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BAB 7 

KESIMPULAN dan SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Kanker adalah penyakit tidak menular (Non-communicable diseases 

atau NCD) yang merupakan penyebab kematian tertinggi di sebagian besar 

negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Pada pasien kanker sel-sel 

kanker bertindak sebagai benalu dalam tubuh, sehingga memerlukan banyak 

energi untuk berkembang biak, selain mengambil zat gizi yang masuk 

kedalam tubuh, jaringan kanker juga meningkatkan katabolisme terutama 

protein, yang menyebabkan tubuh menjadi kurus dan lemah. Terjadinya 

penurunan status gizi pada pasien kanker disebabkan oleh turunnya asupan 

zat gizi, baik akibat gejala penyakit kanker atau efek samping pengobatan. 

Kedua hal tersebut dapat menyebabkan anoreksia, mual, muntah maupun 

diare, keadaan ini akan memperburuk kondisi pasien, adanya dukungan 

keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan ketenangan pada pasien 

sehingga membawa pengaruh baik terhadap nutrisi pasien kanker. 

Dalam penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang bermakna 

antara dukungan keluarga dengan pemenuhan nutrisi. Hal ini tidak 

mendukung teori/jurnal acuannya yang mungkin disebabkan oleh prosedur 

penelitian, subjek penelitian, situasi penelitian yang tidak mendukung, 

kemungkinan kekurangan pada penelitian ini akan disarankan untuk ditinjau 

kembali pada penelitian selanjutnya. 
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7.2   Saran 

1) Bagi Puskesmas Rangkah dan Pacarkeling Surabaya 

Diharapkan pihak Puskesmas dapat terus melanjutkan dan 

mempertahankan program bagi pasien kanker yang sudah ada. 

2) Bagi Keluarga Pasien Kanker 

Diharapkan dapat terus mendukung anggota keluarga yang menderita 

kanker. 

3)    Bagi Masyarakat Peduli Kanker 

Diharapkan dapat terus melanjutkan kegiatan kunjugan dari rumah 

kerumah agar dapat membantu pihak puskesmas dalam memantau 

perkembangan penyakit kanker pasien. 

4)    Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lanjut tentang dukungan keluarga dan 

pemenuhan nutrisi pada pasien kanker dengan menggunakan alat ukur 

yang lebih lengkap yakni antropometri, biokimia, klinis dan diet. 
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