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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Pelayanan 

Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam 

Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

kesehatan di Puskesmas sudah terlaksana namun belum maksimal yang 

diberikan kepada masyarakat yang berobat. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa indikator yang belum tercapai yang harus diperhatikan kembali 

yaitu, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan dan kompetensi 

petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang 

berada di Kecamatan Kubu Babussalam. Prosedur pelayanan yang masih 

kurang, hal ini dapat dilihat dari program kesehatan yang mereka lakukan 

pada tahun 2016. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan masih banyak 

program kesehatan yang tingkat kinerjanya masih kurang dari hasil target 

yang diinginkan. Untuk itu, pentingnya kerjasama yang maksimal dari para 

pegawai yang ada di puskesmas untuk meningkatkan kinerjanya agar 

program kesehatan yang telah dibuat bisa tercapai pada tahun berikutnya.  

Indikator lain yang harus diperhatikan juga yaitu tentang sarana 

dan prasarana pelayanan yang dimiliki. Karena, Sarana dan prasarana 

pelayanan merupakan fasilitas kerja yang sangat dibutuhkan. Untuk itu, 

perlengkapan medis harus mendukung pelaksanaan pelayanan kepada 
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masyarakat yang berobat di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu 

Babussalam. Dengan adanya sarana dan prasaran pelayanan akan 

mempermudahkan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat 

yang berobat.  

Disamping itu, indikator kompetensi petugas juga harus 

diperhatikan. Karena, sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja dan pelayanan tenaga kesehatan, maka dari itu untuk 

meningkatkan kinerja dalam pelayanan para tenaga kesehatan harus 

ditempatkan dibidang dan keahliannya sesuai dengan latar belakang 

pendidikan yang mereka miliki, serta dengan memberikan pelatihan-

pelatihan dan arahan dari atasan agar meningkatkan kinerja dan pelayanan 

yang baik di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam. 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelayanan 

Kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam 

Kabupaten Rokan Hilir, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia di Puskesmas Rawat Inap memang sudah banyak 

berpendidikan tinggi, tetapi tetap meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan dan arahan-

arahan dari pimpinan mengenai bagaimana meningkatkan pelayanan 

yang baik sehingga kemampuan dan tenaga kesehatan lebih maksimal 

dan menempatkan setiap pegawai pada bidang dan keahlian yang 
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mereka miliki. Serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelayanan harus ditingkatkan, sehingga pelayanan yang 

baik akan terlaksana di Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.  

b. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi teori untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai “ Analisis Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 

Rawat Inap” dengan variabel dan jenis penelitian yang berbeda. 

 


