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BAB VI 

PENUTUP 

1.1  Kesimpulan 

       Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik 

Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut rekapitulasi dari tabel yang telah 

di paparkan pada tabel sebelumnya tentang hasil penelitian yang telah diuraikan 

berdasarkan  pengukuran terhadap dua indikator yang telah diuraikan bahwa 

kualitas pelayanan yang terima masyarakat tesebut dikategorikan Cukup Baik 

yaitu dengan jumlah persentase 52,5%. Hasil tersebut sesuai dengan hasil angket 

dan observasi yang penulis lakukan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Melihat faktanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang cukup baik dengan 

lingkungan yang baik serta dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas yang 

telah menjalankan kewajibannya tersebut, walaupun didalam pelaksanaan 

pelayanan masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan, karena didalam 

menjalankan pelaksanaan pelayanan itu harus dapat dijalankan dengan sebaik-

baiknya, tertutama dalam pengurusan dokumen dari masyarakat jangan sampai 

terjadi  urusan atau pekerjaan yang tumpang tindih agar pekerjaan itu dapat 

diselesaikan dengan baik dan cepat. 
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    Adapun hambatan dalam Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru dilihat dalam pengurusan dokumen masyarakat dalam penyelesaiannya 

sering terlihat selalu tidak tepat waktu yang seharusnya 14 hari kerja bisa melebihi 

batas waktu yang ditentukan sehingga masyarakat menjadi bosan karena terlalu 

menunggu siapnya dokumen tersebut dan masih seringnya terjadi urusan yang 

berbelit-belit, dan perlu adanya penambahan dari pegawai agar pekerjaan tersebut 

secepatnya selesai karena semakin hari semakin banyak masyarakat yang 

berdatangan untuk mengurus dokumen tesebut.  

6.2  Saran 

       Adapun saran penulis mengenai Analisis Kualitas pelayanan Publik Pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, perlu adanya terobosan-

terobosan baru dari pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Perlu adanya pembinaan kepada semua pegawai agar memberikan pelayanan 

kepada masyarakat harus bersikap sopan, sabar, dan ramah. 

3. Harus mengutamakan kepuasan masyarakat agar masyarakat yang dilayani 

merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak tersebut. 

4. Harus ada fasilitas pendukung untuk meningkatkan pelayanan seperti: 

fasilitas tempat duduk yang harus ditambah, pendingin ruangan, dan toilet 

perlu ditambah. 
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5. Dalam upaya mempermudah proses pelayanan, masyarakat harus memiliki 

inisiatif dalam mencari informasi mengenai pelayanan selain itu, masyarakat 

juga harus berani memberikan saran atau masukan kepada pegawai agar dapat 

merubah kebiasaan yang menunda-nunda pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

 


