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BAB V PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan penelitian terhadap data yang 

sudah diolah oleh Peneliti serta diperoleh dari Rumah Sakit Islam Bogor, sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa budaya organisasi Rumah 

Sakit Islam Bogor dalam membentuk citra rumah sakit dengan pelayanan berbasis 

Islami. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

walaupun Rumah Sakit Islam Bogor belum memiliki akreditasi secara syariah, 

tetapi citra sebagai rumah sakit dengan pelayanan berbasis islami sudah terasa. Hal 

itu terjadi akibat dari budaya organisasi Rumah Sakit Islam Bogor yang 

berlandaskan iman, islam, dan ihsan serta keyakinan bahwa profesi merupakan 

sarana untuk beribadah yang merupakan asumsi dasar Rumah Sakit Islam Bogor. 

Asumsi dasar tersebut akhirnya membentuk nilai-nilai organisasi yang mereka anut 

sehingga wujud dari budaya organisasi Rumah Sakit Islam Bogor berupa aturan, 

pola perilaku kebiasaan pegawai, atmosfir emosi, serta wujud fisik yang dimiliki 

oleh Rumah Sakit Islam Bogor bisa terlihat. Untuk mengkomunikasikan budaya 

organisasi Rumah Sakit Islam Bogor sehingga dapat diterapkan oleh seluruh 

anggota rumah sakit, Rumah Sakit Islam Bogor memakai model komunikasi 

organisasi dengan jenis arus komunikasi horizontal. Arus komunikasi ini sesuai 

dengan struktur bidang organisasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Islam Bogor 

dimana seluruh kepala bidang memiliki posisi sejajar dibawah wakil direktur. Arus 

komunikasi horizontal ini berfungsi untuk menyalurkan pemahaman bagaimana 

budaya yang ada di rumah sakit tersebut agar dapat diterapkan disetiap kegiatan 

yang dilakukan oleh seluruh anggota rumah sakit, serta demi kelancaran arus 

informasi yang diberikan. Hasil dari arus komunikasi tersebut menjadikan anggota 

Rumah Sakit Islam Bogor menerapkan pelayanan dengan nilai-nilai islami berupa 

profesional (Fathanaah), kesopanan dan keramahan (Tabligh), jujur (Sidik), serta 

Amanah sesuai dengan akidah dan ibadah dalam Islam. Pelayanan islami tersebut 

pada akhirnya membentuk citra Rumah Sakit Islam Bogor sebagai rumah sakit 

dengan pelayanan berbasis islami sesuai dengan tujuan Rumah Sakit Islam Bogor 
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yaitu ingin mewujudkan Rumah Sakit Islam Bogor sebagai rumah sakit yang 

berkualitas dengan pelayanan islami. 

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, 

peneliti memberikan saran kepada Rumah Sakit Islam Bogor terkait budaya 

organisasi Rumah Sakit Islam Bogor dalam membentuk citra rumah sakit berbasis 

pelayanan Islami, untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan 

pelayanan Islami yang ada sesuai dengan budaya organisasi yang dipegang 

sehingga citra Rumah Sakit Islam Bogor sebagai rumah sakit dengan pelayanan 

Islami dapat terus dimiliki oleh Rumah Sakit Islam Bogor.  

Selain itu, untuk penelitian-penelitian selanjutnya, bagi para Peneliti 

yang akan melakukan penelitian terkait tema yang sama mengenai bagaimana 

budaya organisasi dalam membentuk citra organisasi atau perusahaan akan lebih 

membahas terkait model komunikasi seperti apa yang diterapkan oleh anggota 

organisasi di dalam pelayanannya kepada publik sehingga pada akhirnya akan 

lebih jelas terlihat lebih detail bagaimana citra perusahaan tersebut dapat 

terbentuk. Peneliti menyadari di dalam penelitian ini Peneliti hanya memfokuskan 

kepada jenis arus komunikasi organisasi yang berperan dalam mentransfomasikan 

budaya organisasi perusahaan ke dalam pelayanan yang diberikan perusahaan 

tersebut kepada publik.   

 

 

 

 

 

 


