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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Berdasarkan observasi darirekapitulasi rawat inap kapasitas tempat 

tidur perbangsal di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi tahun 

2011-2015bangsal yang tidak dilakukan penambahan adalah bangsal 

perawatan umum, bangsal sadewa, bangsal kamar bayi. Untuk 

bangsal obsgyn tahun 2012 dilakukan penambahan 2 tempat tidur 

tapi tahun 2013-2015 dilakukan pengurangan 1-2 tempat tidur, 

bangsal nakula pada tahun 2013-2015 dilakukan penambahan 10 

tempat tidur, bangsal rama tahun 2014-2015 dilakukan penambahan 

11 tempat tidur. 

2. Berdasarkan observasi pada rekpitulasi rawat inap tahun 2011-2015 

jumlah hari perawatan ada yang naik dan turun setiap tahunnya, 

terutama bangsal rama mengalami kenaikan hari perawatan di 

karenakan minat pasien terhadap fasilitas terhadap bangsal rama ( 

VIP/VVIP) 

3. Jumlah hari efektif di hitung berdasarkan observasi pada kalender, 

untuk tahun 2012 berjumlah 366 hari karena termasuk dalam tahun 

kabisat, tahun 2011, 2013-2015 berjumlah 365 hari. 

4. Berdasarkan hasil observasi pada rekapitulasi rawat inap jumlah 

pasien keluar pada tahun 2011-2015paling banyak pada bangsal 

sadewa yaitu 18.207 pasien. Tahun 2011 berjumlah 3.644, 2012, 

berjumlah 3.966 pasien, tahun 2013 berjumlah 4.329 pasien, tahun 

2014 berjumlah 3.390 pasien, 2015 berjumlah 2.878 pasien. 
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5. Dari perhitungan prediksi jumlah hari perawatan untuk tahun 2016-

2020 untuk peningkatan tertinggi pada bangsal rama tahun 2016 

berjumlah11.941 hari, tahun 2017 berjumlah 13.672 hari, tahun 2018 

berjumlah 15.403 hari, tahun 2019 berjumlah 17.134 hari dan tahun 

2020 berjumlah 18.864 hari. 

6. Dari perhitungan prediksi jumlah pasien keluar tahun 2016-2020 

mengalami naik turun setiap bangsal , tetapi terjadi peningkatan 

jumlah pasien keluar tertinggi pada bangsal rama yaitu tahun 2016 

berjumlah 2.965 pasien, tahun 2017 berjumlah 3.397 pasien, tahun 

2018 berjumlah  3.829 pasien, tahun 2019 berjumlah 4.262 pasien, 

dan tahun 2020 berjumlah 4.694 pasien. 

7. Jumlah hari efektif pada tahun 2016 dan 2020 berjumlah 366 hari 

merupakan tahun kabisat, tahun 2017-2019 berjumlah 365 hari tidak 

termasuk pada tahun kabisat. 

8. Berdasarkan perhitungan prediksi kebutuhan tempat tidur untuk 

penambahan tempat tidur paling banyak pada bangsal kamar bayi, 

setiap tahunya memerlukan penambahan 23 TT. Untuk penambahan 

paling sedikit pada bangsal perawatan umum yaitu 14 TT setiap 

tahunnya. Dari hasil penelitian prediksi tempat tdiur per bangsal 

tahun 2016-2020  masih tergolong efisien, karena tidk membutuhkan 

tempat tidur yang signifikan. 

9. Berdasarkan perhitungan indikator Barber Johnson menggunakan 

standar BOR 75%, TOI = 1 pada setiap bangsal tahun 2016 masih 

efisien dilihat dari grafik barber johnson yang telah peneliti buat titik 

koordinat BOR di dalam daerah efisiensi Barber johnson. Sedangkan 
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untuk perhitungan dan pengolahan yang telah di lakukan oleh peneliti 

menggunakan standar TOI = 3 setiap bangsal nilai BOR tidak efisien 

karena tiitk koordinat BOR berada di luar daerah Efisiensi Barber 

Johnson. 

B. Saran 

1. Sebaiknya dilakukan penambahan bangsal dan penambahan 

jumlah tempat tidur pada bangsal obsgyn yaitu 31-47 TT, bangsal 

perawatan umum antara 36-50 TT, bangsal nakula antara 44-64 TT, 

bangsal sadewa antara 39-55 TT, bangsal rama antara 41-57 TT, 

bangsal  kamar bayi 47-70 TT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


