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KESIMPULAN DAN SARAN 


6.1.Kesimpulan 

Dari analisis data yang telah dilakukan pada bab sebe

lumnya, dan model analisis yang digunakan dalam peneli tian 

ini,dapat dituangkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

6.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan total RSUD 

Dr.Soetomo yaitu Jumlah tindakan,Jumlah Pendapatan dari sistem 

Pavilyun, Jumlah pendapatan dari sistem asuransi, serta Rasio 

penggunaan tempat tidur (Bed occupancy Ratio), secara bersama

sama mempengaruhi Pendapatan total RSUD Dr.Soetomo, melalui 

pengaruh yang signifikan dengan nilai Frasio hi tung yang 

lebih besar dari Frasio tabel, dengan derajat kesalahan kurang 

dari 	1%. 

Dengan demikian hipotesis pertama telah dibuktikan. 

6 .. 1.2. Dari seluruh variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini,variabel dengan pengaruh yang paling dominan 

terhadap pendapatan total RSUD Dr.Soetomo diberikan oleh 

variabel pendapatan dari sistem Asuransi. 

Dengan demikian hipotesis kedua terbukti juga. 

Dua variabel yang paling lemah pengaruhnya secara6.1.3. 


individu terhadap pendapatan total RSUD Dr. Soetomo adalah 


variabel Jumlah Tindakan yang hanya memberikan sumbangan pen


garuh sebesar 4,69 % terhadap Pendapatan total RSUD Dr.Soeto
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mo,dan variabel Pendapatan dari sistem Pavilyun,yang hanya 

memberikan sumbangan pengaruh sebesar 6,04% terhadap pendapa

tan total RSUD Dr.Soetomo. 

6.1.4. Besaran Pendapatan total RSUD Dr.Soetomo dipengaruhi 

oleh empat variabel bebasnya sebesar 74%, sedang sisanya 

sebesar 26% dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

6.2. Saran-Saran. 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diurai 

kan, dapat diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat diguna

kan oleh RSUD Dr.Soetomo. Saran-saran yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut : 

a.Karena ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapa

tan RSUD Dr.Soetomo dalam proporsi 74%,mungkin dapat dikem

bangkan suatu penelitian lebih lanjut dalam mencari faktor

faktor lain yang mempengaruhi pendapatan RSUD Dr.Soetomo sebe

sar 26%. 

b.Diperlukan pendalaman lebih Ian jut mengapa Jumlah Tindakan 

mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pendapatan RSUD 

Dr.Soetomo.Penataan administrasi ongkos perawatan serta inten

sifikasi pemungutan beaya tindakan memerlukan adanya penataan 

kembali,agar jenis pelayanan ini dapat menjadi sumber pendapa

tan, dan bukan sumber pembeayaan bagi RSUD Dr.Soetomo. 

c.Dengan kecilnya pengaruh sistem pavilyun terhadap Pendapatan 
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RSUD Dr.Soetomo,maka evaluasi terhadap seluruh sistem perlu 

dilakukan, dalam mencari kelemahan-kelemahan yang potensial 

dalam sistem sebagai penyebab belum tercapainya kinerja opti 

mal dari sistem pavilyun. 

d.Pengembangan pelayanan melalui sistem asuransi perlu dikem

bangkan dan diperluas,karena sangat dominan mempengaruhi 

pendapatan RSUD Dr.Soetomo. 

e. Penyediaan sarana perawatan kelas I dan kelas II, sebaiknya 

dilakukan secara proporsional untuk dikembangkan secara opti 

mal, karena melalui penyediaan sarana ini vQlume pelayanan 

yang besar melalui optimalisasi penghunian kelas I dan kelas 

II, akan menghasilkan struktur pendapatan yang lebih baik bagi 

RSUD Dr.Soetomo. 

f.walaupun secara jelas RSUD Dr.Soetomo perlu meningkatkan 

pendapatannya melalui berbagai intervensi dalam menarik pasien 

yang lebih mampu,namun perlu selalu diperjuangkan agar kebutu

han pasien yang kurang mampu, tetap terlindungi dari aspek

aspek komersial murni,agar dapat tercapai keseimbangan antara 

fungsi pelayanan RSUD Dr.Soetomo,dan tugas peningkatan penda

patan yang dibebankan,karena pada dasarnya Rumah Sakit Peme

rintah merupakan organisasi nirlaba, dimana laba utama yang 

diperolehnya merupakan sumbangan pelayanan kepada masyarakat 

serta pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan dok

ter,dokter ahli,perawat,farmasis, dan berbagai disiplin medis 

yang telah memanfaatkan sarana dan lingkungan RSUD Dr.Soetomo 
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dalam proses pendidikannya. 

Saran-saran ini diberikan dalam menyongsong pelaksanaan 

swadana di RSUD Dr.Soetomo, karena disadari sepenuhnya bahwa 

beban yang berat selalu akan dihadapi,apabila diperlukan 

keseimbangan antara suatu landasan idiil dan landasan pragma

tis dalam peningkatan Pendapatan RSUD Dr.Soetomo. 
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