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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Secara umum gambaran waktu tunggu pelayanan pada poliklinik napza dan 

poliklinik jiwa di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta masih sesuai dengan 

standar pelayanan minimal rumah sakit menurut Kepmenkes 

No.129/Menkes/SK/II/2008, baik pada waktu tunggu pendaftaran rawat jalan, 

waktu tunggu kasir/administrasi, dan waktu tunggu pendistribusian rekam medis 

yang kurang dari 10 menit (≤10 menit). Namun untuk waktu pemeriksaan dokter 

pada poliklinik napza dan poliklinik jiwa masih cukup singkat dimana waktu  

pemeriksaan dokter yang kurang dari 15 menit (≤ 15 menit) sehingga masih dapat 

dikatakan belum ideal karena pada poliklinik napza nilai tengah (median) waktu 

pemeriksaan dokter hanya selama 4 menit dan pada poliklinik jiwa nilai tengah 

(median) waktu pemeriksaan dokter selama 8 menit. 

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian juga didapatkan hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna antara waktu tunggu rawat jalan pada 

poliklinik napza dan poliklinik jiwa di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. 

Hal tersebut dibuktikan pula dengan nilai tengah (median) waktu tunggu rawat 

jalan pada poliklinik napza selama 33 menit yang menunjukan angka yang lebih 

kecil atau dapat dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan waktu tunggu rawat 

jalan pada poliklinik jiwa dengan nilai tengah (median) mencapai 78,5 menit. 

Hasil tersebut juga menunjukan bahwa waktu tunggu pelayanan pada 

poliklinik napza sesuai dengan Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) yang kurang dari 60 menit 

(≤60 menit), sedangkan waktu tunggu pelayanan pada poliklinik tidak sesuai 

dengan Standar Pelayana Minimal Rumah Sakit (SPM RS) kerena ≥ 60 menit.  

Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa terdapat perbedaan dari lama waktu 

tunggu antara poliklinik napza dengan poliklinik jiwa dimana waktu tunggu 

pelayanan pada poliklinik napza lebih cepat dibandingkan dengan waktu tunggu 

pelayanan pada poliklinik jiwa. 
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V.2 Saran 

Saran untuk Pengembangan Ilmu atau Penelitian selanjutnya adalah dengan 

melakukan observasi waktu tunggu dengan satuan waktu per detik, kemudian 

melakukan penelitian dengan skala sampel yang lebih fokus pada tiap poliklinik 

yang ada, dan membuat penelitian yang dapat menggambarkan waktu tunggu 

pada waktu peak hours dan non peak hours ataupun berdasarkan hari kerja. 

Sedangkan, saran untuk Institusi Rumah Sakit antara lain yaitu 

mengembangkan sistem pendaftaran melalui telepon, sms gateway, atau melalui 

website di internet, mendekatkan waktu pendaftaran dengan waktu dimulainya 

jam pelayanan poliklinik, menampilkan jadwal praktik dokter atau jadwal 

operasional poliklinik di lobby rumah sakit ataupun pada website rumah sakit, 

menyediakan mesin debit ATM (mesin EDC) untuk mempersingkat waktu tunggu 

di bagian kasir. Kemudian untuk bagian rekam medis dapat mengembangkan 

rekam medis secara elektronik di dalam SIM-RS, merancang kembali ruangan 

penyimpanan rekam medis yang dekat dengan bagian pendaftaran atau dekat 

dengan poliklinik. Dan yang sangat perlu untuk dilakukan adalah secara bersama 

manajemen rumah sakit untuk dapat mengatur jadwal dokter yang disesuaikan 

ketentuan jam kerja serta beban kerja yang ada dan memberikan hibauan kepada 

dokter spesialis untuk memulai pelayanan poliklinik tepat waktu. 
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