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BAB V
	PENUTUP
	
Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian kepada 45 responden dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian tentang Hubungan Indeks Masa Tubuh dengan hemodinamik intra operasi regional anestesi pada pasien sectio cesaria di RSUD Abdul Wahab  Sjahranie Samarinda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
	Karakteristik responden pasien seluruh pasien tindakan seksio sesaria intra operasi berumur antara 20 - 35 tahun, dengan 50% pasien IMT ≥ 25 Kg/m². Sebagian besar pasien tindakan seksio sesaria intra operasi dengan IMT ≥ 25 Kg/ m² yang umur kehamilan > 39 minggu sebanyak 12 responden (60%) dan sebagian besar pasien tindakan seksio sesaria intra operasi dengan IMT < 25 Kg/ m² yang umur kehamilan < 38 minggu sebanyak 11 responden (55%). Diketahui responden dengan IMT ≥ 25 Kg/ m² yang 1 -2 kali hamil sebanyak 12 responden (60%) dan dengan IMT < 25 Kg/m² yang 1 -2 kali hamil  sebanyak 14 responden (70%).
	Indeks masa tubuh dengan hemodinamik intra operasi regional anestesi pasien sectio cesaria di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda . ibu hamil dengan IMT < 25 Kg/ m²  sebanyak  20 orang (50%) dan ibu hamil dengan IMT > 25 Kg/ m² sebanyak sebanyak  20 orang (50%)
	Hemodinamik  intra operatif tekana darah Sistolik pada pasien sectio cesaria dengan regional anestesi di RSUD Abdul Wahab sjahranie Samarinda. Tekanan darah sistolik sebagian besar tidak berubah sebanyak 36 responden (90%), tekanan darah diastolik sebanyak 37 responden (57,5%). Nadi, MAP dan saturasi oksigen sebanyak 40 responden (100%) tidak ada perubahan. 
	Tidak ada hubungan yang signifikan indeks masa tubuh dengan hemodinamik intra operasi regional anestesi pada pasien sectio cesaria di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan IMT dengan tekanan darah, nadi, Map dan saturasi Oksigen nilai signifikan <5%, hasil perhitungan diketahui terdapat hubungan antara IMT dengan tekanan darah sistolik pada menit 8 dan tekanan darah diastolik pada menit 8 dan 10.


Saran.
Mencermati hasil temuan penelitian serta berdasarkan keterbatasan penelitian maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
	Rumah Sakit.

	Meningkatkan fasilitas rumah sakit, dalam hal sarana dan prasarana peralatan anestesi (Alat Monitor digital hemodinamik dll).
	Masukan dalam menyusun standart operating procedur (SOP) untuk intervensi keperawatan anestesi mandiri dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan anestesi dalam menangani pasien yang akan menjalani tindakan operasi, Khususnya pelayanan pasien dengan regional anestesi.



	Perawat Anestesi

	Perawat memiliki pemahaman pentingnya observasi hemodinamik intra operatif dengan regional anestesi sehingga meminimalisir terjadinya shock pada pasien.
	.Mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan hemodinamik regional anestesi pada pasien sectio cesaria.

	Poltekkes Jurusan Keperawatan

Pendidikan dapat memberikan materi tentang pengaruh indeks masa tubuh terhadap hemodinamik intra operatif pada pasien sectio cesaria, lebih mendalam lagi terutama pada aplikasi  prinsip-prinsip observasi tanda-tanda vital pada pasien intra operatif sehingga pada saat praktek di lapangan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan prinsip intra operative care  tersebut. Perlu dilakukan penelitian berkelanjutan tentang pengaruh obat tertentu maupun teknik tertentu yang dapat meminimalisir penurunan Hemodinamik pada pasien indeks masa tubuh ≥ 25 Kg/m².

