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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel pelayanan, 

pesaing dan lokasi terhadap jumlah permintaan jasa pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Kota Agung, Tanggamus. maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan berdasar pada analisis empiris pada bab sebelumnya yang telah 

dibahas, maka diketahui bahwa faktor-faktor pelayanan, pesaing dan 

lokasi berpengaruh secara nyata terhadap jumlah permintaan jasa 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. 

2. Dengan berdasar pada hasil perhitungan diperoleh nilai hasil antara 

variabel pelayanan di Puskesmas Kota Agung terhadap jumlah permintaan 

jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Agung. Sesuai dengan tujuan 

penelitian Skripsi ini, bahwa mengapa sampai terjadi penurunan drastis 

pada permintaan jasa Puskesmas Kota Agung.  setelah dilakukan 

penelitian uji pengaruh dengan menggunakan salah satu variabel 

pelayanan, maka ternyata kualitas pelayanan akan mempengaruhi 

masyarakat utuk berobat atau tidak.  

3. Adanya pesaing menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kunjungan 

masyarakat ke Puskesmas Kota Agung.  Pesaing disini dapat berupa 
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Dokter praktek atau Bidan praktek. Terlebih lagi apabila jasa pelayanan 

yang diberikan juga sangat mudah, karena hanya mendatangi tempat 

praktek,   si pasien juga dapat menceritakan keluhannya lebih lama, dan 

yang lebih penting, dokter praktek terkadang membuka prakteknya hingga 

malam hari. Meskipun biaya yang dikeluarkan lebih mahal, namun 

sebanding dengan kualitas obat yang diberikan kepada masyarakat.  

4. Hasil penelitian diperoleh bahwa lokasi berpengaruh terhadap permintaan 

jasa puskesmas Kota Agung. Masyarakat mempertimbangkan berap biaya 

yang akan dikeluarkan lagi apabila jarak Puskesmas Kota Agung 

terlampau jauh dari kediaman responden. 

 

B. Saran 

1. Puskesmas Kota Agung hendaknya memperbaiki kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat, karena dengan pelayanan yang baik, dapat 

membuat masyarakat menjadi suka untuk berobat ke Puskesmas Kota 

Agung. 

2. Pemerintah hendaknya memperhatikan infrastruktur di kecamatan Kota 

Agung, terutama akses jalan dari Desa yang menghubungkan Puskesmas 

Kota Agung, Sehingga Puskesmas Kota Agung dapat terjangkau dengan 

mudah dari Desa yang yang berjarak jauh dengan Puskesmas Kota Agung. 

 


