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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kualitas 

Pelayanan Publik  Pengurusan Surat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam bab ini akan membahas 

beberapa kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan hasil penelitian 

6.1.  Kesimpulan 

Pelayanan adalah segala bentuk pemberian layanan kepada masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan dan Administrasi Pernikahan adalah proses pencatatan pernikahan 

mulai dari pemberitahuan kehendak nikah sampai dengan pelaksanaan akad nikah. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut 

pemenuhan hak atas kebebasan kebutuhan masyarakat, kinerjanya masih belum 

seperti yang diharapkan. 

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Hal tersebut juga harus memilki 

beberapa prinsip kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaannya yaitu 

persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana 

dan informasi pelayanan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan 

mengenai kualitas pelayanan publik pengurusan surat nikah di kantor urusan 
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agama kecamatan Kuantan Singingi. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan 

hasil rekapitulasi dari beberapa indikator penelitian. 

Dari seluruh hasil wawancara dalam penelitian  ini dapat diketahui bahwa 

kualitas pelayanan publik pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat Karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi belum 

melakukan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

6.2  Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualitas pelayanan publik 

pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Agar kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat ditingkatkan lagi kualitas 

pelayanan dan mutunya. 

2. Untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, maka terapkanlah 

budaya transparansi tentang waktu dan biaya penyelesaian 

administrasi pernikahan, sebagimana dengan yang telah ditetapkan 

peraturan perudang - undangan. 

3. Bagi pihak kantor urusan agama perlu mengadakan pendidikan atau 

pelatihan bagi aparatur dalam meningkatkan keterampilan sesuai 

dengan tugas dan bidangnya. 
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4. Bagi masyarakat yang akan melakukan akad nikah sebaiknya 

melakukan akad nikah di kantor urusan agama dimana tidak 

dikenakan biaya yang lebih dari yang ditetapkan kantor urusan agama, 

akan tetapi masyarakat yang akan melakukan pernikahan di luar KUA 

tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena pemerintah telah 

menerapkan peraturan baru tentang multitarif yang harus dikeluarkan, 

tinggal masyakat itu sendiri yang mau memilih tarif yang mana. 

5. Bagi masyarakat yang telah menikah sebaiknya memeriksa kembali 

buku nikah, karena jika terjadi kesalahan dalam penulisan itu akan 

merepotkan masyarakat itu sendiri, selain itu dihimbau bagi 

masyarakat agar lebih teliti dalam mengisi blangko sebelum 

memberikannya kepada pegawai pencatatan nikah. 

  

 


