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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan 

bahwa terdapat kekurangan tenaga dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan 

sebanyak 1 orang. Dengan beberapa hasil perhitungan yang diperoleh, antara lain: 

a. Jumlah penggunaan waktu kerja tersedia di UPT Puskesmas Pisangan 

Tahun 2022 diperoleh sebesar 76.658 menit/tahun. 

b. Jumlah waktu aktivitas dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan 

Tahun 2022 untuk aktivitas produktif langsung sebesar 62,46%, 

aktivitas produktif tidak langsung sebesar 15,79%, aktivitas non 

produktif sebesar 14,74% dan aktivitas pribadi sebesar 7,02%. 

c. Standar beban kerja dokter umum untuk tiap aktivitas pokok di UPT 

Puskesmas Pisangan Tahun 2022 diperoleh sebesar 17.562 untuk 

pemeriksaan medik umum, 8.417 untuk pemeriksaan khusus/lanjutan, 

19.366 untuk pelayanan rujukan dan 19.916 untuk pelayanan surat 

keterangan dokter. 

d. Standar kelonggaran yang diperoleh dari jumlah setiap faktor 

kelonggaran dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan Tahun 2022 

yaitu 1,012. 

e. Jumlah produk atau capaian layanan per tahun di UPT Puskesmas 

Pisangan untuk pemeriksaan medik sebesar 16.519, pemeriksaan 

lanjutan/khusus sebesar 1.041, pelayanan surat rujukan sebesar 2.650, 

serta pelayanan Surat Keterangan Dokter (SKD) sebesar 1.782. 

f. Hasil perhitungan menggunakan metode Workload Indicators of 

Staffing Need (WISN) pada dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan 

Tahun 2022 diperoleh bahwa jumlah optimal kebutuhannya yaitu tiga 

orang. Oleh sebab itu, terjadi kekurangan tenaga dokter umum sebesar 

1 orang dikarenakan jumlah yang ada saat ini hanya sebanyak 2 dokter 

umum di UPT Puskesmas Pisangan. 
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V.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran yang 

ingin penulis sampaikan, yaitu: 

a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan 

kebutuhan SDMK di UPT Puskesmas Pisangan untuk melakukan 

penambahan tenaga dokter umum. 

b. Diperlukan peninjauan kembali dalam jangka waktu tertentu pada hasil 

penelitian terkait perhitungan jumlah kebutuhan optimal dokter yang 

diperoleh berdasarkan metode WISN dengan teknik work sampling, 

karna hasil yang diperoleh bisa berubah sesuai dengan beban kerja 

dokter yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. 

c. Diharapkan UPT Puskesmas Pisangan dapat menyusun standar waktu 

kegiatan untuk setiap aktivitas yang ada di Poli Umum. Sehingga, dapat 

menjadi acuan alur pelayanan dan standar waktu kegiatan dalam 

meningkatkan kualitas standar waktu pelayanan di UPT Puskesmas 

Pisangan menjadi lebih baik lagi. 

d. Baiknya pada penelitian selanjutnya dilakukan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui keefektifitan dan kualitas kerja SDMK. Hal tersebut 

berguna untuk melihat kesesuaian jumlah tenaga optmal dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan kebutuhan tenaga secara nyata 

di puskesmas karena penelitian ini tidak dapat menilai efesiensi maupun 

efektifitas tenaga SDMK.  

 

 

 

 

 

 

 


