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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab 

sebelumnya maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan terhadap Analisis Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melayani Pembuatan 

Akta Kelahiran. 

Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Kinerja Pegawai Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam 

Melayani Pembuatan Akta Kelahiran dapat diambil kesimpulan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Disiplin Pegawai 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa disiplin para pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani pembuatan akta 

kelahiran kurang baik. Hal ini dilihat dari masih adanya pegawai yang 

tidak  setuju dan tidak mengikuti peraturan. Dari segi ketaatan terhadap 

tanggung jawab, pegawai sudah cukup baik memilki rasa tanggung jawab 

atas pekerjaannya. Selain itu cara berpakaian sudah sesuai dengan hari 

kerja. Kemudian masyarakat merasa displin pegawai saat ini tidaklah baik, 

Karena masyarakat merasa adanya ketidakadilan dalam hal pelayanan dan 

masyarakat juga merasa pegawai kurang menaati aturan waktu jam kerja. 
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2. Kemampuan Pegawai 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kemampuan pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani pembuatan akta 

kelahiran sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari SKP setiap pegawai yang 

memperoleh nilai baik dan pegawai yang merasa wajib mengikuti 

pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian, kemudian tidak 

adanya perbedaan antara pegawai laki-laki dan perempuan dari segi 

kemampuan dan pegawai senior mampu membimbing pegawai junior 

untuk meningkatkan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran. Tetapi 

masyarakat masih merasa kemampuan pegawai belum baik untuk 

menjelaskan prosedur pembuatan akta kelahiran. Seperti yang diketahui 

bahwa tidak semua masyarakat yang berpendidikan tinggi mampu dengan 

cepat mencermati penjelasan pegawai tentang prosedur yang harus 

dilakukan, masih ada masyarakat yang berpendidikan rendah yang belum 

mampu secara cepat mencermati penjelasan pegawai. 

3. Pelayanan yang Diberikan 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang Pencatatan Sipil 

belum baik. Hal ini terlihat masih adanya  masyarakat yang mendapatkan 

pelayanan yang tidak sesuai seperti, masyarakat tidak merasa nyaman saat 

melakukan pelyanan, masyarakat tidak diberikan kemudahan dalam proses 

pelayanan, dan pegawai yang memiliki respon kurang baik terhadap 

masyarakat saat ingin mendapatkan pelayanan. Ada juga masyarakat yang 

berpendapat pelayanan yang diberikan sudah baik, tetapi lebih banyak 
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masyarakat yang menyebutkan pelayanan yang diberikan belum baik. Hal 

ini berbeda dengan SKP yang diperoleh setiap pegawai, yang mana pada 

SKP tersebut pegawai memperoleh nilai baik, akan tetapi tidak sesuai 

dengan kinerja pegawai berupa pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dapat memberikan saran, 

adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah : 

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Pegawai Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam 

Melayani Pembuatan Akta Kelahiran dapat dikatakan belum baik, penulis 

berharap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melayani Pembuatan Akta Kelahiran 

harus diperbaiki agar menghasilkan kinerja yang baik dan masyarakat 

dapat merasakan kinerja pegawai yang baik tersebut. 

2. Bagi masyarakat, kinerja pegawai yang baik merupakan suatu kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk itu pegawai harus 

dituntut melakukan kinerja yang baik agar masyarakat bisa mendapatkan 

pelayanan yang mereka inginkan. 

3. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru untuk membuat SOP pembuatan akta kelahiran yang tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan 

memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor agar pelayanan yang diberikan 
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berjalan sesuai keinginan masyarakat. Pelayanan yang baik juga didukung 

oleh fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta bisa 

menjadi bahan informasi bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan Kinerja Pegawai. 


