
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Tidak terdapat hubungan paparan rokok di lingkungan keluarga dengan 

kejadian Lupus (p=0,234; OR=1,769; CI 95%: 0,689-4,543). 

2. Terdapat hubungan paparan rokok di lingkungan kerja dengan kejadian 

Lupus (p=0,009; OR=4,429; CI 95%: 1,397-14,039). 

3. Tidak terdapat hubungan paparan rokok di lingkungan pergaulan dengan 

kejadian Lupus (p=0,056; OR=2,540; CI 95%: 0,968-6,667). 

4. Terdapat hubungan paparan rokok di transportasi umum dengan 

kejadian Lupus (p=0,000; OR=13,6; CI 95%: 2,829-65,391). 

5. Paparan rokok di transportasi umum terbukti secara signifikan 

berpengaruh terhadap kejadian lupus (p=0,004; OR=10,737; CI 95%: 

2,159-53,390). 

B. Saran 

1. Instansi Pemerintah Terkait 

a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat  

1) Pengkajian mengenai kebijakan terkait Kawasan Tanpa 

Rokok. 

a) Sosialisasi dan diseminasi kebijakan terkait Kawasan 

Tanpa Rokok.. 
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b) Pengawasan terhadap jalannya kebijakan 

b. Dinas Perhubungan 

Perlu diberlakukannya sanksi yang tegas berupa Surat 

Peringatan, pemberhentian sementara, ataupun pemberhentian total 

bagi perusahaan angkutan umum yang supir maupun kru-nya 

melanggar peraturan Inspeksi juga perlu dilakukan terhadap 

perusahaan angkutan umum. Perusahaan yang paling tertib dan 

paling baik dalam melaksanakan aturan diberikan penghargaan 

berupa pemberian akreditasi yang baik bagi perusahaan tersebut. 

c. Dinas Ketenagakerjaan 

Dinas Ketenagakerjaan perlu melakukan monitoring terhadap 

jalannya kebijakan dengan cara melakukan inspeksi di tempat-

tempat kerja untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan 

mengenai Kawasan Terbatas Merokok.  

2. Tempat kerja 

Perlu adanya kebijakan di tempat kerja terkait larangan merokok, 

berupa pengurangan poin, pemotongan gaji bagi pekerja yang 

merokok bukan di tempat khusus merokok, maupun kebijakan berupa 

skors atau pemberhentian sementara, hingga pemberhentian kerja bagi 

pekerja yang melanggar. Diberikan penghargaan bagi pekerja yang 

konsisten menaati peraturan, pemberian poin, dan pekerja yang meraih 
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poin tertinggi serta dapat mempertahankan predikat tersebut, 

mendapatkan penambahan gaji maupun kenaikan jabatan. 

3. Transportasi Umum 

a. Supir dan Kru 

Pemberlakuan sanksi bagi supir dan kru yang melanggar 

peraturan perlu dilakukan. Tidak hanya itu, supir maupun kru juga 

wajib menegur serta melarang penumpang merokok di dalam 

Angkutan Umum.  

b. Perusahaan Angkutan Umum 

Perusahaan angkutan umum dapat melaksanakan peraturan 

dengan tertib dan konsisten serta melakukan pengawasan terhadap 

supir, maupun kru angkutan umum.  

c. Penumpang 

Perlu menegur penumpang lain yang merokok di dalam 

angkutan umum. Selain itu, penumpang perlu melindungi diri 

dengan masker agar tidak terpapar. 

4. Griya Kupu Surakarta 

Sosialisasi mengenai dampak rokok dan dampak paparan rokok 

terhadap kejadian lupus pada masyarakat umum maupun penderita 

lupus perlu dilakukan. Perlu adanya pendataan anggota komunitas 

yang terstruktur dan mencakup informasi yang lengkap termasuk 

tentang paparan rokok. 
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5. Masyarakat 

Masyarakat perlu mempunyai keberanian untuk melarang 

anggota keluarga merokok di dalam rumah, menegur teman kerja yang 

merokok, menegur teman atau tetangga yang merokok, dan menegur 

orang yang merokok di tempat umum, transportasi umum serta tempat 

lain yang dilarang 

6. Peneliti lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jumlah rokok, 

jenis rokok dan durasi merokok pada anggota keluarga yang merokok. 

dengan kejadian lupus. Penelitian mengenai hubungan antara riwayat 

penyakit dan riwayat konsumsi obat-obatan dengan kejadian lupus 

juga perlu dilakukan.  


