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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

manfaat baik bagi KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. 

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab 

sebelumnya, sebagai hasil penelitian penulis dengan judul Analisis 

Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, penulis 

mengambil kesimpulan Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Sistem Infomasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu beserta Faktor penghambat  pelaksanaan pelayanan 

Sistem Infomasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan 

Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. 

1. Dari indikator support, dalam pelaksanaan SIMKAH Online di KUA 

Kecamatan Ujungbatu dapat disimpulkan bahwa kesiapan Kepala KUA 

dalam pelaksanaan pelayanan SIMKAH Online belum sepenuhnya 

memberi fokus terhadap penyelenggara E-Government dikarenakan masih 

banyak nya kekurangan dari pegawai yang berda di KUA kurng 

menguasai teknologi SIMKAH Online dan ketersediaan sumber daya 

manusia masih kurang sehingga pegawai bekerja tidak sesuai dengan 

bidang-bidangnya. Dari sisi ketersediaan finasial SIMKAH Online 

Kecamatan Ujungbatu belum terpenuhi hanya saja pemerintah memberi 
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Honor kepada Operator SIMKAH itu hanya berselang beberapa bulan saja, 

ketersediaan dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan SIMKAH Online 

telah ada, baik aturan pusat maupun di daerah. Sosialisasi tentang 

SIMKAH Online sejak awal SIMKAH Online diterapkan hanya ada 3 kali 

sosialisasi yang dilakukan kemenag pasir pangaraian hanya 1 orang 

pegawai yang mewakilinya, sehingga pelaksanaan pelayanan SIMKAH 

tersebut kurang maksimal karena hanya mengandalkan 1 orang untuk 

menjelaskan. 

2. Sedangkan untuk indikator Capacity, dapat penulis simpulkann bahwa 

kemapuan sumber daya manusia dalam menggunkan teknologi dalam 

kemampuan pelayanan SIMKAH masih kurang selain itu faktor jaringan 

yang belum memadai menjadi juga penghambat administrasi pelyanan 

dikarenakan masih menggunkan modem dan selalu mengalami gagal 

koneksi pada saat mengentry data caon pengnatin. Dan belum adanya pras 

sarana pendukung pelayanan seperti finger scan (merekam sidik jari dan 

verifikasi data), kamers digital, dan signature digital (merekam tanda 

tangan secara digital). 

3. Pada indikator value (nilai), penulis memberikan kesimpulan bahwa 

perubahan pelayanan dengan adnya SIMKAH Online dan bagaiman 

respon serta daptasi dengan adnya SIMKAH Online sebenarnya dengan 

adanya perubahan pelayanan itu sudah baik namun masih adanya 

permasalahan sehingga membuat pelaksanaan pelayanan SIMKAH Online 

tersebut tidak berjalan dikarenakan data calon pengantin tidak terentry 

disebabkan di KUA tersebut hanya memiliki 1 unit komputer sedangkan 
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data yang terentry sangat banyak mulai dari tahun sebelumnya sampai 

sekarang. Karena faktor inilah pegawai di dalam KUA tersebut lebih aktif 

menggunkan cara manual dalam pencatatan nikah. Dan masih banyaknya 

masayarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi SIMKAH Online di 

KUA hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi dari KUA tentnag adanya 

SIMKAH Online. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa 

Pelaksanaan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Online di KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulubelum 

terlaksananya pelayanan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) 

Online dikarenakan banyaknya hambatan dari segi pendukung seperti 

sumber daya manusia, pra saranana pendukung dan teknologi seperti 

jaringan dan komputer.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemunkan beberapa permasalahan yang terjadi dan belum dirasakan belum 

optimal bagi KUA Kecamatan Ujungbatu peneliti bermaksud mengajukan 

beberapa saran agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan suatu 

kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen 

Nikah (SIMKAH) Online. Saran tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Kepada pihak KUA harus memiliki dan merekrut pegawai yang mengerti 

dalam penggunaan serta pengentrian website SIMKAH di KUA 

Kecamatan Ujungbatu agar pelaksanaan SIMKAH bisa berjalan dengan 

baik. 
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2. Diharapakan KUA mengusulkan pra sarana pendukung SIMKAH kepada 

pemerintah agar pelayanan SIMKAH bisa berjalan dengan optimal di 

KUA Kecamatan Ujungbatu sehingga data masyarakat yang menikah bisa 

terinput ke system SIMKAH yang telah dibuat oleh pemerintah. 

3. Kepada KUA Kecamatan Ujungbatu agar meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat sehingga masyarakat mau patisipasi dalam mendukung 

pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelaksanaan pelayanan berjalan 

dengan optimal. 

 


