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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai analisis kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu 

Kota Sukabumi, dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Dimensi Tangible (Berwujud) untuk penampilan, kemudahan dalam proses 

pelayanan, kedisiplinan petugas, dan kemudahan akses sudah bisa dikatakan 

baik namun kenyamanan tempat melakukan pemberian pelayanan belum 

berjalan dengan baik dikarenakan dari kondisi bangunannya itu sendiri belum 

mendukung untuk pemberian pelayanan. 

2.  Dimensi Reliability (Kehandalan) mengenai kecermatan, keahlian petugas 

dalam menggunakan alat bantu sudah baik. Namun untuk standar pelayanan 

belum tersampaikan dengan baik hanya sebatas ucapan saja, dan dari petugas 

pemberi pelayanan itu sendiripun tidak ada keinginan untuk memperoleh 

tupoksi lebih jelas dengan secara tertulis untuk setiap bagian tugasnya.  

3. Dimensi Responsiveness (Ketanggapan ) dapat disimpulkan bahwa respon, 

kecermatan dan ketepatan dari pelayanan yang diberikan sudah mendapatkan 

nilai baik, namun untuk kecepatan pemberian pelayanan masih tergolong lama 
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dikarenakan kurangnya sumberdaya yang ada di Puskesmas Lembursitu Kota 

Sukabumi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dimensi Responsiveness  

(Ketanggapan ) belum berjalan dengan baik. 

4. Dimensi Assurance (Jaminan ) Kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas 

Lembursitu Kota Sukabumi hampir semua sudah mengikuti aturan pemerintah 

hanya untuk pelayanan pada poli gigi saja yang belum mempunyai jaminan 

legalitas, serta kurangnya pensosialisasian dalam jaminan pelayanan yang 

diberikan seperti pemasangan brosur jaminan biaya, jaminan kepastian waktu 

dan stuktur organisasi pun belum ada penggatian  dengan alesan situasi 

bangunan yang masih sewa.  

5. Dimensi Empathy (Empati) belum dapat dikatakan baik dikarenakan masih 

ada keluhan dari penerima pelayanan kesehatan.  

5.2 Saran 

    Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini dengan 

saran teoritis dan juga praktis, dengan besar harapan semoga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Lembursitu Kota Sukabumi. 

5.2.1 Praktis 

Saran praktis ini berdasarkan dari masing-masing dimensi : 

1. Dimensi Berwujud ( Tangible ) 

 Puskesmas Lembursitu harus lebih memperhatikan lagi kebersihan di area 

pemberian pelayanan kesehatan, dikarenakan pelayanan kesehatan seharusnya 
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lebih didominasi oleh lingkungan yang bersih. Serta untuk dinas kesehatan 

seharusnya sebelum melakukan perencanaan penggantian lokasi bangunan 

Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi dengan RSUD AL-Mulk harus sudah 

menyediakan sarana prasarana untuk Puskesmas itu sendiri dengan kondisi 

yang baik dan mendukung untuk pemberian pelayanan bukan hanya 

menyediakan dengan kondisi yang ngasal karena itu akan mengganggu 

terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. 

2. Dimensi Kehandalan (Reliability) 

Puskesmas Lembursitu seharusnya lebih disiplin mengenai standar pelayanan 

yang jelas, harus tersosialisasikan dengan baik mengenai tupoksi dari setiap 

petugas yang ada dikarenakan jika terdapat intruksi yang tidak jelas akan 

terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan.  

3. Dimensi Ketanggapan ( Responsiveness ) 

Puskesmas Lembursitu harus bisa meminimalisir untuk pengantrian pasien 

meskipun kondisi sdm yang ada di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi 

masih kekurangan dan untuk Dinas Kesehatan Kota Sukabumi itu sendiri 

harus juga memperhatikan SDM yang ada di Puskesmas Lembursitu Kota 

Sukabumi jangan sampai ada kondisi sdm yang kekurangan. 

4. Dimensi Jaminan (Assurance) 

Puskesmas Lembursitu seharusnya bekerja sesuai ketentuan yang ada jangan 

sampai dikarenakan kurangnya SDM menjadi memaksakan pemberian 

pelayanan tanpa ada jaminan legalitasnya seperti pelayanan pada poli gigi. 
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kondisi bangunan yang masih sewa pun tidak seharusnya menjadi hambatan 

dan pekerjaan yang masih bisa dilakukan seharusnya dilakukan seperti 

penggatian stuktur organisasi seharusnya dilakukan setiap ada perubahan 

tidak bisa menjadi alasan dengan kondisi ngontrak lantas tidak membuat 

stuktur organisasi yang baru. serta brosur penjelasan kesehatan harus lebih 

tersosialisasi untuk masyarakan agar masyarakat lebih sadar akan kesehatan 

serta pelayanan akan lebih tersampaikan melalui media komunikasi lain 

seperti pemasangan brosur untuk setiap pelayanan yang akan diberikan. 

5. Dimensi Empati (Empathy) 

Sikap diskriminatif seharusnya tidak dilakukan dipelayanan mana pun 

termasuk di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi. Pemilihan pasien 

seharusnya dari kondisi pasien itu sendiri bukan dari kekerabatan atau dari 

stastus pasien. 

5.2.2 Teoritis 

Adanya penelitian lanjutan mengenai pengaruh pengawasan terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi, sehingga 

dapat diketahui lebih dalam mengenai pengawasan yang baik dan apa yang dapat 

memperbaiki kualitas pelayanan di Puskesmas Lembursitu Kota Sukabumi. 


