
  108 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkanhasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, 

didapatkan berbagai informasi dan data-data yang ada untuk dapat dijadikan 

landasan dalam mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Samsat Tanjungpinang terkait pengurusan STNK. Data dan informasi 

yang peneliti dapatkan, baik dari penyebaran angket, wawancara dengan 

keyinforman, dan observasi langsung dilapangan, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan dalam pengurusan STNK di Samsat 

Tanjungpinang adalah cukup/kurang.Hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi 

angket yang peneliti sebar dengan persentase 62,8% dari jawaban responden. 

 Dari segi prosedur pelayanan yang ada Samsat sebenarnya sudah cukup 

mudah untuk dipahami dan mengalami peningkatan yang cukup baik 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,ini juga dapat dilihat dari terlihat dari 

tanggapan responden yang menyatakan “Setuju”  dengan persentase 47%. 

 Kualitas pelayanan yang diberikan Samsat Tanjungpinang dalam 

pengurusan STNK dengan indikator waktu penyelesaian dapat dikatakan tidak 

optimal. Tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan STNK di Samsat 

Tanjungpinang. Dari tanggapan responden yang menyatakan “Tidak Setuju” 
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dengan persentase secara keseluruhan 39%.  Kualitas pelayanan dengan indikator 

biaya pelayanan di Samsat Tanjungpinang secara keseluruhan belum dalam 

kategori maksimal dilaksanakan Ini dapat terlihat dari tanggapan responden yang 

menyatakan “Netral” dengan 129 dari 300 jawaban ataupun 43%.  

Samsat Tanjungpinang telah optimal menjalankan tugasnya terkait hasil 

produk layanan ini. Tanggapan responden mengenai hasil produk layanan di 

Samsat Tanjungpinang sudah cukup optimal dimana responden dominan 

menyatakan “setuju” sebanyak 46% 

Kualitas pelayanan di Samsat Tanjungpinang dengan indikator sarana dan 

prasara masih belum bisa dikatakan optimal, tanggapan responden yang 

menyatakan “Netral” dengan jawaban 188 dari 400 jawaban atau sekitar47%, 

artinya masyarakat masih ragu-ragu dalam menilai sarana dan prasarana yang ada 

di Samsat Tanjungpinang ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan 

terkait indikator tersebut, seperti jumlah loket yang harus ditambah. 

Tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan pengurusan STNK di 

Samsat Tanjungpinang dengan indikator kompetensi petugas pelayanan secara 

keseluruhan tidak optimal dilaksanakan. Ini dapat terlihat dari tanggapan 

responden yang menyatakan “tidak setuju” dengan 148 dari 300 jawaban atau 

sekitar 49.33%. Hampir separuh responden menyebutkan bahwa kompetensi 

petugas pelayanan Samsat tidak optimal menjalankan tugasnya. Samsat sendiri 

sebenarnya kompetensi petugas pelayanan nya masih belum cukup optimal 

terutama kesabaran petugas saat menghadapi pengurus pajak. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan 

saran kepada Kantor Samsat Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang diberikan oleh Samsat Tanjungpinang ini berada dalam 

kategori cukup atau belum sepenuhnya baik. Oleh karena itu pelayanan 

yang diberikan harus lebih ditingkatkan lagi. 

2. Samsat Tanjungpinang sebaiknya menambah jumlah loket yang ada, 

dikarenakan saat pengurus pajak datang dengan jumlah yang cukup 

banyak waktu pelayanan akan sangat terganggu, dan waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya 

3. Mengenai sarana dan prasarana, Kantor Samsat Tanjungpinang ini 

sebenarnya berada di kategori cukup, hal ini juga perlu  peningkatkan, 

terutama jika pengurus STNK yang datang itu ramai, mereka merasa 

kurang nyaman pengadaan AC di ruang tunggu bisa menjadi solusi yang 

cukup efektif sehingga masyarakat bisa menunggu dalam keadaan yang 

lebih nyaman. 

4. Indikator petugas pelayanan berada dalam kategori yang paling rendah, 

dimana responden memberikan tanggapan 49% atau hampir separuh 

responden tidak puas dengan kompetensi petugas yang ada, jadi sudah 

seharusnya hal ini diperbaiki untuk kedepannya,  bisa dengan mengadakan 

pelatihan dan lain sebagainya 


