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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Gambaran umum kesehatan di Indonesia yaitu Indonesia masih memiliki 

masalah dalam kesehatan terutama penyediaan sarana sumber air minum dan 

sanitasi layak. Selain itu kurangnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan SDMK membuat masyarakat di Indoensia sulit mendapatkan pelayanan 

kesehatan dengan baik, hal ini menyebabkan tingginya kasus penyakit di 

Indonesia dan rendahnya persalinan ditolong tenaga kesehatan. Ketimpangan 

terjadi antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Timur 

lebih banyak mengalami permasalahan kesehatan dibandingkan dengan 

Indonesia Barat. 

b. Hasil pengelompokkan provinsi berdasarkan Metode Single Linkage dapat 

dilihat pada tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Hasil Cluster Metode Single Linkage 

Nomor Cluster Anggota 

Cluster I Papua 

Cluster II Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung,  Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, 

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, 

Banten,Kepulauan Riau,Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Nusa 

Tenggara Barat,Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera 

Selatan, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur. 

Cluster III DI Yogyakarta 

Cluster IV Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur 
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Karakteristik dari masing-masing kelompok cluster yaitu : 

Cluster I menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah, 

cluster II menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan rendah, cluster III 

menunjukkan tingkat kesehatan sedang, dan cluster IV menunjukkan tingkat 

kesehatan tinggi. 

c. Metode terbaik adalah Metode Single Linkage dengan nilai rasio simpangan 

baku sebesar 0,1144.  

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa provinsi di Indonesia sebagian 

besar berada di tingkat kesehatan rendah. Oleh sebab itu saran yang diberikan 

adalah pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan pelayanan kesehatan di 

provinsi-provinsi dengan tingkat kesehatan yang rendah, karena kesehatan 

merupakan persoalan penting dalam kehidupan. Selain itu, penempatan SDMK 

harus lebih difokuskan di wilayah yang kekurangan jumlah SDMK, sehingga 

SDMK tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Jumlah SDMK yang merata akan 

mengurangi jumlah masyarakat yang terserang penyakit dan meningkatkan jumlah 

ibu bersalin ditolong nakes sehingga dapat menekan angka kematian ibu. 

Pemenuhan sumber air minum layak dan sanitasi layak harus lebih ditingkatkan 

karena sumber air minum layak dan sanitasi layak akan menunjang masyarakat 

untuk hidup bersih dan sehat. 
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