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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1   Simpulan 

A.  Kualitas Pelayanan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden 

mengenai Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Pesrta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan 

bagi peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dalam 

penelitian ini dinilai berdasarkan dari indikator: 

1. Tangible (Bukti Langsung) 

 Dari hasil rekapitulasi indikator tangible (bukti langsung), dapat diketahui 

bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan dikategorikan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat 

bahwa sebanyak 62,9% responden menjawab dari semua pertanyaan yang telah 

diberikan untuk indikator tangible (bukti langsung), dan berada pada angka 

kurang maksimal 56-75%. 

 

 



 

 

124 

2. Reliability (kehandalan) 

 Dari hasil rekapitulasi indikator tangible (bukti langsung), dapat diketahui 

bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan dikategorikan dikategorikan kurang maksimal. Hal ini 

dapat dilihat bahwa sebanyak 65% responden menjawab dari semua pertanyaan 

yang telah diberikan untuk indikator Reliability (kehandalan), dan berada pada 

angka kurang maksimal 56-75%. 

3. Responsiviness (Daya Tanggap) 

 Dari hasil rekapitulasi indikator Responsiviness (daya tanggap), dapat 

diketahui bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dikategorikan dikategorikan kurang 

maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 63,9% responden menjawab dari 

semua pertanyaan yang telah diberikan untuk indikator Responsiviness (daya 

tanggap), dan berada pada angka kurang maksimal 56-75%. 

2. Assurance (Jaminan) 

 Dari hasil rekapitulasi indikator tangible (bukti langsung), dapat diketahui 

bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan dikategorikan dikategorikan kurang maksimal. Hal ini 

dapat dilihat bahwa sebanyak 66,55% responden menjawab dari semua 

pertanyaan yang telah diberikan untuk indikator Assurance (jaminan), dan berada 

pada angka kurang maksimal 56-75%. 
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3. Emphaty (Kepedulian) 

  Dari hasil rekapitulasi indikator Emphaty (kepedulian), dapat diketahui 

bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan dikategorikan dikategorikan kurang maksimal. Hal ini 

dapat dilihat bahwa sebanyak 65,9% responden menjawab dari semua pertanyaan 

yang telah diberikan untuk indikator Emphaty (kepedulian), dan berada pada 

angka kurang maksimal 56-75%. 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi kelima indikator kualitas pelayanan kesehatan 

bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi yakni Tangible (bukti langsung, Reliability (kehandalan), 

Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (kepedulian) dari 

100 orang responden pengguna kartu BPJS yang menyatakan kualitas pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan termasuk dalam kategori 

penilaian kurang maksimal persentse rata-rata yang berada pada skala 64,85%. 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi  Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi 

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan 

 Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi 

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah 

Teluk Kuantan seperti masih mininya mengadakan sosialialisasi tentang 

penggunaan kartu BPJS, karena hal ini banyak pasien yang mengeluh karena 

belum paham terhadap prosedur dan persyaratan penggunaan kartu BPJS. Aspek 
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lain yang belum diprhatikan di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 

adalah belum pahamnya dokter dan perawat tentang tujuan pelayanan publik 

sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang diharapkan oleh pasien. 

Selanjutnya adalah permasalahan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum 

Daerah Teluk Kuantan masih kurang sehingga mengakibatkan ketimpangan 

dalam pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien BPJS yang puluhan 

ribu dengan jumlah dokter danperawat yang hanya puluhan saja. 

6.2   Saran 

 Adapun saran penulis mengenai kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta 

BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada seluruh pegawai rumah sakit terkhususkan dokter dan perawat 

harus berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat atau bahkan lebih dari yang masyarakat harapkan. 

2. Seharusnya dalam memberikan pelayanan memberikan senyuman dan 

sapaan yang ramah serta menjelaskan dengan baik (paasien atau 

keluarga pasien)tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Karena 

dengan senyuman dan kata-kata yang bijak sudah membuat masyarakat 

senang akan pelayanan yang diberikan. 

3. Kepada masyarakat hendaknya berinisiatif untuk mencari informasi 

terkait BPJS Kesehatan mulai dari prosedurnya, persyaratan 

mendapatkan pelayanan, hingga hal-hal apa saja yang menjadi 

tanggunganmaupun hal yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, agar 
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tidak terjadi kesalah pahaman dan pelayanan yangdiberikan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


