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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini peneliti akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dan Puskesmas Pekanbaru Kota serta masyarakat.  

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Prosedur 

verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota 

Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Prosedur verifikasi 

Penerimaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pekanbaru Kota telah cukup 

baik dan cukup sesuai dengan pedoman petunjuk teknis Jamkesda 2016 dan 

Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Jamkesda Provinsi Riau. Hal ini berdasarkan rekapitulasi pengajuan klaim oleh 

petugas rumah sakit sesuai format yang ditentukan dengan alasan, bahwa 

terkadang sekali-kali pegawai terlambat dalam proses merekapitulasi proses 

pengajuan klaim sesuai format yang telah ditentukan, proses merekapitulasi 

tersebut meliputi proses penginputan, pengelompokkan, dan pengajuan klaim 

kepada pihak yang terkait.  
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2. Hambatan dalam Prosedur verifikasi Penerimaan jaminan kesehatan daerah 

(Jamkesda) Pekanbaru Kota ini yakni pada pemeriksaan data peserta dan 

lambatnya melakukan rekapitulasi data. Dalam pemeriksaan data peserta, 

masih adanya data peserta Jamkesda yang tidak sesuai dengan yang dimiliki 

kesalahan nama atau nomor induk kepesertaan tidak sesuai dengan KTP atau 

KK. Sedangkan, hambatan proses verifikasi pelaksanaan Jamkesda di 

Puskesmas Pekanbaru kota terhadap lambatnya melakukan rekapitulasi data, 

yakni lambatnya dalam memeriksa dan menindak lanjuti buku rekapitulasi data 

oleh pihak terkait dalam pertanggung jawaban dana kesehatan tersebut. Dengan 

lambatnya melakukan proses ini, menyebabkan petugas juga terlambat dalam 

proses melaporkan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait.    

6.2 Saran 

Adapun saran peneliti mengenai Analisis Prosedur Verifikasi Penerimaan 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Puskesmas Pekanbaru Kota Provinsi 

Riau ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan dalam pemeriksaan data peserta 

Diharapkan kepada petugas dan pegawai teliti dalam melakukan pemeriksaan 

data kepesertaan Jamkesda, bai berupa yang baru maupun yang sudah lama. 

Selain dari pada itu, diharapkan pimpinan dapat melakukan pengawasan secara 

intensif dalam pelaksanaan Jamkesda khususnya kepesertaan Jamkesda agar 

penerima Jamkesda tepat sasaran. 
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2. Mempercepat proses rekapitulasi data 

Diharapkan juga kepada pegawai atau petugas dalam melakukan proses 

rekapitulasi data yang ada dengan cepat dan tepat, dengan tujuan agar proses 

laporan data-data yang ada khususnya pertanggung jawaban dana kesehatan 

juga dapat dilakukan dengan cepat. Sehingga, proses pelaporan data dapat 

sesuaai dengan waktu yang telah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


