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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa variabel kualitas pelayanan (tangibles, empathy, reliability, responsiveness

dan assurance) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat

jalan dengan BPJS Kesehatan di RS Asy-Syifa Sambi Boyolali.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di

Rumah Sakit Asy-Syifa Sambi Boyolali, terdapat beberapa keterbatasan yang

dialami yang dapat menjadi masukan untuk diperhatikan dalam penelitian

selanjutnya dikarenakan penelitian ini masih banyak kekurangan yang masih perlu

diperbaiki. Keterbatasan penelitian tersebut, antara lain:

1. Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dimana kasus di

Kabupaten Boyolali masih terhitung tinggi sehingga peneliti tidak dapat

berinteraksi langsung dengan pasien di rumah sakit karena sangat dibatasi.

2. Adanya kasus positif Covid-19 di Kecamatan Sambi mengakibatkan jumlah

kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Asy-Syifa Sambi Boyolali

menurun, sehingga responden yang diperoleh sebanyak 104 orang yang

masih dirasa kurang untuk menggambarkan fenomena sebenarnya di

lapangan.
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3. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan persepsi pasien karena prosedur

pelayanan sedikit berubah dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai

protokol kesehatan Covid-19.

4. Dalam proses pengambilan data menggunakan kuesioner, terkadang

responden tidak memberikan pendapat yang sebenarnya karena beberapa

faktor, seperti kejujuran, pola pikir, dan pemahaman responden dalam

pengisian kuesioner yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ditemukan bahwa elemen kualitas

pelayanan (tangibles, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance)

menjadi sangat penting dalam mendukung kepuasan pasien di rumah sakit Asy-

Syifa Sambi Boyolali karena fokus rumah sakit adalah menyediakan pelayanan

jasa yang prima untuk pasien yang mengalami keluhan tentang kesehatannya.

Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih dalam meningkatkan kualitas

pelayanan. Pimpinan rumah sakit juga perlu melakukan evaluasi dan kontrol

secara rutin mengenai fasilitas yang dimiliki rumah sakit, cepat tanggap karyawan

dalam menerima keluhan pasien, harapan yang diinginkan pasien, serta

pengetahuan petugas yang memadai agar mampu memberikan solusi kepada

pasien. Pada akhirnya tujuan rumah sakit yang ingin memberikan pelayanan yang

prima dalam mencapai kepuasan pasien dapat tercapai.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam mengembangkan penelitian

ini diperlukan adanya penambahan sampel yang lebih dari 104 responden yang
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diambil dalam waktu dekat agar lebih akurat dalam menghasilkan analisis.

Kemudian agar lebih memberikan pendalaman mengenai kepuasan, dapat

dilakukan penambahan variabel selain elemen-elemen yang ada di kualitas

pelayanan, seperti brand image, price, dan elemen lainnya sehingga faktor-faktor

tersebut dapat menjadi gambaran fenomena yang ada di Rumah Sakit Asy-Syifa

Sambi Boyolali.


