
37

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Selama kegiatan Praklek Kerja Lapangan (PKL) di RSUD dr. Soetomo

Surabaya yang bekerja sama dengan PT Aksis Ordinat Surabaya menghasilkan

beberapa kesimpulan serta saran untuk kebaikan yang akan datang. Kesimpulan

tersebut didapat penulis secara langsung dilapangan dan penulis telah menganilsis

pada BAB-BAB sebelumnya antara lain :

1. PT Aksis Ordinat merupakan perusahaan riset dan konsultasi dalam

bidang manajemen dan kebijakan publik, PT Aksis Ordinat lahir sebagai

suatu ikhtiar untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup

masyarakat Indonesia. PT Aksis Ordinat menggabungkan kaidah ilmiah

serta pengalaman praktis yang panjang, sehingga mampu memberikan

rekomendasi dan solusi yang menjawab permasalahan manajerial dan

kebijakan secara akurat, tepat, dan implementatif.

2. Dalam melakukan Praktek Kerja Lapargan, surveyor PT Aksis Ordinat

menggunahan metode wawancara dan kuesioner berstruktur.

3. Penulis menyimpulkan bahwa alasan calon responden menolak kuesioner

PT Aksis Ordinat dikarenakan kesibukan atau tidak punya waktu, malas,

cemas dan khawatir, serta sudah pernah disurvey.

4. Penolak kuesioner sering terjadi pada Instalasi Rawat Darurat (IRD)

dengan alasan utama yaitu tidak punya waktu. Hal ini bisa dimaklumi

karena pada instalasi tersebut, semua petugas maupun keluarga pasien

melakukan penanganan kepada pasien.

5. Penolakan kuesioner oleh calon responden yang merasa cemas cenderung

terjadi pada calon responden yang berusia lanjut serta yang berpendidikan

agak rendah. Calon responden tersebut beranggapan bahwa kuesioner akan

berdampak negatif pada akhirnya nanti.

6. Malas untuk mengisi kuesioner juga merupakan salah satu sering terjadi.
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7. Bagi calon responden yang sudah pernah mengisi kuesioner maka

otomatis mereka tidak boleh mengisi kuesioner lagi.

8. Indentifikasi kondisi serta keadaan calon responden sangat diperlukan oleh

surveyor.

9. Peran gift atau souvenir sangat penting sebagai motivasi atau dorongan

bagi calon responden agar mau mengisi kuesioner.

3.2 Saran

Selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan banyak informasi dan

ilmu yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu penulis ingin membagi

pengalaman serta saran guna meningkatakan pengetahuan dan informasi seputar

kegiatan survey penulis.

1. Sebelum melakukan survey, surveyor harus mampu menganalisis kondisi

serta situasi di lapangan. Ini bertujuan agar supaya dalam proses survey,

surveyor tidak mengalami hambatan.

2. Surveyor dituntut memiliki komunikasi yang baik dan sopan. Apabila

calon responden sudah kukuh untuk menolak, maka surveyor bisa mencari

calon responden lainnya.

3. Surveyor dalam melakukan wawancara terhadap responden, diharapkan

bisa mempunyai rasa empati serta simpatik terhadap apa yang dirasakan

responden.

4. Surveyor diharapkan mampu untuk menampung aspirasi, saran, kritik

maupun keluhan dari responden.
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