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BAB 7 

KESIMPULAN 

 

7.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap responden mengenai 

gambaran persepsi DPRD, Dinas Kesehatan, dokter gigi, dan masyarakat tentang 

pentingya pengadaan Mobile Dental Clinic di Kota Padang, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Secara garis besar, persepsi DPRD, dinas kesehatan, dokter gigi dan 

masyarakat berhubungan dengan pengadaan Mobile Dental Clinic di Kota 

Padang berada antar skala Penting (P) dan Sangat Penting (SP), yaitu antara 

skala 4 – 5.     

2. Dalam kategorisasi gambaran persepsi DPRD, dinas kesehatan, dokter gigi dan 

masyarakat tentang pentingnya pengadaan Mobile Dental Clinic di Kota 

Padang secara garis besar di kategorikan Tinggi yaitu persepsi pemerintah 

(DPRD dan Dinas Kesehatan) memiliki skor 62,27, dokter gigi memiliki skor 

58,28 dan masyarakat memilik 55,10.  

3.  Ketidakpastian anggaran APBD kesehatan gigi dan mulut untuk Puskesmas di 

Kota Padang membuat realisasi pengadaan Mobile Dental Clinic sulit 

dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan agar realisasi MDC terwujud 

sesegera mungkin, yaitu memakai dana hibah dan bantuan sosial yang dikelola 
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oleh Pemko Padang. Dengan bantuan dana tersebut, DPRD Kota Padang 

optimis pengadaan MDC dapat terwujud.   

7.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh 

penulis antara lain : 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah, khususnya DPRD dan Dinas Kesehatan 

memprioritaskan pembahasan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan 

kesehatan gigi dan mulut lebih rinci dari tahun – tahun sebelumnya. Perlunya 

kepastian pengalokasian dana APBD khususnya kesehatan gigi dan mulut yang 

lebih  besar dari tahun sebelumnya sehingga peningkatan kesehatan gigi dan 

mulut masyarakat Padang lebih baik lagi. Realisasi dana yang sulit dengan 

waktu yang lama membuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak berjalan 

sebagai mana mestinya. Perlunya negosiasi yang tepat untuk mendesak 

Pemerintah merealisasikan dana sesuai kebutuhan Puskesmas. Selain itu, 

transparansi dana hibah dan bantuan sosial seharusnya dilakukan oleh Pemko 

Padang sehingga DPRD dapat sesegera mungkin merealisasikan dana demi 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan kolaborasi 

dengan pihak swasta dalam pelaksanaan program kesehatan gigi dan mulut. 

Hal ini sangat bermanfaat dalam membantu pelaksanaan program kerja Dinas 

Kesehatan yang sering terkendala pengadaan alat dan barang penunjang 

pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.  
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2. Bagi Dokter Gigi 

Dokter gigi sebagai pelayanan masyarakat diharapkan meningkatkan mutu 

pelayanan sehingga tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat apabila 

MDC diadakan akan lebih baik. Baik dokter gigi puskesmas, klinik/rumah sakit 

berperan penting dalam hal rujukan pasien apabila tidak dapat ditangani oleh 

dokter gigi di MDC.  

3. Bagi Masyarakat 

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan lebih menumbuhkan 

kepedulian terhadap kesehatan gigi dan mulut setiap individu. Pengadaan 

MDC diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat 

sehingga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kesehatan gigi dan 

mulut masyarakat yang lebih baik lagi  dari waktu ke waktu.  

 


