
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang di lakukan penulis kepada 

koresponden yaitu pasien yang ada di Rumah Sakit dan yang pernah berobat ke 

Rumah Sakit yang memiliki kaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Mandau Kabupaten Bengkalis, maka ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Pelayanan di yang diberikan Rumah sakit Cukup Maksimal dengan hasil 

65%, hal tersebut dikarenakan upaya pelayanan pada Rumah Sakit telah 

dilaksanakan secara maksimal oleh dokter, pegawai, dan masyarakat (pasien) 

menikmati dan menerima pelayanan dari tersebut. Namun masih ada pelayanan 

yang belum berkualitas dan memberikan kenyamanan serta kurangnya mutu 

dalam menyediakan sarana sehingga pasien belum merasa puas. Hal itu di 

sebabkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Kabupaten Bengkalis 

belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan RSUD Mandau 

ini. 

b. Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan di Rumah 

Sakit ini Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mana membuat pihak Rumah 

Sakit tidak bisa menjalankan pelayanan kepada pasien yang memuaskan. 

Pemerintah seharusnya menganggarkan dana APBD untuk kebutuhan pihak 

Rumah Sakit sehingga dapat menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dalam 

pelayanan kepada pasien. 
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6.2    Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat rekomendasikan saran – saran 

sebagai berikut. 

a. Pentingnya Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Kabupaten Bengkalis 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien yang ada guna untuk 

mensejahterakan masyarakat supaya sehat. 

b. Untuk dokter dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Kab. 

Bengkalis untuk lebih ramah dan senyum dalam melayani pasien. 

c. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mnadau Kab. Bengkalis harus lebih 

mengoptimalkan kinerjanya dalam melayani kebutuhan pasien dengan 

berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mandau yang 

mana bertanggung jawab atas ketersediaan segala dokter spesialis dan sarana yang 

bermutu agar pasien mendapatkan kepuasan. 

d. Untuk pemerintah Kabupaten Bengkalis dan khususnya Kecamatan 

Mandau seharusnya memberikan anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan 

Rumah Sakit karena semua pengelolaan sarana dan pengrekrutan SDM tergantung 

dari anggaran APBD Bengkalis.  

 


