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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali 

Peran perawat terkait pelaksanaan akreditasi sangat penting karena 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

puskesmas. Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas terdapat 3 hal pokok 

yang menjadi instrumen penilaian yaitu Adminstrasi Manajemen, Upaya 

Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Peorangan. Perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi berperan pada ketiga hal pokok tersebut yaitu 

administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya 

kesehatan perorangan (UKP) sesuai tugas dan kewenangannya. Upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan merupakan peran 

imperative yang wajib dilaksanakan oleh perawat, karena berhubungan 

dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam 

rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

melalui pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Sehingga dengan 

terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu dapat 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal serta hal tersebut 

akan memberi manfaat suksesnya penyelenggaraan akreditasi puskesmas 

tersebut. 

2. Faktor yang mendukung dan menghambat peran perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi puskesmas di Kabupaten Morowali 

Faktor pendukung peran perawat dalam pelaksanaan 

akreditasipuskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu 

Peraturan Perundang-Undangan dan Ketersediaan Sumber Daya 

Kesehatan. Negara mempunyai peranan lewat pemerintah untuk menyusun 

peraturan dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan 

akreditasi puskesmas. Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang 



94 

 

dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan 

tingkat pertama khususnya Puskesmas. Adapun Ketersediaan sumber daya 

manusia sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan  kesehatan 

di puskesmas. Sebagian puskesmas mempunyai kendala dalam jumlah 

tenaga yang kompeten terhadap program kesehatan. Kendala tenaga ini 

sangat kecil bisa diatasi oleh puskesmas, dimana peraturan tidak 

memungkinkan puskesmas untuk menambah tenaga sendiri. Ketersediaan 

tenaga sangat tergantung dari tingkat yang lebih tinggi baik pemerintah 

kabupaten maupun pemerintah pusat. 

Faktor penghambat peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu tidak 

tersedianya sumber daya kesehatan setiap puskesmas sehingga perlunya 

penambahan tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang 

efisien dan optimal, keterbatasan tenaga di puskesmas menyebabkan satu 

tenaga bisa memegang beberapa program, apabila mengacu pada standar 

akreditasi dimana satu program mempunyai SOP dan pertanggungjawaban 

tersendiri, maka seharusnya setiap perawat hanya memegang satu program 

kemudian ketidaklengkapan sarana dan prasarana akan mempengaruhi 

pelaksanaan pelayanan sehingga perlunya sarana dan prasarana yang 

memadai.  
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B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Perawat) 

Tenaga kesehatan yang terlibat (perawat) sebagai tenaga kesehatan 

yang ada di masyarakat harus senantiasa mengembangkan dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya 

dimasyarakat. 

Perawat harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan paripurna), 

yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam 

upaya mencapai terwujudnya derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. 

 

2. Bagi Puskesmas 

Puskesmas sebagai sarana dari penyelenggara upaya kesehatan 

bagi bangsa Indonesia demi meningkatkan kesadaran, kemauan serta 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap wargademi terwujudnya derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. Ketersedian sumber daya kesehatan 

sangat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang diberikan sehingga harus di optimalkan. 

 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 

a. Diharapkan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

(SDM) kesehatan sehingga tenaga kesehatan bisa bekerja sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. 

b. Ketersediaan sumber daya kesehatan merupakan salah satu instrumen 

penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga peran dinas 

kesehatan dalam memenuhi ketersediaan tersebut harus optimal. 
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