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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan data-data  

penelitian yang dilakukan di Puskemas Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

tentang  Kualitas Pelayanan Puskesmas Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 

dengan berdasarkan teori Service Quality oleh Zaithaml Pasuraman dan Barry 

dalam Herbani Pasolongan terdapat 5 indikator yang menjadi panduan untuk 

mengetahui kualitas pelayanan puskesmas Kecamatan Kubu yaitu Tangible, 

Reliability, Responcevenes, Ansurance, dan Empaty. Dari ke 5 indikator tersebut 

yaitu kurang baik atau maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pihak 

puskesmas Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena adanya ketidak 

disiplinan petugas, kurang profesionl, tidak memberikan perhatian, kurangnya 

pengalaman, dan kurangnya efektif pengawasana yang dilakukan oleh Kepala 

Puskesmas membuat patugas lalai dalam melakukan tugasnya  namun  tidak 

semuanya kurang baik. Ada juga yang baik terdapat pada indikator ansurance 

pada subindikator kehandalan memberikan pelayanan dimana pasien dan 

masyarakat merespon dan menilai baik pada kehandalan petugas namun 

kekurangan-kekurangan yang ada menyebabkan kurang terlaksananya kualitas 

pelayanan yang maksimal. 
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VI.2 Saran 

A. Pihak Puskesmas 

Untuk kualitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Kubu adanya hal-

hal yang harus di benahi yaitu pembuatan ruang tunggu bagi pasien, 

mengedepankan informasi informasi bagi pasien, penanganan yang cepat, 

kedisplin terhadap akurasi dan tepat waktu, lebih mementingkan simpatik 

bagi pasien atau pengunjung daripada kepentingan pribadi, lebih memberi 

perhatian kepada pasien, dan tak kalah pentingnya pengawasan terhadap 

petugas lebih diketatkan agar petugas bisa displin, profesional dan 

memberikan kualitas pelayanan yang baik dan maksimal.  

B. Penelitian Selanjutnya 

Untuk penelitian sejenisnya yang berkenaan dengan masalah kualitas 

pelayanan puskesmas hendaknya mengupas dari sisi inovasi terhadap 

pelayanan puskesmas, karena dalam penilitian ini tidak ada di kupas 

mengenai inovasi terhadap pelayanan puskesmas. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari masi  banyak kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini. Kekurangan tersebut merupakan bentuk dari keterbatasan penulis 

melakukan penelitian, tetapi walaupun ada kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini mudah-mudahan dengan skripsi ini memberikan dampak positif 

bagi semua pihak. 

Adanya keterbatasan penelitian ini dikarenakan hal, seperti waktu 

penelitian yang begitu singkat mengakibatkan data yang didapat dari 



 86 

lapangan masih belum optimal. Selain itu adanya subjek penelitian yang 

berupaya untuk menutup-nutupi fakta-fakta yang ada. Serta sulitnya 

mendapatkan data berupa dokumen-dokumen dikarenakan kurang rapi 

dalam pendokumentasian oleh pihak puskesmas. 

 


