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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat Puskesmas Tambang 

Kecamatan Tambang dikemudian hari. 

 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas tambang dengan 

hasil sedang (mean = 34,7), pelaksanaan pelayanan di puskesmas tambang 

belum maksimal dan terlaksana dengan baik dikarenakan standar 

pelayanan pelayanan puskesmas tambang ada yang sudah sesuai dengan 

standar pelayanan puskesmas tambang dan ada yang belum, dalam 

indikator persayaratan pendaftaran belum terlaksana dengan baik karena 

masih menyulitkan pasien, indikator pemeriksaan belum terlaksana dengan 

baik dikarenakan peralatan medis dan obat-obatan yang belum memadai, 

indikator biaya sudah sesuai dengan standar pelayanan puskesmas 

tambang yaitu Rp.0, dan indikator waktu belum terlaksana dengan baik 

sesuai standar pelayanan puskesmas tambang dikarenakan waktu yang 

diterapkan di rawat jalan belum sesuai. 
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Berdasarkan hasil Uji Deskrptif dari keempat indikator diatas  

diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masuk dalam kategori sedang. 

hasil Uji Deskrptif dari keempat indikator yang masuk dalam kategori 

sedang menyatakan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Tambang sudah baik dengan beberapa pelayanannya yang sudah sesuai 

standar pelayanan Puskesmas Tambang seperti biaya Rp 0-, petugas ramah 

dan sopan, dan waktu yang diterapkan pada pasien UGD sudah sesuai 1-2 

jam. Namun terdapat juga yang belum berjalan dengan baik dikarenakan 

terdapat beberapa masalah seperti administrasi yang menyulitkan, fasilitas 

yang kurang memadai dan waktu yang belum memadai. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisa pelaksanaan pelayanan 

kesehatan Puskesmas Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan agar Puskesmas Tambang memberikan pelayanan administrasi 

yang baik tidak menyulitkan pasien agar pasien merasa nyaman saat 

berobat dan tidak berobat ke tempat lainnya. 

2.  Disarankan agar Puskesmas Tambang melengkapi peralatan medis dan 

obat-obatan agar pasien merasa nyaman saat berobat dan tidak berobat ke 

tempat lainnya. 

3. Disarankan kepada Puskesmas Tambang agar memperhatikan kenyamanan 

setiap pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman saat berobat. 

 


