
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan data dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah 

Tentang Pengembangan Kelangsungan Puskesmas  Swadana di Puskesmas 

Perawatan Kedaton dan Puskesmas Tamin maka dapat disimpukan sebagai berikut  

1. Potensi kelangsungan puskesmas yang paling berpengaruh ialah variabel 

pelayanan. Hal ini diperkuat dengan bukti koefisien regresi β merupakan 

paling tinggi ialah sebesar 0,280 diikiuti oleh variabel biaya berobat, 

sebesar 0,55. Selanjutnya kepuasan pasien. Potensi kelangsungan 

Puskesmas ini bisa berkelanjutan kedepannya, sebelum Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan baru dengan mensubsidi setiap orang, untuk 

berhak mendapatkan pelayanan berobat yang baik tanpa di bebani biaya 

lagi.  

2. Berdasarkan hasil hasil uji f seperti yang telah diuraikan di bab 

sebelumnya dapat diketahui bahwa biaya berobat berpengaruh secara 

signifikan dengan pelayanan dalam pengembangan puskesmas. Sehingga 

disimpulkan bahwa biaya berobat sangat berpengaruh dalam 

pengembangan kelangsungan Puskesmas Swadana 

3. Berdasarkan hasil hasil uji f seperti yang telah diuraikan di bab 

sebelumnya dapat diketahui bahwa pelayanan berpengaruh secara 
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signifikan dengan pelayanan dalam pengembangan puskesmas. Sehingga 

disini diketahui bahwa pelayanan di Puskesmas Swadana sudah optimal 

dengan standarisasi pelayanan didunia kesehatan. 

4. Berdasarkan hasil uji f variabel kepuasan pasien yang didalamnya terdapat 

kepuasan berobat, akses yang mudah, lokasi yang mudah dijangkau, alat 

yang canggih sesuai standar, dan citra puskesmas yang baik merupakan 

variabel yang signifikan dalam mempengaruhi pengembangan 

kelangsungan Puskesmas Swadana. Sehingga disini diketahui adanya 

kepuasan pasien berobat di Puskesmas Swadana. 

 

B.  Saran 

 

Puskesmas Perawatan Kedaton dan Puskesmas Simpur sebagai pelayanan publik 

dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat dan upaya memberikan yang 

terbaik bagi masayarakat maka dapat disarankan :  

1.  Melihat dari hasil penelitian bahwa variabel biaya pengobatan yang 

didalamnya terdapat atribut seperti hasil bahwa harga obat sangat terjangkau, 

dan biaya berobat yang sangat terjangkau mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap pengembangan puskesmas, maka disarankan untuk 

Puskesmas Swadana untuk lebih meningkatkan atau mempertahankan untuk 

menjaga kualitas obat yang tersedia, walaupun harga sangat terjangkau, tetapi 

kualitas obat tetap diutamakan, dan dengan biaya berobat yang sangat 

terjangkau di Puskesmas ini, Puskesmas di sarankan untuk tetap menjaga 

pelayanan sebaik-baiknya walaupun pasien berobat dengan biaya yang sangat 

terjangkau. 
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2. Melihat dari hasil penelitian bahwa variabel pelayanan yang didalamnya 

terdapat atribut seperti hasil bahwa perhatian terhadap keluhan kesehatan 

pasien, proses pelayanan berobat yang mudah dan cepat, merasakan 

kenyamanan dalam pelayanan, pelayanan yang baik sehingga pasien datang 

berobat kembali, sentuhan pelayanan yang ramah dan baik, citra puskesmas 

yang baik, perhatian tiap sentuhan pelayanan puskesmas terhadap kesehatan 

pasien, dan pelayanan hari dan jam yang non stop operasional Puskesmas 

sehingga mempermudah ingin berobat, maka disarankan untuk Puskesmas 

Swadana untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan dalam hal ini, 

semakin bertambah baiknya pelayanan di Puskesmas, akan berdampak baik 

untuk jauh kedepannya, karena pelayanan adalah yang paling berdampak 

untuk kemajuan Puskesmas Swadana ini. 

3. Melihat dari hasil penelitian bahwa variabel kepuasan pasien yang didalamnya 

terdapat atribut seperti hasil kepuasan pasien berobat, akses yang sangat 

mudah menuju puskes, lokasi yang berada ditempat yang strategis, 

kecanggihan alatnya yang sudah sesuai dengan standarisasi yang ada, dan citra 

yang baik sesuai dengan standarisasi puskesmas dengan standarisasi yang 

sudah ada dalam pengobatan dan kebutuhan, maka disarankan untuk 

Puskesmas Swadana untuk tetap mempertahankan untuk menjaga, 

memperhatikan, bahkan untuk lebih meningkatkan yang terdapat pada atribut 

ini. 

 

 


