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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada 

pembahasan Bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Rumah Sakit Al 

Islam. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data 

statistik dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan atribut jasa kesehatan yang ditawarkan oleh poliklinik gigi di 

Rumah Sakit Al-Islam Bandung meliputi informasi, konsultasi, 

penanganan order, penjamuan, pemeliharaan, pengecualian, penagihan, 

pembayaran. Selain itu kemudahan akses kepada konsumen poliklinik gigi 

RS Al Islam menggunakan media dalam penyampaian suatu informasi 

melalui website, kesediaan failitas ruang tunggu dan kemudahan dalam 

pembayaran. 

2. Tanggapan tanggapan pasien mengenai atribut jasa kesehatan pada 

poliklinik gigi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dapat dikatakan baik, 

karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,79 

berada pada interval 3,40 – 4,19. adapun pernyataan yang memiliki nilai 

tertinggi 3.98 yaitu informasi mengenai poliklinik gigi RS Al-Islam 

Bandung mudah didapatkan oleh pasien dan nilai terendah sebesar 3.27 

yaitu tersedianya ruang tunggu yang nyaman di poliklinik gigi RS Al-

Islam Bandung.  

3. Tanggapan pasien terhadap loyalitas pada poliklinik gigi di Rumah Sakit 

Al-Islam Bandung dikatakan tinggi, karena nilai rata- rata dari keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3.97 berada pada interval 3,40 – 4,19. Dari tabel 

di atas bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah 4.21 pada pernyataan Anda 
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bersedia menggunakan kembali jasa kesehatan poliklinik gigi RS Al-Islam 

Bandung di masa yang akan datang. Sedangkan nilai terendah adalah 

bersedia untuk merekomendasikan jasa kesehatan poliklinik gigi RS Al-

Islam kepada orang lain sebesar 3,82. 

4. Hubungan antara atribut jasa kesehatan dan loyalitas pasien dalam 

menggunakan layanan kesehatan pada poliklinik gigi di Rumah Sakit Al-

Islam Bandung berdasarkan hasil uji korelasi nilai rs sebesar 0.720. 

Karena nilai rs berada diantara 0,600 – 0,799 maka hubungan antara 

atribut kesehatan dengan loyalitas pasien dapat dikatakan kuat.  Nilai 

Koefisien determinasi sebesar 51.84 %, artinya loyalitas pasien pada 

Poliklinik Gigi Rumah Sakit Al-Islam Bandung dipengaruhi oleh atribut 

jasa kesehatan sebesar 51.84 %. Hasil uji hipotesis nilai thitung = 10.271 

lebih besar dari ttabel = 1,660, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Ini berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara Atribut Jasa Kesehatan terhadap 

Loyalitas Pasien. Jadi hipotesis yang penulis ajukan pada bab I, yaitu :  

“Atribut Jasa Kesehatan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pasien 

Poliklinik Gigi Rumah Sakit Al-Islam Bandung” dapat diterima. 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka 

penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan 

yang ada, yaitu: 

1. Ketersediaan ruang tunggu memiliki nilai terendah, dengan demikian 

untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik maka Rumah Sakit Al 

Islam harus menyediakan ruang tunggu yang lebih nyaman di poliklinik 

gigi RS Al-Islam Bandung dengan menambahkan kursi tunggu sebagai 

antisipasi apabila jumlah pasien banyak. Hal ini untuk meningkatkan 

atribut jasa yang lebih baik di mata pasien, sehingga pasien tidak 

merasa jera dan beralih ke rumah sakit lain. 
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2. Rumah sakit Al-Islam perlu memberikan layanan dan fasilitas yang 

lebih baik dan memuaskan kepada pasien, dengan fasilitas yang 

semakin baik tersebut diharapkan responden akan merekomendasikan 

pelayanan kesehatan poliklinik gigi RS Al-Islam Bandung kepada orang 

lain. 

3. Adanya pengaruh yang kuat antara atribut jasa kesehatan terhadap 

loyalitas pasien dapat dijadikan pertimbangan bagi RS Al-Islam untuk 

mempertahankan atribut jasa yang sudah baikdan terus meningkatkan 

atribut jasa yang dirasa masih kurang demi kemajuan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 


