
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di Poliklinik Gigi Puskesmas Pematang Kandis 

Tahun 2018 dapat disimpulkan beberapa point berikut ini: 

1. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada 5 dimensi mutu sebesar 93,67% dengan kategori 

sangat puas. 

2. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada dimensi kehandalan (Reliability) sebesar 92,79% 

dengan kategori sangat puas. 

3. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada dimensi daya tanggap (Responsivenss) sebesar 

94,65% dengan kategori sangat puas. 

4. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada dimensi jaminan (Assurance) sebesar 92,87% 

dengan kategori sangat puas. 

5. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada dimensi empati (Empathy) sebesar 95,79% 

dengan kategori sangat puas. 

6. Tingkat kepuasan pasien dengan melihat kesesuaian antara harapan 

dan kenyataan pada dimensi bukti fisik (Tangible) sebesar 92,62% 

dengan kategori sangat puas. 

7. Berdasarkan analisa diagram kartesius aspek dimensi mutu yang 

menjadi prioritas utama untuk diperbaiki antara lain: 

a. Kemampuan yang dimiliki tenaga kesehatan gigi dalam 

memberikan pelayanan. 

b. Professionalitas dan tanggungjawab tenaga kesehatan gigi di 

Puskesmas. 



 
 

c. Informasi yang diberikan tenaga kesehatan mengenai hasil 

pemeriksaan. 

d. Penjelasan yang diberikan tenaga kesehatan gigi mengenai 

prosedur tindakan/perawatan yang akan dilakukan dengan 

jelas dan mudah dipahami. 

e. Kelengkapan dan modernitas peralatan kesehatan gigi dan 

mulut di Puskesmas. 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 

1) Sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk 

membuat kebijakan terhadap Puskesmas yang ada di Kabupaten 

Merangin guna untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

baik untuk memenuhi standar sehingga kepuasan pasien meningkat. 

2) Dinas Kesehatan diharapkan untuk bisa melakukan pelatihan bagi 

Puskesmas yang berada di Kabupaten Merangin, untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang harus diperbaiki. 

5.2.2 Bagi Puskesmas Pematang Kandis Kabupaten Merangin 

1) Memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan, dan pelatihan bagi 

tenaga kesehatan agar pasien merasa puas terhadap pelayanan yang 

didapatkan di Puskesmas tersebut. 

2) Diharapkan untuk Puskesmas agar mempertahankan dan meningkatkan 

lagi pelayanan yang baik bagi pasien sehingga pasien tetap merasa puas 

datang berkunjung ke Puskesmas dengan cara melakukan pengukuran 

kepuasan pasien secara berkala minimal 1 tahun sekali sehingga dapat 

mengawasi dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. 

3) Disarankan untuk Puskesmas Pematang Kandis agar menambahkan 1 

buah dental unit agar tenaga kesehatan gigi dapat memberikan 

pelayanan dengan optimal.   

4) Harapan pasien terhadap pelayanan harus disesuaikan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 



 
 

 

 

 


