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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah 

penulis lakukan tentang Kualitas Pelayanan Administrasi diKantor Desa 

MuktiSari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkapnya, penelti akan mengemukakan 

saran dan bahan masukan bagin pihak yang berkepentingan. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan tentang Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa MuktiSari 

sebagai berikut : 

1. Dilihat dari Intangibility ( tidak berwujud )bahwa pelayanan pada 

dasarnya bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukanya objek. 

Kebanyakan pelayanan tidak dapat di hitung, diukur, diraba atau ditest 

sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Bahwasanya dalam 

memberikan pelayanan tidak dapat diukur dan tidak dapat diprediksi 

terkait kebenaranya jika harus diwujudkan dalam bentuk objek yang 

konkrit, pelayanan tersebut tidak dapat dilihat/dihitung sampai mana 

masyarakat merasa puas, karena rasa puas dalam pelayanan hanya dapat di 

rasakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.Selanjutnya terkait 

kemampuan dan tugasnya  pegawai atau aparat  pemerintah dalam 

memberikan pelayanan terhadapat warga apakah sudah tepat. 
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2. Dilihat dari Heterogeinity (berubah-ubah ) berarti pemakai jasa atau klien 

atau pelangan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan 

dengan pelayanan yang  bersifat sama mungkin mempunyai prioritas 

berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari suatu prosedur 

ke prosedur lainnya bahkan dri waktu ke waaktu Dalam proses pelayanan, 

tidak hanya keramahan dan sikap sopan santum, tetapi sikap tidak 

membeda-bedakan juga sangat perlu untuk diterapkan. Sikap tidak 

membeda-bedakan maksudnya, ketika melayani pegawai tidak 

mendahulukan pengguna layanan yang sudah kenal saja misalnya keluarga 

atau teman dekat. Semua harus dilayani dengan sama dan harus sesuai 

dengan sikap seluruhnya. 

3. Dilihat dari Inseparability(tidak dapat dipisahkan ) Berarti bahwa produksi 

dan konsumen suatu pelayanan tidak terpisahkan konsekuensinya di dalam 

industri pelayanan kualitas tidak direkayasa kedalam produksi disektor 

pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan tetapi kualitas terjadi 

selama penyampaian pelayanan biasanya selama interaksi antara klien dan 

penyedia jasa.Barang biasa diproduksi, kemudian dihual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya di jual terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

Dalam mengurus keperluan di Kantor Desa, tidak semua mengeluarkan 

biaya untuk mengurusnya. Tergantung jenis pelayanannya. KTP, KK, dan surat 

menyurat lainnya itu gratis kecuali IMB dan Ijin gangguan. Ketika mengamati, 

peneliti memang tidak melihat pengguna layanan memberikan uang kepada 

pegawai layanan kecuali pengguna layanan mengurus IMB dan ijin gangguan. 
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6.2 Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka saran-saran yang 

akan disampaikan penulis kepada aparatur Kantor Desa MuktiSari Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada Kantor Desa MuktiSari Kabupaten Kampar agar 

memperhatikan dan meningkatkan kemampuan aparat dalam memberikan 

pelayanan  sesuai dengan kualitas pelayanan dan waktu yang ditetapkan, 

cekatan dalam memberikan informasi dan memberikan kemudahan 

prosedur pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan kepada Kantor 

Desa MuktiSari agar dapat memberikan pelatihan dan meningkatkan 

kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap 

masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang efektif. 

2. Disarankan kepada Kantor Desa MuktiSari Kabupaten Kampar agar benar-

benar memperhatikan masalah fasilitas penunjang seperti fasilitas ruang 

tunggu, toilet,Televisi,tempat parkir, serta penampilan aparatur dan 

kemampuan aparatur untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai 

dengan latar belakang pendidikanya. Dengan melengkapi sarana dan 

prasarana terutama kenyamanan ruang tunggu diharapkan dapat 

memberikan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang aman dan 

nyaman serta berkualitas. Disamping itu, Kemampuan Aparatur dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan juga 

diharapkan bisa mewujudkan pelayanan yang aman dan nyaman serta 

berkualitas. 


