
67 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Observasi yang telah penulis lakukan di lapangan serta 

di dukung dengan data-data yang penulis dapatkan lalu di olah berdasarkan 

tanggapan responden yang penulis jadikan sampel pada penelitian ini, serta 

ditambah dengan hasil wawancara yang penulis telah lakukan baik dengan pihak 

Masyarakat yang bertindak sebagai kerabat Korban Kecelakaan, ataupun kepada 

pihak PT. Jasa Raharja, setelah semua hasil di atas di olah dan di lakukan analisis 

maka penulis mendapatkan hasil penelitian pada penelitian ini yang berjudul 

Analisis Pelayanan Klaim Pada Kantor PT. Jasa Raharja  (Persero) Perwakilan 

Kota Dumai (Studi : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).  

Yang mana hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah Di dalam 

pelaksanaannya dilapangan, pihak PT. Jasa Raharja telah melakukan aktivitas 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek 

Standar Pelayanan Publik seperti Memberikan Pelayanan Seusai Dengan 

Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan, Kejelasan Biaya/Tarif, Sarana 

Prasarana Dan Fasilitas, Ketepatan Waktu Pelayanan, Persamaan Perlakuan, 

Memberikan Pelayanan Secara Santun Dan Ramah, Ketersediaan tempat untuk 

memberikan pengaduan dan saran. dan berdasarkan jawaban responden 

masyarakat yang bertindak sebagai Kerabat Korban Kecelakaan telah memberikan 

jawaban mereka pada kategori “Cukup Baik” dan jawaban ini memberikan 

kesimpulan terhadap penelitian yang sedang penulis kerjakan  
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, penulis 

menemukan beberapa permasalahan dan juga kedala-kendala yang dihadapi oleh 

pihak PT. Jasa Raharja, dan dengan didasari hal tersebut maka penulis akan 

memberikan saran, dan adapun saran tersebut antara lain adalah: 

1. Dengan adanya ketakutan atau rasa tidak percaya yang timbul di tengah 

masyarakat, maka sudah seharusnya pihak PT. Jasa Raharja memberikan 

koreksi terhadap internal organisasinya, dan berusaha mendekatkan diri 

kembali dengan masyarakat. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara 

pelaksanaan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. 

2. Dengan banyaknya oknum yang berusaha memfasilitasi keluarga atau 

kerabat korban tetapi dengan beberapa persyaratan, maka seharusnya 

pihak PT. Jasa Raharja lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap 

beberapa pegawai yang mereka miliki, dan juga harusnya proses seperti 

ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, 

hal itu dikarenakan tidak jarang oknum yang bersedia memberikan 

bantuan peringanan persyarata adalah bagian dari pihak kepolisian itu 

sendiri. 

3. Dengan tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya, seharusnya pihak PT. 

Jasa Raharja lebih menambah lagi jumlah pegawai yang mereka miliki. 

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja mereka untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


