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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Melihat kebutuhan akan kesehatan hewan di Malang  sangat penting untuk menjaga 

keberlangsungan ekosistem di dunia ini. Dan menjawab keinginan serta ketidakpuasan bagi 

masyarakat khususnya para pecinta hewan dalam  hal pelayanan kesehatan hewan yang sangat 

minim.  Maka dari itu  keberadaan pelayanan kesehatan hewan peliharaan yang lengkap dan 

terpadu di Kota Malang sangat diperlukan.  Dengan adanya fasilitas ini diharapkan mampu 

meningkatkan kesehatan hewan tersebut dan pada akhirnya masyarakat ikut menjaga 

keberlangsungan ekosistem di dunia ini  tetap terjaga ini sehingga terhindar dari bahaya atau 

dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyakit hewan tersebut.  

 Pelayanan kesehatan hewan peliharaan ini terdiri dari klinik hewan sebagai fasilitas 

utama untuk melayani kesehatan hewan peliharaan. Ditunjang dengan fasilitas lainnya yang  

terdiri dari penitipan hewan , grooming, penjualan hewan ( pets shop) serta fasilitas  service yang 

nantinya saling berkaitan satu sama lain sehingga memenuhi kebutuhan kesehatan hewan  

peliharaan  yang ada di kota Malang.  

 Klinik hewan yang berfungsi untuk  menangani permasalahan kesehatan hewan yang 

sakit, dan yang membutuhkan pertolongan medis. Tersedianya ruangan yang lengkap dan 

memenuhi kebutuhan hewan seperti adanya ruang periksa baik untuk anjing dan kucing, ruang 

perawatan, ruang konsultasi,  ruang dokter dan perawat, ruang operasi, serta ruang penitipan bagi 

hewan sakit. Untuk fasilitas penitipan hewan dan grooming menyediakan tempat penitipan 

hewan untuk anjing dan kucing serta terdapat area bermain untuk hewan agar hewan tidak stres 

selama waktu penitipan. Sedangkan  fasilitas grooming hewan  untuk anjing dan kucing akan 

terpisah dan menyediakan beberapa ruangan untuk mengatasi jumlah hewan yang akan 

melakukan perawatan.  

 Fasilitas penunjang lainnya yaitu penjualan hewan. Fasilitas ini menyediakan penjualan 

hewan untuk anjing dan kucing, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pecinta hewan yang 

ingin membeli hewan kesayangannya. 
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5.2 Saran 

Dalam tiap proses membangun seyogyanya tidak lagi dilihat hanya dari pemenuhan nilai 

ekonomi semata, tetapi sebagai penyelaras nilai ekologi dan kebutuhan masyarakat. Menjadi 

tanggung jawab moral bagi kita semua untuk menjaga lingkungan demi generasi mendatang. 

 

Adapun rekomendasi untuk perancangan pelayanan kesehatan hewan peliharaan 

selanjutnya, yaitu dengan melakukan kajian secara mendalam sehingga didapatkan data yang 

lebih valid mengenai pelayanan kesehatan hewan. Lebih jauh lagi nantinya didapat satu tetapan 

khusus mengenai bangunan pelayanan kesehatan hewan atau sejenisnya sehingga dapat  

digunakan sebagai standar pada semua tipe bangunan. 

 

 

 

 

 

 


