
BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian terhadap karakteristik konsumen, manfaat yang 

diharapkan dan manfaat yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Karakteristik umur konsumen pelayanan persalinan di Puskesmas Jagir rata-

rata berusia 26-30 tahun. Tingkat pendidikan terakhir konsumen  sebagian 

besar adalah SMU, sedangkan besarnya pendapatan rata-rata per bulan 

konsumen pelayanan persalinan di Puskesmas Jagir adalah Rp 500.000 –      

Rp 750.000. 

2. Nilai yang dipersepsikan (perceived value) konsumen pelayanan persalinan di 

Puskesmas Jagir meliputi empat nilai yaitu nilai fungsional, nilai emosional, 

nilai sosial dan nilai ekonomis. Persepsi terbanyak yang tidak sesuai dengan 

biaya yang dibayarkan terhadap nilai fungsional adalah aspek kecepatan 

pelayanan petugas saat membutuhkan pertolongan, nilai emosional terbanyak 

adalah sapaan petugas terhadap pasien dan keluarga pasien, untuk nilai sosial 

terbanyak adalah komunikasi interpersonal dan untuk nilai ekonomis adalah 

tarif pelayanan persalinan. 

3. Besarnya selisih konsumen yang mengharapkan dan yang memperoleh pada 

manfaat fungsional adalah pelayanan yang cepat dan tanggap. Pada manfaat 

emosional adalah sapaan petugas kepada pasien dan keluarga pasien, selisih 

terbesar manfaat sosial adalah kepedulian bidan dan komunikasi interpersonal 

petugas. Manfaat ekonomis adalah tarif pelayanan persalinan. 
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4. Rekomendasi yang dihasilkan adalah menambah manfaat-manfaat yang 

menjadi harapan konsumen yaitu : 

a. Manfaat fungsional 

1. Menyusun rencana penambahan jenis pelayanan kandungan dan 

kebidanan seperti USG dengan komputer dan KB steril. Dengan 

adanya penambahan ini diharapkan pelayanan persalinan di Puskesmas 

Jagir setara dengan pelayanan persalinan yang ada di Rumah Sakit. 

2. Meningkatkan kebersihan kamar mandi pasien yaitu dengan 

membersihkannya setiap hari minimal dua kali dalam sehari yaitu pada 

pagi dan sore hari. Kebutuhan kamar mandi bagi pasien Ibu nifas 

merupakan hal yang sangat penting yang harus terjaga kebersihannya 

untuk menghindari infeksi nosokomial.  

3. Fasilitas komunikasi dalam lingkungan pelayanan kesehatan memang 

sangat dibutuhkan oleh pasien beserta keluarganya sebagai 

penghubung dengan kerabat yang di rumah. Untuk memenuhi harapan 

pasien tersebut maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan 

kepada pihak Telkom untuk memasang telpon umum sehingga 

memudahkan pasien atau keluarga pasien berkomunikasi. 

4. Provider hendaknya lebih responsiveness terhadap keluhan pasien atau 

pada saat pasien membutuhkan pertolongan, sehingga keselamatan 

pasien dapat tertolong dan akuntabilitas puskesmas terhadap pasien 

dapat meningkat serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan. 
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5. Meningkatkan mutu pelayanan persalinan di Puskesmas Jagir yaitu 

dengan memberikan pelayanan yang optimal sehingga tercapai 

kepuasan konsumen. 

6. Pemenuhan harapan pasien terhadap adanya dokter jaga selama 24 jam 

akan dievaluasi lagi keefektifannya karena di Puskesmas Jagir rawat 

inap yang tersedia hanya ada pelayanan persalinan saja. 

7. Pembuatan fasilitas untuk akses pemindahan pasien dari ruang 

tindakan ke ruang perawatan memang sangat penting untuk patient 

safety, rencana pembangunan teras untuk akses pemindahan akan 

dilakukan secara bertahap. 

b. Manfaat Emosional 

1. Untuk menciptakan suasana kenyamanan ruangan dapat dilakukan 

dengan menambah hiasan dinding dan membersihkan sarang nyamuk 

disekitar lingkungan puskesmas. Sedangkan untuk ketenangan pasien 

dapat diberlakukan penertiban jumlah penjaga pasien, sehingga 

didalam ruang perawatan tidak terlalu banyak orang. 

2. Dokter muda yang terlibat dalam proses persalinan atau sedang tugas 

jaga hendaknya menggunakan identitas yang jelas agar suami atau 

keluarga pasien yang ikut menjaga proses persalinan tidak merasa 

terganggu dengan keberadaan dokter muda tersebut. 

c. Manfaat Sosial 

1. Komunikasi interpersonal yang baik dapat diwujudkan dengan : 

meluangkan waktu provider kepada pasien untuk memberi kesempatan 

mereka menanyakan segala keluhan yang dideritanya.  
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2. Menyampaikan berbagai hal yang seharusnya diketahui oleh pasien 

dengan terbuka dan ikhlas sebagai tambahan ilmu pengetahuan pasien. 

3. Perlu adanya perhitungan jumlah provider, dari hasil tersebut pihak 

manajemen sumber daya manusia dapat mengambil kebijakan terhadap 

kebutuhan jumlah proider. 

4. Mengaktifkan kembali program TABULIN (tabungan ibu bersalin) 

yang di pelopori oleh pihak puskesmas yang selanjutnya 

pengelolaannya dapat dilakukan oleh kader setempat, kegiatan tersebut 

merupakan salah satu bentuk promosi pelayanan persalinan Puskesmas 

jagir. 

d. Manfaat Ekonomis 

Mengadakan penyuluhan tentang pembiayaan GAKIN (keluarga miskin) 

agar masyarakat yang menggunakan pelayanan persalinan dapat 

mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, sehingga tidak terjadi salah 

paham yang selama ini banyak terjadi. 

5. Upaya rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang ada dan karakteristik sosial 

ekonomi konsumen pelayanan persalinan di Puskesmas Jagir adalah 

penambahan manfaat, baik manfaat fungsional, manfaat emosional, 

manfaat sosial dan manfaat ekonomis yang tidak atau sedikit 

membutuhkan tambahan biaya sehingga tidak akan meningkatkan tarif 

pelayanan. 
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VIII.2 Saran 

VIII.2.1 Bagi manajemen puskeamas 

a. Jangka Pendek 

Melakukan upaya penambahan manfaat dalam rangka meningkatkan 

cutomer value sesuai dengan rekomendasi penelitian fokus pada upaya 

yang tidak atau sedikitnya membutuhkan biaya, misalnya dimulai dari 

upaya penambahan manfaat emosional dan sosial. Hal pertama yang 

dapat dilakukan antara lain adalah menjalin kemitraan dengan pasien 

melalui komunikasi yang lebih intensif dalam rangka menggali 

kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya dengan mewujudkan 

kebiasaan untuk menyapa pasien atau memberikan salam. 

b. Jangka Panjang 

Melakukan upaya penambahan manfaat sesuai dengan rekomendasi 

penelitian terutama pada upaya yang memerlukan investasi dana, 

sehingga dibutuhkan dukungan dan persetujuan dari Dinas Kesehatan 

setempat. Upaya jangka panjang tersebut adalah menambah jenis 

pelayanan antara lain : USG dengan komputer, KB steril, pembuatan 

akses pemindahan pasien dari ruang tindakan ke ruang perawatan agar 

lebih aman. 

VIII.2.2 Bagi peneliti lain 

 Melanjutkan penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama 

sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi upaya yang lebih baik bagi sarana 

sarana pelayanan kesehatan. 
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