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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai audit kinerja 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada program Jamkesmas di 

Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan 

sekaligus memberikan saran sebagai berikut. 

 

5.1.    Kesimpulan 

1. Penerapan audit kinerja yang dilaksanakan di Instalasi Pelayanan Terpadu 

Gedung Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sudah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini di dukung dengan dilakukannya  pemeriksaan, penilaian 

dan pengawasan secara kompeten dan independen. Efektivitas dalam 

pencapaian hasil yang diinginkan, menentukan kesesuaian antara kinerja yang 

telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya lewat 

peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Namun di dalam aspek 

ekonomis dan efisiensi terdapat kelemahan yang di duga disebabkan oleh 

lemahnya kontrol dalam menganalisa pembelian atau pengadaan peralatan 

medis. Hal tersebut patut diwaspadai agar menghindari terjadinya pemborosan 

atas penggunaan dana Jamkesmas yang tidak diperlukan, mengingat jumlah 

dana Jamkesmas yang tersedia jumlahnya terbatas. Selebihnya elemen - 

elemen lain dalam penilaian aspek ekonomis dan efisiensi dapat dikatakan 

sudah baik. 

 

2. Kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan di Instalasi 

Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung 

sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini di dukung oleh upaya para pelaksana 

program Jamkesmas mulai dari tenaga kesehatan dan admnistrasi dalam 

membangun sistem dan tujuan pelayanan yang berorientasi pada komitmen 



Bab V  -  Kesimpulan dan Saran 
 

 

71 

 

71 

untuk memberikan keinginan dan kepuasan kepada masyarakat, khususnya 

pada golongan masyarakat yang tidak mampu ke arah yang semakin baik. Dari 

semua kategori penilaian akan kualitas pelayanan publik memiliki simpulan 

yang baik mulai dari kelengkapan fasilitas medis yang tersedia sampai dengan 

keahlian yang cakap dan profesional yang dibarengi dengan kemampuan 

komunikasi yang baik dan rasa empati yang tinggi tanpa membedakan status 

sosial maupun ekonomi. 

 
5.2.   Saran 

        Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa audit kinerja 

dan telah terbukti berperan dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan 

publik pada program Jamkesmas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, 

maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat 

dijadikan masukan bagi : 

 

1. Bagi Rumah Sakit Hasan Sadikin 

a. Kepada pihak yang terkait dengan kontrol dan pengawasan internal 

di lingkungan RSHS Bandung seperti bagian Satuan Pengendalian 

Internal Pusat RSHS Bandung patut mewaspadai dan ikut 

mengawasi proses pengadaan dan pembelian peralatan medis di 

Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning Rumah Sakit 

Hasan Sadikin Bandung, mengingat diduga masih lemahnya 

kontrol pada proses pengadaan dan pembelian peralatan medis.  

 
2. Bagi Pimpinan Gedung Kemuning 

a. Mengingat saat ini begitu tingginya kepuasan pasien rawat inap di 

Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning Rumah Sakit 

Hasan Sadikin Bandung, maka disarankan agar pihak manajemen 

di Gedung Kemuning dapat mempertahankan komitmen yang telah 

mereka berikan kepada pasien.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan sudut 

pandang yang lainnya sebagai variabel dependen, dimana cakupan 

audit kinerja terbilang cukup luas dibandingkan dengan istilah 

audit lainnya. 

b. Sampel penelitian dapat diperluas dengan mengambil dua atau 

lebih rumah sakit umum yang memberikan pelayanan asuransi 

Jamkesmas sebagai objek penelitian. Semakin banyak rumah sakit 

yang diambil sabagai objek penelitian semakin baik pula hasil 

penelitian yang diperoleh, mengingat penelitian ini hanya 

menggunakan satu rumah sakit sabagai objek penelitian.  


