta mengaplikasikan pengetahuan yang 

telah diperoleh dari edukasi deteksi dini. 

c. Perlu dilakukan penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat menambah 

variabel kepatuhan pasien dalam pencegahan penyakit diabetes melitus pada 

lansia serta pengetahuan tentang interaksi obat sehingga dapat diketahui 

faktor lain yang mempengaruhi perubahan kadar gula darah. 


