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BAB 6 

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Jenis kanker paling banyak pada pasien lansia yang akan menjalani 

kemoterapi pertama di RSUP dr. M. Djamil Padang adalah ca mammae 

dan ca glotis. 

2. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama 

terbanyak berada di kelompok usia lansia muda dan berdasarkan jenis 

kelamin antara laki-laki dan perempuan sama banyak.  

3. Lebih dari setengah pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama 

memiliki nilai IMT normal. Rerata tinggi pasien adalah 157,5 cm. Nilai 

tengah berat badan pasien adalah 52 kg dengan nilai minimum 39 kg dan 

nilai maksimum 95 kg.  

4. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama 

memiliki kadar haemoglobin dan nilai haematokrit dibawah normal dan 

lebih dari setengah pasien memiliki jumlah leukosit dan trombosit normal. 

5. Sebagian besar pasien lansia yang akan menjalani kemoterapi pertama 

memiliki nilai eGFR ≥ 60 mL/min/1.73m2 dan kadar SGOT, SGPT, 

kreatinin normal.
 

 Lebih dari setengah pasien lansia memiliki kadar 

albumin normal dan pada umumnya pasien memiliki kadar gula darah 

sewaktu normal.  

6. Obat kemoterapi yang paling sering diberikan pada pasien lansia yaitu 

paklitaksel dan sisplatin. 

 

6.2 Saran 

1. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut dan sampel 

yang lebih besar mengenai  faktor lain yang mempengaruhi pemberian 

kemoterapi pada lansia seperti status fungsional, komorbid, fungsi 

kognitif, dll pada pasien lansia yang menjalani kemoterapi di RSUP dr. M. 

Djamil Padang 



 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

 
45 

2. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut dengan data 

yang diambil sebelum dan sesudah kemoterapi, sehingga bisa diketahui 

keberhasilan kemoterapi pada pasien lansia yang menjalani kemoterapi di 

RSUP dr. M. Djamil Padang 

3. Peneliti menyarankan penelitian dengan desain lebih lanjut untuk analisis 

faktor - faktor yang mempengaruhi masing-masing karakteristik pasien 

lansia yang menjalani kemoterapi, sehingga data yang diperoleh bisa 

digunakan dalam evaluasi pemberian kemoterapi pada lansia di RSUP dr. 

M. Djamil Padang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


