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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat 

bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan 

 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah perangkat daerah yang 

diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi 

daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang kesehatan di 

daerah. Pada penelitian ini hanya membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dalam pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD). Sehingga pada 

penelitian ini memfokuskan pada pengendalian yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru.. 

 Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat penulis sajikan antara lain 

sebagai berikut: 

Di dalam Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Pengendalian 

Demam Berdarah Dengue (DBD). Penulis menggunakan indikator yang 

bersumber dari PERMENKES Nomor 1501 tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan. 

Seperti penyelidikan epidemiologi, penatalaksanaan penderita, dan pemusnahan 

penyebab penyakit. 
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Indikator yang paling berperan dalam pengendalian DBD yang dilakukan 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah penatalaksanaan penderita melalui 

penyuluhan kepada masyarakat karena yang rutin dilakukan setiap musim DBD 

oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sesuai dengan peran dari Dinas Kesehatan 

tersebut.  

Selanjutnya indikator yang kurang berperan dalam pengendalian DBD 

adalah penyelidikan epidemiologi berupa pemeriksaan jentik karena masih 

terdapat rumah-rumah masyarakat yang belum pernah dilakukan pemeriksaan 

jentik nyamuk. Walaupun Dinas Kesehatan telah membentuk tim jumantik 

perkelurahan, tim tersebut dinilai bekerja kurang efektif dan tidak bisa melakukan 

pemeriksaan secara menyeluruh. 

Dalam pengendalian DBD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru terdapat dua hambatan yaitu SDM dan partisipasi masyarakat. 

Hambatan yang paling dominan didalam pengendalian DBD ini adalah partispasi 

masyarakat dikarenakan masyarakat sangat sulit untuk diarahkan dalam 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat meskipun Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru tidak pernah berhenti menghimbau dan melakukan penyuluhan 

mengenai DBD kepada masyarakat. Tanpa kerja sama masyarakat pengendalian 

atau pemberantasan  penyakit DBD ini akan semakin sulit. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian yang menemukan 

berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Dnas 

Kesehatan Kota Pekanbaru.Saran tersebut mungkin dapat membantu dijadikan 

masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengendalian penyakit 

DBD. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan penyelidikan epidemiologi hendaknya Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru membuat daftar daerah mana saja yang belum 

dilakukannya penyelidikan epdemiologi khususnya pemeriksaan jentik, 

sehingga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memfokuskan diri pada daerah 

atau wilayah yang belum dilakukannya pemeriksaan jentik, walaupun 

Dinas Kesehatan telah membentuk tim jumantik dan pada tahun 2017 ini 

akan membuat program satu rumah satu jumantik namun Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru akan mempunyai kejelasan tujuan secara lebih pasti. Dan 

hal ini Insya Allah akan membantu memaksimalkan kegiatan penyelidikan 

epidemiologi yang dilakukan. 

2. Dalam melaksanakan pemusnahan penyebab penyakit, dengan cara 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai 3M Plus, Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru sebaiknya mencari cara lebih efektif dan kreatif lagi agar 

masyarakat lebih mudah untuk diarahkan.   

3. Yang paling terpenting adalah kesadaran pada setiap manusia untuk bisa 

menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Karena pola hidup yang 

bersih dan sehat menjauhkan kita dari berbagai macam penyaki 


