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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Gambaran karaketistik pemulung yang paling banyak yaitu pengetahuan 

kurang 106 KK (70,7%), tidak memiliki jaminan kesehatan 118 (78,7%), 

jumlah keluarga kecil 103 (68,7%), sarana transportasi mudah 123 KK 

(82%), persepsi sakit kurang 80 KK (53,3%), dukungan keluarga kurang 

98 KK (65,3%), dukungan kelompok acuan kurang 90 KK (60%), jarak 

dekat 112 KK (74,7%), tidak ada informasi 128 KK (85,3%), dan sikap 

petugas kesehatan kurang 90 KK (60%). 

b. Pemulung di TPA Keluarahan Sumurbatu yang tidak memanfaatakan 

pelayanan kesehatan selama satu tahun kebelakang sebanyak 83 KK 

(55,3%) dan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan 67 KK (44,7%). 

c. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengetahuan (p=0,001), 

jumlah keluarga (p=0,021), persepsi sakit (p=0,001), dan dukungan 

keluarga (p=0,030) memiliki hubungan terhadap pemanfaatan pelayana 

kesehatan oleh pemulung di TPA Kelurahan Sumurbatu. 

d. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan jaminan 

kesehatan (p=0,750), transportasi (p=0,297), jarak (0,340), informasi 

kesehatan (p=0,538), dan sikap petugas kesehatan (p=1,000) tidak 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan oleh pemulung di TPA Kelurahan Sumurbatu. 

e. Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel pengetahuan merupakan 

variabel yang dominan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh 

pemulung di TPA Kelurahan Sumurbatu dengan hasil OR 12,876.
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V.2  Saran  

 Setelah dilakukannya penelitian dan ditinjau, didapatkan saran sebagai 

berikut: 

a. Bagi Kelurahan Sumurbatu 

 Kelurahan sebagai salah satu instansi pemerintah yang diberikan tanggung 

jawab bagi masyarakat. Saran dari peneliti diharapkan untuk lebih 

memperhatikan masyarakat yang berlokasi di sekitar tempat pembuangan 

akhir (TPA) karena wilayah tersebut memiliki risiko yang tinggi 

khususnya masyarakat yang bekerja sebagai pemulung. 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan  

 Saran dari peneliti diharapkan pelayanan kesehatan lebih banyak memuat 

program yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat yang 

berada di sekitar TPA, saran dari peneliti pelayanan kesehatan dapat 

membuat program pemberian informasi kesehatan dan informasi 

pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. Semakin rendah 

pengetahuan masyarakat mengenai informasi kesehatan maka  tidak 

adanya informasi kesehatan yang disampaikan petugas kesehatan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait pemanfaatan 

pelayanan kesehatan oleh pemulung sebaiknya dilakukan dengan dua 

metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif agar penelitian tersebut 

mendapatkan pembahasan dan hasil yang lebih mendalam 
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