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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Form skrining gizi yang digunakan adalah form skrining gizi NRS 2002 

degan hasil responden berisiko malnutrisi 

2. Pengkajian Gizi 

a. Berdasarkan data biokimia responden mengalami anemia. 

b. Berdasarkan data klinik fisik responden mengalami hipertensi dan 

sudah tidak mual  

c. Berdasarkan data riwayat makan dan hasil recall 24 jam asupan makan 

energi, protein, dan karbohidrat responden kurang. Dan untuk lemak 

lebih. 

d. Berdasarkan riwayat personal responden rutin hemodialysis di hari 

senin dan kamis. Responden memiliki riwayat penyakit hipertensi dan 

ada riwayat hipertensi dari keluuarga. 

3. Diagnosis gizi pada responden yaitu  

a) NI 5.1 Peningkatan Kebutuhan Zat Gizi Protein berkaitan dengan 

kehilangan protein pada saat proses hemodialisis dibuktikan 

dengan responden rutin hemodialysis seminggu dua kali. 

b) NI-5.4 Penurunan kebutuhan zat gizi spesifik (Natrium) berkaitan 

dengan pembatasan kebutuhan natrium dibuktikan dengan tekanan 

darah responden tinggi yaitu 230/110 mmHg. 
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c) NI 3.2 Intake cairan berlebih dibandingkan dengan kebutuhan 

berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal dibuktikan dengan 

kebiasaan minum responden yang lebih dari 1 liter per hari yaitu 5-

8 gelas belimbing.  

d) NC 2.2 Perubahan nilai lab terkait zat gizi khusus berkaitan 

dengan gangguan fungsi ginjal dibuktikan dengan kadar Ureum 

(204 mg/dl) dan Creatinin (12.44 mg/dl).  

4. Intervensi gizi yang diberikan pada responden adalah diet dialisis protein 

70 gram RG (rendah garam), bentuk makanan biasa, rute melalui oral, dan 

frekuensi makan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. 

5. Hasil monitoring dan evaluasi dari biokimia kadar hemoglobin responden 

masih rendah tetapi sudah mengalami peningkatan, kadar ureum dan 

kreatinin responden masih tinggi tetapi sudah mengalami penurunan. Dari 

data klinik fisik tekanan darah responden masih tinggi tetapi sudah 

mengalami penurunan. Dan rasa mual pada hari terakhir sudah tidak ada. 

Untuk Asupan zat gizi mengalami peningkatan baik energi, protein, 

lemak, dan karbohidrat. 

6. Konseling dilakukan pada hari ketiga dengan sasaran responden dan 

keluarga. Konseling dilakukan selama 30 menit. Menggunakan media 

berupa leaflet Diet Penyakit Ginjal Kronik dengan Hemodialisis dan 

leaflet Daftar Bahan Makanan Penukar 
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B. Saran 

1. Untuk instalasi gizi sebaiknya untuk memberikan variasi menu pada menu 

sayur dikarenakan responden tidak menghabiskan sayur menu sayur 

tersebut. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang 

biokimia (ureum dan kreatinin) pada responden untuk mendukung dalam 

menegakkan diagnosis gizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


