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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Standar Pelayanan 

Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir 

maka, pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih baik kedepannya. 

Adapun kesimpulan dari hasil peneliti megenai Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten 

Rokan Hilir ada 2 (dua) indikator  yaitu menurut Permenkes RI No 75 Tahun 

2014 bahwa Pelaksanaan Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan 

Kubu Babussalam belum memenuhi Standar sesuai dengan Permenkes RI No 75 

Tahun  2014 dan pelaksanaan pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik 

yaitu dalam kategori  “Kurang Maksimal” dengan persentase 56,46%. 
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B. Saran 

Demi menjaga dan mendaapatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat 

terdahap pelayanan Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusslam 

Kabupaten Rokan Hilir seharusnya memperhatikan aspek-aspek yang menjadi 

penilaian pasien seperti halnya yang terdapat dalam penilaian responden di 

penelitian ini.  

Hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab 5, maka saran yang diharapkan 

dari peneliti ini yaitu: 

1. Untuk Puskesmas Rantau panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam 

hendaknya harus ada SOP (Standar Operasional Prosedur) agar proses kerja 

rutin terlaksana secara efesien, efektif, konsisten dan aman, dan dalam rangka 

meningkatkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. 

2. Diharapkan Puskesmas Rantau panjang Kiri menggunakan Komputerisasi 

dalam proses registrasi, komputerisasi ini juga memudahkan dalam mengolah 

data puskesmas dan dalam pembuatan berbagai pelaporan yang diperlukan. 

Terbangunnya suatu sistem database untuk tingkat kabupaten, denngan 

memanfaatkan data-data kiriman dari puskesmas. Terjaganya data informasi 

dari puskesmas dan Dinas kesehatan sehingga dapat dilakukan analisa dan 

evaluasi untuk berbagai macam penelitian. Terwujudnya unit informatika di 

Dinas Kesehatan Kabupaten yang mendukung terselenggaranya proses 

administrasi yang dapat menigkatkan kwalitas pelayanan dan mendukung 

kebijakan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.   
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3. Perlunya pengelolaan keluhan secara baik dalam praktek Pelayanan sehari-

hari, sehingga jika dimungkinkan perlu dibentuk suatu unit yang berfungsi 

untuk melakukan monitoring kepada masyarakat tentang, kritik dan saran 

melalui kotak saran yang telah disediakan dan kegiatan-kegiatan yang 

menciptakan partisipasi masyarakat dalam menanggapai keluhan masyarakat 

dalam lokakarya mini (Lokmin) yang diadakan oleh pihak Puskesmas tiap 

bulannya. Dan perlu dibuat aturan main yang mengatur ketat tentang ”Reward 

(Penghargaan)” dan ”Punishment (Hukuman)” bagi petugas Pelayanan, 

sehingga akan memberikan motivasi yang baik bagi petugas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan.  

4. Pihak Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusslam harus 

mempersiapkan diri untuk membuat lebih baik lagi dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakst, sebab pengetahuan pelanggan 

penggunaan jasa pelayanan kesehatan akan terus berkembang meningkat dan 

kesadaran mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mutu yang 

baik akan semakin meningkat sehingga hal tersebut akan mengakibatkan 

tuntunan yang lebih besar lagi terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh 

mereka, maka jika pihak Puskesmas berpuas diri dengan keadaan seperti 

sekarang mereka akan ditinggalkan oleh pelanggannya.  
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5. Untuk kepastian jadwal pelayanan, kedisiplinan pelayanan, kesopanan dan 

keramahan petugas, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kejelasan 

pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kepastian biaya pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, 

kenyamanan lingkungan, kewajaran biaya pelayanan, keamanan lingkungan 

perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.  

 

 


