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 Menurut Mansjoer, (2000) sebagian besar infeksi saluran kemih 

merupakan infeksi ansenden. Pada wanita jalur yang biasa terjadi adalah 

mula-mula kuman dari anal berkoloni di vulva, kemudian masuk di kandung 

kemih melalui uretra yang pendek secara spontan atau mekanik akibat 

hubungan seksual. Wanita lebih sering menderita ISK karena uretra yang 

pendek, masuknya kuman dalam hubungan seksual, dan mungkin perubahan 

pH dan flora vulva dalam siklus menstruasi. Pada beberapa wanita, 

frekuensi berkemih yang jarang juga memiliki peran. 

 Tidak adanya hubungan antara arah membersihkan alat kemih 

dengan gejala infeksi saluran kemih mungkin dikarenakan oleh pada 

penelitian ini tidak menggunakan uji laboratorium untuk menentuka infeksi 

saluran kemih, tetapi hanya didasarkan pada gejala infeksi saluran kemih 

yang dirasakan oleh responden. 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar remaja putri berusia 16 – 18 tahun. Sebagian besar 

responden merupakan pelajar SMA 

2. Jenis minuman yang paling sering dikonsumsi  oleh remaja putri 

adalah air putih, jus/sari buah, susu, dan teh/kopi dengan konsumsi 

cairan kurang dari 2 Liter. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN POLA KONSUMSI.... SITI AISYAH



68 
 

3. Sebagian besar remaja putri melakukan higiene saluran kemih dengan 

baik. 

4. Sebagian besar remaja putri tidak merasakan gejala infeksi saluran 

kemih. 

5. Tidak ada hubungan antara pola konsumsi air dengan gejala infeksi 

saluran kemih. 

6. Tidak ada hubungan antara higiene alat kemih dengan gejala infeksi 

saluran kemih. 

 

7.2 Saran 

 Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan adanya penyuluhan tentang minimum konsumsi cairan 

sebanyak 2 liter oleh instansi kesehatan dengan bekerja sama dengan 

pihak akademis. 

2. Perlu dilakukan penyuluhan tentang bahaya perilaku menahan 

berkemih bagi kesehatan oleh instansi kesehatan dengan pihak 

akademis 

3. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penyebab 

penyakit infeksi saluran kemih. 
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