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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Perawatan ulkus kaki diebetik selain menggunakan tehnik modern 

dreesing untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien tidak hanya berfokus 

pada perawatan luka saja namun juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyembuhan luka diantaranya adalah. Gambaran 

penyembuhan luka dengan menggunakan modern dressing pada pasien ulkus 

kaki diabetik yang mengalami penyembuhan luka sesuai dengan prediksi 

penyembuhan luka dengan regenerasi luka sebanyak 108 responden 

(56.8%).Gambaran usia mempengaruhi penyembuhan luka menggunakan 

modern dressing pada pasien ulkus kaki diabetik terdapat pada lansia akir yaitu 

sebanyak 111 rsponden (58.4%).Gambaran status gizi mempengaruhi 

penyembuhan luka menggunakan modern dressing pada pasien ulkus kaki 

diabetik terdapat responden dengan nilai gizi normal sebanyak 109 responden 

(41.1%).Gambaran lama menderita DM mempengaruhi lama penyembuhan 

luka menggunakan modern dressing pada pasien ulkus kaki diabetik terdapat 

data pasien yang menderita DM yang lebih dari 10 tahun beresiko komplikasi 

ulkus sebanyak 106 responden (55.8%).Gambaran penyakit penyerta 

mempengaruhi lama penyembuhan luka menggunakan modern dressing pada 

pasien ulkus kaki diabetik  didapatkan data pasien yang memiliki satu penyakit 

penyerta sebanyak 78 responden (41.1%).Gambaran kebiasan merokok  
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mempengaruhi lama penyembuhan luka pada pasien ulkus kaki diabetik 

didapatkan hasil pasien sebagian besar tidak merokok karena karakterisik 

sebagian besar pasien wanita yaitu sebayak 104 responden dan pasien laki - 

laki sebanyak 86 responden di dapatkan hasil pasien yang tidak memiliki 

kebiasaan merokok sebanyak 113 responen ( 59.5%) dan yang memiliki 

kebiasan merokok sebanyak 77 responden ( 40.5%). 

 

B. Saran 

1. Bagi perawat 

Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan selain merawat luka dengan 

menggunakan modern dressing juga harus memperhatikan faktor - faktor 

yang mempegaruhi penyembuhan luka. Sehingga melakukan perawatan 

pasien secara  untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. 

2. Bagi masyarakat 

Saran bagi masyarakat  khusunya bagi pasien maupun keluarga pasien 

dengan ulkus kaki diabetik agar dapat memperhatikan faktir- faktor yang 

mempengaruhi penyembuhan luka agar penyembuah luka dapat tercapai 

dengan optimal. 

3. Bagi penelit dan penelitian selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan memperhatikan 

variable-variable lain yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka 

 


