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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka penulis menarik bab kesimpulan atas hasil analisa tersebut

sebagai berikut :

1. Berdasarkan data hasil penelitian secara keseluruhan jawaban responden

untuk kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat

pemilik kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Riau dilihat dari indikator

pelayanan (Tangible, Reliability, Resposivines, Asurance, Empaty),

kecenderungan jawaban responden sebagian besar pada kategori tidak

baik yaitu dengan persentase sebesar 33,25 %.

2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat pemilik

kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Provinsi Riau secara umum dinilai tidak baik, dan

didalam pelaksanaannya masih menemui keterbatasan. Keterbatasan

penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap aspek (Tangible,

Reliability, Resposivines, Asurance, Empaty) dimana aspek tersebut

mampu untuk memberikan kepuasan kepada para pengguna jasa

pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat pemilik Kartu Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Provinsi Riau, sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas.

6.2 Saran

Berikut ini penulis memberikan beberapa saran atau masukan berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Rekam

Medis dan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

a. Faktor Reliability (keandalan) seperti: kelengkapan, kebersihan alat-alat

yang dipakai, kesiapan, kecepatan dan ketepatan penerimaan pasien,

prosedur yang dijalankan, pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan jadwal

pelayanan berpengaruh terhadap keputusan konsumen sehingga pelayanan

dan faktor ini agar ditngkatkan, ini menjadi peluang besar bagi Rumah

Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

b. Faktor Responsiviness (daya tanggap sumber daya manusia) yang

merupakan faktor dominan seperti: menyelesaikan administrasi pasien,

cepat tanggap dengan keluhan pasien, memberikan obat secara cepat dan

tepat, memberikan informasi dan cepat tanggap dalam menangani pasien

agar ditingkatkan tercipta sebuah kepuasan pasien yang menjadi daya jual

terhadap jasa Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

c. Faktor Assurance (jaminan dan kepastian) seperti: keramahan petugas,

keramahan dokter, pegawai, pengetahuan dalam menetapkan diagnosa

hingga timbul kepercayaan agar lebih ditingkatkan untuk menimbulkan

sebuah kepercayaan pasien kepada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Riau.
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d. Faktor Empaty (perhatian individual) seperti: perhatian khusus terhadap

pasien, tampa memandang status, memahami apa yang dibutuhkan pasien,

memberikan sokongan atau kemampuan komunikasi kepada pasien agar

diperhatikan untuk terciptanya sebuah hubungan baik antara pasien dan

pegawai, dokter, perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

e. Faktor Tangibles (bukti fisik) seperti: ruang tunggu, kebersihan

penampilan, kebersihan alat-alat, kenyamanan ruang ekterior serta interior

agar lebih diperhatikan supaya pasien merasa nyaman di Rumah Sakit

Umum Daerah Provinsi Riau.


