
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan karakteristik usia pada peminum kopi di banjar serai yaitu usia 

rata rata 20-30 tahun sebanyak 16 responden (64%), usia 31-40 tahun 

sebanyak  25 responden (28%) dan usia >40 tahun sebanyak 2 responden 

(8%). Karakteristik jenis kelamin pada peminum kopi yaitu keseluruhan 

reponden laki laki sebanyak 25 orang. Karakteristik lama minum kopi 

menunjukkan responden dengan lama minum kopi 6 bulan dengan kadar 

Trigliserida tinggi sebanyak 1 responden (2%), dan lama mengonsumsi kopi 

tahun dengan kadar Trigliserida tinggi sebanyak 3 responden (6%). 

Karakteristik jumlah minum kopi/hari jumlah kopi yang diminum per/ hari 1-

2 gelas/hari sebanyak 1 responden (2%) dan peminum kopi 3-4 gelas/hari 

sebanyak 3 responden 6 %. 

2. Diperoleh kadar trigliserida normal sebanyak 21 responden (92%) dan kadar 

trigliserida meningkat sebanyak 4 responden (8%). 

3. Kadar trigliserida tinggi didapatkan pada kelompok usia (20-30 tahun) 

sebanyak 2 orang (4%) dan umur ( 40 tahun) sebanyak 2 orang (4%) dengan 

periode minum kopi  ( bulan) 1 orang (2%) responden dan 3 orang (4%) 

responden (  1 tahun), serta jumlah kopi yang di minum/hari 1-2 gelas 1 

orang (2%) dan jumlah kopi yang di minum/hari 3-4 gelas 3 orang (6%) 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka saran-saran yang 

disampaikan penulis ialah sebagai berikut: 

1. Kepada Kelihan Banjar Serai agar melakukan kerja sama dengan pihak 

puskesmas untuk melakukan penyuluhan agar mengurangi konsumsi kopi  

bagi para peminum kopi yang ada di Banjar Serai, guna mengurangi jumlah 

minum kopi per harinya yang ada di Banjar Serai. Bagi responden yang 

mengalami peningkatan kadar Trigliserida  disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan kadar  Trigliserida, karena kadar trigliserida berlebih di dalam 

tubuh dapat mempengaruhi sistemm kardiovaskuler seperti peningkatan detak 

jantung dan tekanan darah. 

2. Diharapkan bagi calon peneliti selanjutnya agar melakukan  penelitian lebih 

lanjut tentang hubungan konsumsi kopi terhadap Trigliserida, dengan sampel 

yang lebih banyak dan pembatasan usia peminum kopi.  

 


