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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

o Prevalensi apendisitis akut di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode 1

Januari – 31 Desember 2008 adalah 366 kasus

o Apendisitis akut tidak menyerang semua golongan umur, golongan umur

yang tidak terserang adalah neonatal dengan rentang usia kurang dari 1

bulan, sedangkan yang terbanyak adalah dewasa dengan rentang usia 21-

54 tahun sebanyak 209 kasus (57,1%).

o Apendisitis akut lebih banyak ditemukan pada perempuan sebanyak 186

kasus (50,82%), dan laki-laki sebanyak 180 kasus, jadi perbandingannya

adalah 1:1,03.

o Banyak dari pasien apendisitis akut yang tidak mencantumkan

pekerjaannya yaitu sebanyak 168 kasus (45,9%). Sedangkan pada pasien

yang mencantumkan pekerjaannya, apendisitis akut lebih banyak

ditemukan pada pasien dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 74

kasus (20,22%).

o Apendisitis akut lebih banyak ditemukan yaitu sebanyak 357 kasus

(97,54%) dibandingkan dengan apendisitis kronis eksaserbasi akut

sebanyak 9 kasus (2,46%).

o Banyak dari pasien apendisitis akut tidak mengalami komplikasi yaitu

sebanyak 228 kasus (62,3%), sedangkan pada pasien yang mengalami

komplikasi, perforasi dan peritonitis merupakan komplikasi tersering yaitu

sebanyak 44 kasus (12,02%).

o Terdapat hubungan antara pemeriksaan penunjang dengan apendisitis akut,

sebagai berikut :
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 Apendisitis akut lebih banyak disertai leukositosis yaitu sebanyak 226

kasus (61,75%)

 Banyak pasien apendisitis akut yang tidak diperiksa CRP yaitu

sebanyak 353 kasus (96,54%), sedangkan dari yang diperiksa CRP,

apendisitis akut lebih banyak disertai hasil positif yaitu sebanyak 11

kasus (3,01%).

 Banyak dari pasien apendisitis akut yang tidak diperiksa histopatologi

yaitu sebanyak 243 kasus (66,39%), namun dari pasien yang diperiksa

gambaran histopatologinya, gambaran histopatologi pada pasien

apendisitis akut dengan diagnosis klinis lebih banyak yang sesuai yaitu

sebanyak 80 kasus (21,58%).

5.2 Saran

o Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor diet yang

dapat mempengaruhi angka kejadian apendisitis akut.

o Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan

penerangan mengenai gejala dini serta meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk berobat.

o Meningkatkan kewaspadaan para dokter terhadap gejala dini.

o Untuk bagian Rekam Medis Rumah Sakit Immanuel agar data-data

pasien dapat dibuat lebih lengkap sehingga data-data tersebut dapat

digunakan sebagai pengetahuan bagi tenaga medis dan paramedik

(misalnya melengkapi pekerjaan yang belum dicantumkan pasien, terapi

yang diberikan sebelum dirujuk untuk apendektomi).

o Melakukan penelitian mengenai penyebab adanya ketidaksesuaian antara

diagnosis pada gambaran histopatologi dengan diagnosis klinis.

o Melakukan penelitian mengenai korelasi antara diet rendah serat dengan

angka kejadian apendisitis akut.


