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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan : susu 

formula kedelai tidak berpengaruh dalam menurunkan angka kejadian alergi anak 

umur 3-4 tahun. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan  

peneliti antara lain : 

7.2.1 Bagi pelayanan kesehatan 

Bila menemukan anak berumur 3-4 tahun masih mengkonsumsi susu formula 

kedelai, pelayan kesehatan harus mengkaji dengan seksama kemungkinan pemakaian 

susu formula kedelai diluar indikasi. Pengkajian yang seksama dipandang perlu 

karena kecenderungan pemakaian diluar indikasi sangat tinggi mengingat 

pengaruhnya yang tidak signifikan pada penurunan kejadian alergi anak berumur 3-4 

tahun karena telah terjadi toleransi terhadap protein susu sapi. 

7.2.2 Bagi masyarakat 

 Saran bagi masyarakat adalah : 
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• Jika memiliki anak berumur 3-4 tahun yang masih meminum susu formula 

kedelai dianjurkan memeriksakan anak ke pelayan kesehatan untuk 

mengetahui kemungkinan telah terjadi toleransi terhadap protein susu sapi. 

• Jika terbukti terjadi pemakaian susu formula kedelai diluar indikasi, 

masyarakat dihimbau untuk tidak ragu menghentikan pemakaian susu formula 

kedelai karena anak telah toleran terhadap protein susu sapi. 

7.2.3 Bagi penelitian 

Saran bagi penelitian adalah : 

• Dalam pengkajian gejala-gejala yang dicurigai alergi menggunakan angket, 

sebaiknya dikonfirmasi dengan melakukan tes alergi (tes tusuk kulit, IgE 

spesifik, tes provokasi makanan,dll) untuk meminimalkan kesalahan 

interpretasi dari peneliti dan keterbatasan validitas angket. 

• Rentang waktu kejadian yang harus diingat orangtua dalam pengisian angket 

sebaiknya diperpendek. Jika dimungkinkan desain penelitian diubah menjadi 

prospektif dan menggunakan angket yang diisi setiap hari sehingga bias 

mengingat kembali dapat diminimalkan. 

• Saat membagikan angket penelitian, orangtua dihimbau terlebih dahulu agar 

pengisian angket dilakukan oleh orangtua yang lebih mengetahui keseharian 

anak dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang yang sehari-hari 

mengasuh anak agar tidak terjadi bias karena orangtua yang mengisi angket 

sebenarnya tidak mengetahui keseharian anak.  
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• Peneliti melakukan pengukuran antropometri secara langsung pada tiap subjek 

penelitian sehingga didapatkan data antropometri yang akurat untuk menilai 

status gizi subjek penelitian. 

 


