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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berangkat dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa kualitas pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul sudah baik dan memuaskan, hal ini berdasarkan 

observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dengan hasil sebagai berikut : 

a. Bukti fisik (tangible), berupa gedung, fasilitas, perlengkapan, bentuk layanan sudah 

baik dan dapat dimanfaatkan oleh pasien dengan baik dan dipergunakan sebagai 

tempat berobat tingkat pertama, juga sebagai tempat berkonsultasi kesehatan 

dengan dokter dan tenaga medis lainya. 

b. Keandalan (reliabylitas), kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada pasien 

sudah baik dan benar. Pasien di berikan pelayanan dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sehingga pasien tidak 

menjadi terlantar. Sikap yang sopan dan ramah dari petugas juga menjadi motivasi 

pasien untuk berobat di Puskesmas Rawat Inap, hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya pasien yang berasal dari luar kota Metro, walaupun masih ada petugas 

yang kurang terampil dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan. 

c. Daya tanggap (responsiveness),  terhadap pasien diberikan dengan baik. Tindakan 

cepat dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama petugas piket 
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atau jaga , pasien tidak dibiarkan menunggu lama sehingga pasien dapat menerima 

pelayanan dengan segera, cepat dan akurat, informasi yang jelas juga sudah 

diberikan kepada pasien, petugas dalam menerima keluh kesah dari pasien juga 

ditanggapi dengan baik, sehingga pasien termotivasi untuk mendatangi Puskesmas 

tidak hanya sekedar untuk berobat, tetapi untuk berkonsultasi tentang kesehatan. 

d. Jaminan (assurance), yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap Sumbersari 

Bantul juga sudah baik, hal ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikan tenaga 

keperawatan yang rata-rata lulusan dari Diploma Tiga (D3) Keperawatan yang 

menjadikan mereka lebih terampil dan berpengalaman, sehingga pasien menjadi 

lebih yakin dengan pelayanan yang diberikan. 

e. Empati (empathy), perhatian yang diberikan oleh tenaga medis terhadap pasien juga 

sudah baik dan memuaskan, hal ini dibuktikan dengan adanya perlakuan yang sama 

terhadap pasien yang satu dengan yang lain tanpa membedakan golongan, suku, ras 

dan agama. Petugas juga dapat  mengenal pasien dengan lebih dekat, sehingga 

dengan kedekatan tersebut pasien tanpa ragu-ragu dan lebih terbuka untuk 

berkonsultasi tentang penyakit yang dideritanya. 

6.2.  Saran-saran 

Ada beberapa hal atau kelemahan yang perlu dibenahi dan diperbaiki dalam 

memberikan pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul, antara lain : 
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a. Sarana dan prasarana fisik, yaitu tempat parkir yang kurang luas yang selama ini 

kendaraan parkir di pinggir jalan, agar dibuatkan tempat parkir yang baik dan 

aman, dan dijaga oleh petugas parkir, sehingga pasien dapat berobat dengan 

perasaan nyaman dan tidak was-was karena kendaraanya sudah ditempatkan di 

tempat yang aman dan dijaga oleh petugas parkir. Selain itu, juga diperlukan 

pembuatan pagar halaman sehingga lebih menjamin rasa aman. 

b. Petugas yang kurang terampil banyak didapati dari para perawat yang masih muda 

dan baru bertugas, oleh karena itu untuk meningkatkan keterampilan mereka agar 

diberikan pendidikan dan pelatihan tambahan secara intensif. 

 


