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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 

  Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jumlah kelompok yang dibentuk sebanyak 3 kelompok, merupakan jumlah 

yang ditentukan oleh peneliti dengan pendekatan menggunakan Within 

Cluster Sum of Squares. 

2. Penggunaan algoritma K Means menghasilkan pengelompokan dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan 2 puskesmas, 2 puskesmas, 3 

puskesmas. Kelompok 1 yang beranggotakan puskesmas Dompu dan 

puskesmas Mangelewa. Kelompok 2 beranggotakan puskesmas Kota dan 

Woja. Kelompok 3 beranggotakan puskesmas Hu‟u, puskesmas Kempo dan 

puskesmas Pajo.  

3. Penggunaan algoritma Single Linkage menghasilkan pengelompokan 

dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 puskesmas, 1 

puskesmas, 1 puskesmas.Kelompok 1 beranggotakan puskesmas Dompu, 

puskesmas Hu‟u, puskesmas Kempo, puskesmas Manggelewa dan 

puskesmas pajo. Kelompok 2 dan 3 beranggotakan puskesmas Kota dan 

puskesmas Woja. 

4. Penggunaan algoritma Ward Linkage menghasilkan pengelompokan dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan 3 puskesmas, 2 puskesmas dan 

kelompok 3 berisi 2 puskemas. kelompok 1 adalah puskesmas dengan 

jumlah kunjungan sedang, yang terdiri dari 3 puskesmas yaitu puskesmas 

Dompu, puskesmas Manggelewa dan terakhir puskesmas Pajo. Pada 

kelompok terdapat dua puskesmas yaitu puskesmas Hu‟u dan Puskesmas 

kempo, Pada cluster 3 terdapat dua puskesmas Kota dan puskesmas Woja 

dengan rata-rata kunjungan pasien yang bisa dibilang lebih tinggi dibanding 

puskesmas lainnya. metode hasil dari ward Linkage dirasa sesuai dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan yang memang terdapat perbedaan antara 
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puskesmas Woja dan puskesmas Kota dengan puskesmas yang lainnya, baik 

dari segi sarana dan prasarana maupun intensitas kunjungan. 

6.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, maka diberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian yang lebih tepat pada penelitian selanjutnya, sebaiknya 

peneliti juga melibatkan faktor – faktor lain yang mempengaruhi kunjungan 

pasien yang berobat dan kesenjangan dengan pemutakhiran data, 

menggunakan data terbaru. 

2. Pada pengaplikasian pemetaan berupa peta dasar sebagai visualisasi dari 

hasil pengelompokan, pada penelitian ini hanya terbatas pada tingkat 

puskesmas. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih spesifik sampai 

kepada tingkat puskesmas pembantu agar lebih memudahkan bagi para 

pengambil kebijakan atau pihak-pihak terkait dalam memutuskan prioritas 

penanganan masalah kesehatan yang ada di kabupaten Dompu. 

3. Pemerintah selaku pengambil kebijakan mampu memanfaatkan hasil 

pengelompokan sebagai salah satu cara menangani masalah kesehatan dan 

kesenjangan yang beragam di tiap puskesmas daerah di kabupaten Dompu 

dengan cara yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Puskesmas. 

Diperlukan sikap tanggap, cepat dan tepat guna meminimalisir rendahnya 

tingkat kesehatan yang mampu menghambat perkembangan kabupaten 

Dompu itu sendiri.  

 

 

 

 

 



 
 

 


