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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan uraian dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah :  

1. Hasil penilaian kinerja perspektif keuangan secara keseluruhan adalah RSUD 

Ngudi Waluyo Kab. Blitar mengalami penurunan dilihat dari kinerja operasi 

dan efisiensi dari penggunaan total aktiva dalam mendapatkan keuntungan 

serta laba bersih atau profit yang dihasilkan cenderung menurun. Disisi lain, 

RSUD Ngudi Waluyo masih tetap bisa menutup biaya operasional dengan 

pendapatan yang dihasilkan. 

2. Hasil pengukuran kinerja perspektif pelanggan yang dapat dilihat dari RSUD 

Ngudi Waluyo Kab. Blitar adalah tingkat kemampuan RSUD untuk mendapat 

pelanggan baru menunjukkan kinerja cukup baik. Sedangkan untuk kepuasan 

pelanggan dapat dilihat dari kemampuan mempertahankan pelanggan lama 

dan juga dilihat dari index kepuasan konsumen menunjukkan kinerja yang 

sangat baik. 

3. Hasil pengukuran kinerja pada perspektif bisnis internal yang terdiri BOR, 

BTO, TOI, NDR,dan ALOS mengalami kinerja yang sangat baik. Tetapi 

untuk indikator GDR masih kurang baik jika dibandingkan dengan parameter 

GDR ideal menurut Depkes. 
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4. Hasil pengukuran kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab. Blitar pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan yang terdiri dari employee training,dan rata-

rata biaya training per karyawan menunjukkan kinerja yang cukup baik. 

5. Hasil pengukuran kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab. Blitar secara 

keseluruhan pada tahun 2011menunjukkan kinerja yang lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya (2010) meskipun diperspektif keuangan 

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Ngudi Waluyo 

Kab. Blitar pada tahun 2011 mampu meningkatkan dan memperbaiki kinerja 

dengan baik. 

5.2 Saran 

 Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis 

berikan sebagai alternatif strategi yang kepada RSUD Ngudi Waluyo Kab. Blitar 

adalah: 

1. Mempercepat penggunaan sistem INA-CBG sebagai penyempurnaan sistem 

INA-DGR (sesuai dengan SK Menteri Kesehatan tahun 2012) agar RSUD 

memperoleh pembayaran klaim atas perawatan pasien Jamkesmas yang sesuai 

dengan sumber daya yang telah dikeluarkan kepada pasien. Sehingga kondisi 

keuangan bisa lebih baik di masa mendatang. 

2. Mengutamakan kelengkapan alat dan memperhatikan umur ekonomis alat 

demi tercapainya  kinerja alat yang baik sesuai standart.  
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3. Meningkatkan jumlah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan standart 

nasional. 

4. Mengembangkan program pengembangan SDM yang sesuai dengan 

kebutuhan RSUD dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan demi 

tercapainya kompetensi SDM yang semakin baik. 

5. Menjalin hubungan baik dengan lembaga pemerintah daerah maupun swasta 

seperti perusahaan asuransi sehingga RSUD mendapatkan perhatian dan  

iklim kerjasama yang baik demi kelancaran operasional rumah sakit.   

6. Melakukan investasi yang berfokus pada kelengkapan jenis pelayanan dan 

peralatan medis, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menjadikan RSUD 

Ngudi Waluyo rujukan bagi pasien dengan berbagai keluhan medis. 

7. Memperluas cakupan pangsa pasar dengan pelayanan yang sudah ada 

sebelumnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara aliansi dengan unit 

pelayanan kesehatan lain untuk pengembangan pasar di dalam maupun luar 

wilayah Kabupaten Blitar. 

8. Mengembangkan dan memperkenalkan pelayanan baru kepada masyarakat.. 

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara melihat kebutuhan konsumen yang 

semakin berkembang, antara lain seperti antar jemput pasien dalam paket 

pelayanan, pelayanan perawatan Home Care, dan spesialisasi.  


