
 

 

BAB 6: PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Andalas diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas merupakan RSPTN yang berada di 

bawah pengelolaan Universitas Andalas. Berada di kompleks kampus Unand 

Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Rumah sakit ini 

berdiri di atas tanah seluas 3.5 Ha dengan luas bangunan 21.306 m2 . Saat ini 

rumah sakit sudah beroperasional dengan baik yang memiliki unggulan pada 

penyakit keganasan dan gastrointestinal. 

2. Perencanaan tenaga kesehatan di RSP Unand berpedoman pada Undang-Undang 

dan Permenkes sesuai RS Kelas C dengan melibatkan berbagai level manajemen 

(puncak, menengah, dan bawah) namun ketersediaan tenaga masih belum 

mencukupi dengan baik meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga teknis 

kefarmasiaan, dan tenaga kesehatan lainnya.  

3. Penempatan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas 

sudah didasarkan atas latar belakang pendidikan dan kualifikasi disesuaikan 

dengan kebutuhan rumah sakit. Namun, dikarenakan keterbatasan kuantitas dan 

kualitas masih ada beberapa tenaga kesehatan yang secara struktural memiliki 

lebih dari satu tanggungjawab kerja atau melebihi tupoksi. Selain, itu dokumen 

penunjang kerja juga masih dalam proses pembuatan, penambahan, dan 

penyempurnaan. 



 

 

4. Pengembangan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas 

dalam bentuk pelatihan, seminar, dan juga workshop yang dilakukan di RSP 

Unand maupun dilakukan pengiriman ke beberapa instansi atau rumah sakit 

lainnya. 

5. Pendayagunaan tenaga kesehatan di RSP Unand bila dilihat dari aspek 

pemanfaatan, aspek pemerataan, dan aspek pengembangan memang belum 

berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya proses perencanaan ulang terkait 

pemenuhan kebutuhan tenaga untuk standar minimal maupun tenaga kesehatan 

untuk menunjang pelayanan unggulan rumah sakit. 

6.2 Saran 

Adapun saran dari peneliti sehubungan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas sebagai berikut: 

1. Disarankan pihak RSP Unand agar dapat menambah kebutuhan tenaga baik untuk 

tenaga standar minimal RS Kelas C maupun tenaga kesehatan untuk menunjang 

pelayanan unggulan rumah sakit dalam memberikan pelayanan optimal. Selain 

itu, dokumen terkait penunjang kerja bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat  

segera diselesaikan dan disosialisasikan kembali kepada seluruh tenaga agar tidak 

adanya kebingungan dalam bekerja. 

2. Diharapkan RSP Unand lebih memaksimalkan pengembangan baik berupa 

pendidikan dan penelitian dalam mewujudkan visi RSP yakninya terkemuka dan 

bermartabat di Sumatera Tahun 2025. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

kerja sama yang baik dengan berbagai fakultas di Perguruan Tinggi Unand. 

3. Disarankan pihak RSP Unand agar dapat melakukan kerja sama dengan 

pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pendekatan terkait akses ke 



 

 

rumah sakit yang masih menganggu agar RSP Unand  dapat dirasakan oleh semua 

kalangan tidak hanya bagi keluarga Unand saja. 

4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentunya juga memiliki beberapa 

keterbatasan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan topik 

yang sama serta menggunakan metode berbeda di RSP Unand guna menjalankan 

fungsi rumah sakit yang menggiatkan pendidikan dan penelitian di bidang 

kesehatan. 

 


