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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisa data dan pembahasan tentang 

“faktor yang mempengaruhi terjadinya asfiksia neonatorum di RS PKU 

Muhammadiyah Surabaya” : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui faktor yang 

mempengaruhi terjadinya asfiksia neonatorum di RS PKU Muhammadiyah 

Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor ibu sebagian besar tingkat asfiksia bayi adalah sedang yaitu sejumlah 

21 orang (46,7%), Faktor usia ibu berisiko ≤20 thn dan ≥35 thn yaitu 

sejumlah 8 orang (17,7%), Faktor ibu yang mengalami hipertensi yaitu 

sejumlah 3 orang (6,7%), Faktor ibu yang mengalami perdarahan yaitu 

sejumlah 2 orang (4,4%), dan Faktor ibu yang mengalami anemia yaitu 

sejumlah 3 orang (6,7%).  

2. Faktor bayi prematur sejumlah 6 orang (13,3%), dan bayi BBLR yaitu 

sejumlah 4 orang (8,9%) 

3. Faktor plasenta dengan plasenta previa sejumlah 4 orang (8,9%), dan 

solusio plasenta yaitu sejumlah 1 orang (2,2%). 

4. Faktor persalinan sebagian besar adalah SC sejumlah 29 orang (64,4%), dan 

persalinan spontan yaitu sejumlah 16 orang (35,6%). 
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5. Uji regresi Linear penyebab asfiksia neonatorum yaitu faktor persalinan 

ρ=0,015 

5.2 Saran 

Dengan adanya gambaran pada kesimpulan di atas, maka dapat 

dirumuskan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi responden 

Ibu hamil dapat menambah wawasan dan pengetahuan selama masa ANC 

untuk mencegah asfiksia bayi.  

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

a. Dapat menyediakan literature yang lebih lengkap berhubungan dengan 

keperawatan neonatus. 

b. Bagi pengelola Institusi pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

agar skripsi ini dapat dipakai sebagai acuan  dalam penelitian skripsi 

selanjutnya. 

5.2.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan pentingya mengetahui faktor 

penyebab asfiksia bayi sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini 

mungkin. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya dan dapat di kembangkan dalam 

keperawatan neonatus. 
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5.2.5 Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu tentang 

pentingnya perawatan ANC pada ibu hamil. 


