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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kondisi lingkungan internal Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika” Semarang memiliki garis besar kekuatan: aspek 

pelayanan kesehatan, aspek fasilitas (bangunan) dan alat kesehatan, aspek 

biaya/tarif dan aspek SDM (manajemen)/organisasi, dan garis besar 

kelemahan: aspek lokasi dan pencapaian, aspek promosi, aspek SDM 

(karyawan) dan  aspek keuangan.  

2. Kondisi lingkungan eksternal Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika” Semarang memiliki garis besar peluang: aspek 

pelayanan/ fasilitas, aspek kerjasama/ networking, aspek demografi, dan 

aspek hubungan masyarakat, serta garis besar ancaman meliputi aspek 

fasilitas umum, aspek biaya / keuangan, aspek pesaing, dan aspek kebijakan 

pemerintah.  

3. Sesuai hasil matriks IE, Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika” Semarang saat ini pada posisi Growth oriented strategy  

dan Grow and Build, pilihan implementasi strategi intensif (Strategi 

Pengembangan Pasar, Strategi Pengembangan Produk, Strategi Penetrasi 

Pasar). 
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4. Strategi pengembangan usaha Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik 

“Bangun Medika” Semarang sesuai hasil matriks SWOT adalah strategi S-

O, strategi S-T, strategi W-O dan strategi W-T,   sebagai berikut: 

a. Strategi SO 

1) Memakai kekuatan pelayanan kesehatan, fasilitas, alat kesehatan, tarif 

terjangkau, kompetensi SDM untuk penuhi kebutuhan warga seiring 

pertambahan penduduk, akan adanya klinik dan apotik satu atap  bagi 

peserta BPJS dan umum (S1,S2,S3,O1,O2,O3) – pilihan strategi :  

strategi pengembangan pasar. 

2).Memakai kekuatan pengalaman pemilik/ penanggung jawab dalam 

manajemen RS dan sebagai warga setempat, untuk menjalin 

kerjasama baik dengan warga, pelanggan, pegawai, jejaring pelayanan 

dan pemangku kepentingan kebijakan pelayanan kesehatan 

(S4,O2,O3,O4) – pilihan strategi : strategi penetrasi pasar. 

3) Menggunakan kekuatan upaya peningkatan kompetensi, kesejahteraan 

SDM, budaya organisasi kekeluargaan, kontrol yang efektif dan 

efisien (dekat rumah pemilik/manajemen) guna pelayanan berkualitas 

bagi pelanggan dan masyarakat yang memerlukan (S4,O1) – pilihan 

strategi : strategi pengembangan produk / jasa. 

b. Strategi ST 

1) Memakai kekuatan pelayanan kesehatan, fasilitas bangunan, alat 

kesehatan yang baik, lengkap, tarif terjangkau, untuk atasi ancaman 

jauh dari jalan raya, hingga pelayanan makin dikenal dipilih  
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masyarakat, dari peningkatan informasi oleh SDM/ media lain 

(S1,S2,S3,S4,T1) – pilihan strategi: strategi pengembangan pasar. 

2) Menggunakan kekuatan pengalaman pemilik/manajemen dalam untuk 

memikirkan pembiayaan keuangan klinik apotek dalam system BPJS 

yang tergantung kepesertaan, mempelajari kebijakan pemerintah, 

berupaya menaikkan peserta BPJS agar biaya operasional tercukupi 

(S4,T2,T3,T4) – pilihan strategi : strategi  penetrasi pasar. 

3) Menggunakan kekuatan kompetensi tenaga medis senior profesional, 

fasilitas bangunan nyaman, alat kesehatan lengkap, tarif/biaya 

terjangkau, kompetensi karyawan, untuk kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, antisipasi pesaing masa kini/masa depan (S1,S2,S4,T3) – 

pilihan strategi : strategi pengembangan produk/ jasa. 

c. Strategi WO 

1) Meminimalkan kelemahan lokasi dengan petunjuk jalan diganti lebih 

jelas di tempat lebih terlihat, sekaligus sebagai informasi pelayanan, 

fasilitas dan jam buka,didisain efektif menangkap peluang kebutuhan 

pelayanan klinik apotik (W1,W2,O1,O2) – pilihan strategi : strategi 

pengembangan produk/ jasa. 

2) Mengatasi kelemahan promosi dengan mapping area sosialisasi dari 

RT hingga Kecamatan, membantu pendaftaran BPJS, bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat, warga, pelanggan, jejaring agar turut 

merekomendasikan pelayanan (W2,O2,O3, O4) - pilihan strategi : 

strategi penetrasi pasar. 
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 3) Mengatasi kelemahan turn over pegawai dengan upaya peningkatan 

kesejahteraan dan pemasukan diupayakan menutup biaya operasional, 

dengan mencari peluang menambah peserta BPJS dari bertambahnya 

penduduk/kantor sekitar (W3,W4,O3) – pilihan strategi : strategi 

pengembangan pasar. 

d. Strategi WT 

1) Mengatasi kelemahan ketiadaan angkutan umum dan lokasi kurang 

strategis  dengan promosi dan informasi intensif, untuk atasi ancaman 

kurang dikenali masyarakat dan ancaman karena lokasi pesaing lebih 

strategis dan dikenali (W1,W2,T1,T3) – pilihan strategi : strategi 

pengembangan pasar. 

2) Mengatasi kelemahan turn over karyawan dengan peningkatan 

loyalitas karyawan sehingga terbina suasana kerja kondusif stabil 

untuk memberi pelayanan lebih baik, guna atasi ancaman kompetensi 

dan stabilitas SDM pesaing (W3,T3) – pilihan strategi: strategi 

pengembangan produk/ jasa. 

3) Mengatasi kelemahan keuangan dengan selalu mengantisipasi 

perubahan kebijakan pemerintah dan sistem kerjasama BPJS tentang 

pembiayaan, efisiensi pengeluaran dan berupaya menambah peserta 

BPJS sampai tercapai target ideal (W4,T2,T4) –pilihan strategi: 

strategi penetrasi pasar. 
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B. SARAN / REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi pengembangan 

usaha, sehingga dapat menemukan hal-hal baru lainnya yang berkaitan 

dengan strategi pengembangan usaha pelayanan Faskes Primer terutama 

klinik pratama swasta rawat jalan milik perorangan di era JKN - BPJS.  

2. Perlu penelitian dan usulan kenaikan besaran kapitasi BPJS yang ideal 

untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional fasilitas kesehatan swasta 

khususnya, dengan jumlah kepesertaan wajar tanpa beban jumlah peserta 

terlalu besar,  sehingga pelayanan FKTP berkembang lebih optimal. 

3.  Perlu penelitian tentang apakah nilai besaran kapitasi Rp. 10.000,00 per 

pasien bagi klinik dengan 2 dokter umum dan 1 dokter gigi, telah cukup 

atau perlu ditingkatkan menjadi dua kali, supaya dapat menutup biaya 

operasional klinik swasta yang tidak memiliki banyak peserta BPJS.  

4. Perlu penelitian mengenai pembiayaan klinik pratama swasta khususnya, 

sehingga tiap klinik yang berdiri memiliki gambaran mengenai berapa  

besar biaya investasi yang diperlukan dan berapa lama waktu diperlukan 

untuk mencapai break event point menutup biaya operasional usaha. 

5. Perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana meningkatkan pembiayaan 

FKTP swasta khususnya yang berbeda dengan  pembiayaan Puskesmas,  

karena FKTP swasta tanpa dukungan biaya APBD seperti Puskesmas, 

sehingga klinik swasta juga tetap berkembang di era JKN – BPJS. 
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