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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai

berikut :

1. Mayoritas ibu bersalin peserta BPJS Kelas III PBI mempunyai

tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 18 orang (51,4%),

dengan usia antara 20–35 tahun sebanyak 26 orang (74,3%) dan

mayoritas adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebanyak

18 orang (45,7%) dan jenis persalinannya adalah kelahiran anak

yang pertama (primipara) yaitu sebanyak 18 orang (51,4%). Hasil

kesesuaian Standar Operasional Prosedur dalam asuhan

persalinan normal mayoritas adalah sesuai yaitu sebanyak 32

orang (91,4%).

2. Pelayanan rumah sakit bagi pasien ibu bersalin peserta BPJS PBI

sudah baik terbukti bahwa rumah sakit sudah menerapkan standar

pelayanan minimal dan mampu melaksanakan asuhan persalinan

normal dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan ditunjang dari pelayanan prima terbukti bahwa dari hasil

wawancara tentang kehandalan (reliability) diketahui bahwa

prosedur dan pelayanan pasien rawat inap mudah, cepat dan tidak

berbelit-belit, dari sisi daya tanggap (responsiveness) bahwa rata-
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rata pasien telah mendapatkan pelayanan yang semestinya, pihak

rumah sakit juga mengutamakan penanganan pelayanan guna

kesembuhan pasien, diperlakukan adil dan dari aspek bukti fisik

(tangibles) diketahui bahwa rumah sakit dari penampilan fisik

gedung dan ruangan baik dan sarana pendukung lainnya cukup

baik. Sementara implementasi yang kurang adalah tentang tempat

parkir dan mushola yang perlu diperluas.

3. Kesesuaian pelayanan rumah sakit terhadap pasien ibu bersalin

peserta BPJS PBI dengan undang-undang BPJS yang berlaku

menunjukkan bahwa pelayanan pada ibu bersalin peserta BPJS

PBI telah sesuai dengan undang-undang BPJS yang berlaku,

dimana program BPJS membantu ibu bersalin untuk dapat

mempersiapkan penolong persalinan dan tempat persalinan,

dimana biaya pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah dan

mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan dan bagi ibu pasca persalinan

berhak mendapatkan pelayanan KB.

4. Hambatan-hambatan terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

BPJS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 adalah

keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pengetahuan

pasien tentang BPJS.



127

B. Saran

Saran yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penyelenggara BPJS

Pihak BPJS hendaknya membekali peserta pengguna BPJS

dengan sebuah buku panduan ketika mereka mendaftar, dengan

tujuan sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan dasar untuk

meningkatkan pengetahuan peserta BPJS baik mulai dari prosedur

pendaftaran hingga klaim BPJS.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya memahami terlebih dahulu alur pelayanan

BPJS dengan cara membaca di buku panduan ataupun melalui

website BPJS sehingga masyarakat lebih memahami alur mulai

dari pendaftaran hingga masyarakat selesai mendapatkan fasilitas

pelayanan kesehatan melalui penggunaan BPJS.

3. BagI Rumah Sakit

Rumah sakit hendaknya meningkatkan jumlah sumber daya

manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatna

bagi masyarakat baik peserta BPJS maupun non BPJS, melalui

pemberian pelatihan di bidang kesehatan.




