
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

a. Berdasarkan pembahasan terhadap fenomena penelitian ini penulis 

berkesimpulan bahwa analisis kualitas pelayanan publik di dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pekanbaru dalam 

kategori sangat baik dengan nilai persentase rata-rata kualitatif 82% dari 

semua indikator. 

Hasil tersebut sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan 

di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota 

Pekanbaru. Melihat faktanya di dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu kota Pekanbaru yang sangat baik dengan lingkungan 

yang baik serta dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas dengan 

sopan dan santun serta tepat waktu dalam penyelesain perizinan. 

b. Faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan pelayanan yang baik dari 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pekanbaru 

ialah faktor sumber daya manusia yang selalu ditingkatkan, kerjasama 

antara pegawai yang sangat terjaga sehingga pekerjaan menjadi cepat 

selesai dan masyarakat yang mengurus perizinaanpun tidak perlu 

memakan waktu yang lama, dan menjunjung tinggi maklumat pelayanan 

yang ada serta memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan baik pada 

jam pelayanan yang telah dibuat. Faktor yang lainnya adalah dengan cara 
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membenahi sarana prasarana di dinas tersebut dan melakukan koordinasi 

yang baik terhadap organisasi-organisasi perangkat daerah yang bekerja 

sama dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

kota Pekanbaru. Motivasi yang diberikan kepada pegawai dengan cara 

pemberian penghargaan terhadap pegawai terbaik  setiap bulannya.  

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Kualitas Pelayanan Publik di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Selalu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu guna tetap menjaga kualitas yang 

baik tersebut. 

2. Selalu menjaga komitmen dalam bekerja pada seluruh petugas di dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pekanbaru agar 

tetap meberikan pelayanan yang berkualiatas kepada masyarakat. 

3. Kepada organisasi pemerintah daerah yang lain agar selalu meningkatkan 

kualitas pelayanan yang ada sehingga masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang ada di setiap organisasi pemerintah yang lainnya. 

 

 

 


