
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden adalah perempuan dengan usia 21-40 

tahun, berpendidikan S1 dengan masa kerja antara 1-10 tahun dan 

tidak mempunyai pengalaman menangani bencana. 

2. Tingkat pengetahuan tentang rencana kegawatdaruratan 

penanggulangan bencana rumah sakit dalam kategori sangat baik. 

3. Tingkat pengetahuan tentang rencana kegawatdaruratan 

penanggulangan bencana rumah sakit berdasarkan usia dalam 

kategori sangat baik. 

4. Tingkat pengetahuan tentang rencana kegawatdaruratan 

penanggulangan bencana rumah sakit berdasarkan pendidikandalam 

kategori sangat baik. 

5. Tingkat pengetahuan tentang rencana kegawatdaruratan 

penanggulangan bencana rumah sakit berdasarkan jenis 

pekerjaandalam kategori sangat baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

 



 

 

1. RS PKU Muhammadiyah Gamping 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

bagi manajemen rumah sakit dalam membuat kebijakan mengenai 

rencana kegawatdaruratan penanggulangan bencana rumah sakit, 

sehingga dapat mengupayakan seluruh staf baik medis maupun non 

medis untuk mengetahui rencana kegawatdaruratan penanggulangan 

bencana rumah sakit. 

2. Bagi Staf non medis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai rencana kegawatdaruratan penanggulangan bencana rumah 

sakit, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan bisa 

bertindak dengan cepat dan tepat apabila ada bencana. 

a. Penanggung jawab keamanan 

Diharapkan bagian keamanan meningkatkan kelancaran mobilitas 

di rumah sakit, sehingga apabila terjadi situasi yang gawat darurat 

karena adanya bencana dapat segera di atasi dengan cepat dan 

tepat. 

b. Penanggung jawab pemelihara sarana pada profesi radiografer, 

ahli elektronik medik, sanitarian, tenaga teknis dan klining service 

Diharapkan karyawan bagian ini meningkatkan pemeliharaan 

terhadap sarana yang ada di dalam bagiannya, sehingga ketika 



dibutuhkan dalam situasi yang gawat dapat digunakan dengan 

baik. 

 

c. Penanggung jawab konsumsi 

Diharapkan karyawan bagian konsumsi meningkatkan 

kemampuannya, terutama ketika saat ada bencana sehingga dapat 

menyajikan menu yang tepat dan bergizi saat ada bencana 

kegawatdaruratan. 

d. Penanggung jawab keuangan pada profesi perkantoran dan 

administrasi keuangan 

Diharapkan karyawan bagian ini meningkatkan kemampuan 

terutama dalam melakukan pendataan terhadap semua biaya yang 

dikeluarkan untuk penanggulangan bencana, sehingga apabila 

terjadi bencana, dana tersebut sudah bisa dimanfaatkan dengan 

tepat. 

e. Penanggung jawab logistik pada profesi tehnik farmasi, dan 

apoteker 

Diharapkan karyawan bagian ini meningkatkan kemampuannya 

dalam menyediakan logistic dan obat-obatan yang paling banyak 

dibutuhkan ketika terjadi bencana, sehingga apabila hal tersebut 

terjadi, semua logistic dan obat-obatan sudah tersedia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya menambah variabel 

penelitian sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa yang 



mempengaruhi pengetahuan staf non medis mengenai rencana 

kegawatdaruratan penanggulangan bencana ruah sakit. 

 


