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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan tentang penelitian yang berjudul Aktivitas Humas Rumah 

Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada 

Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa aktivitas yang 

dilakukan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memberikan 

pelayanan prima dalam bentuk pelayanan informasi yang meliputi unsur 

kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

Dilihat dari penilaian pasien sementara terdapat pelayanan informasi 

yang kurang baik sehingga berdampak negatif pada citra rumah sakit.Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui Aktivitas Humas Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Pasien 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Kemudian Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang juga 

melakukan aktivitasnya dalam menyebarluaskan informasi kepada pasien 

badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Hal ini terlihat dari aktivitas 

humas yang dilakukan dengan menerapkan empat unsur pelayanan prima, 

yaitu pertama kecepatan, humas memberikan penjelasan informasi kepada 

pasien BPJS dengan tanggap, kedua ketepatan, humas dapat menyelesaikan 

penjelasan informasi yang dibutuhkan pasien pada waktu yang telah 

dijanjikan dengan pasien, ketiga keramahan, humas menjelaskan informasi 

dengan menerapkan sikap salam sapah dan sopan santun kepada pasien BPJS, 

dan keempat kenyamanan, humas memberikan perlengkapan tempat duduk 

dan juga memperhatikan kebersihan dalam memberikan penjelasan informasi 

kepada pasien BPJS.  

Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah melakukan 

aktivitasnya dalam menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan 
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kegiatan rumah sakit sesuai dengan empat unsur pelayanan prima berupa 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan, seperti melakukan 

aktivitas pengumpulan data, penerangan informasi, dan publikasi meliputi 

pembuatan spanduk, baliho, dan merilis data menjadi sebuah argument untuk 

disebarkan melalui media online dalam menyebarluaskan informasi terhadap 

pasien umum maupun pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
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B. SARAN 

Sebagai kontribusi yang bisa penulis berikan terhadap pihak rumah 

sakit serta khalak maka melalui karya ilmiah ini penulis memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Hendaknya dengan adanya penelitian ini  praktisi Humas Rumah Sakit 

Umum Daerah Bangkinang dapat lebih memahami aktifitas  humas dalam 

meningkatkan pelayanan.  

2. Hendaknya Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang terus 

berupaya menigkatkan aktivitasnya dalam memberikan pelayanan prima 

kepada pasien tanpa membedakan pasien BPJS dengan pasien biasa agar 

terwujudnya kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. 

3. Hendaknya Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang meningkatkan 

pengetahuan karyawan tentang pelayanan prima dengan cara membuat 

pelatihan service off excellent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


