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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan untuk melengkapi 

penelitian ini yaitu: 

1. Dari inidator kuantitas responden memberikan tanggapan cukup baik, ini 

terlihat dari tanggapan responden terhadap kinerja Kantor Pemadam 

kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 

sebesar 50% dapat dikategorikan cukup baik. 

2. Dari indikator kualitas responden menanggapi cukup baik, ini terlihat dari 

tanggapan 

Terhadap kinerja Kantor Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 66,67% dapat 

dikategorikan cukup baik 

3. Dari indikator ketetapan waktu memberikan tanggapan baik, ini terlihat 

dari tanggapan responden terhadap Kinerja Kantor Pemadam Kebakaran di 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 91,67% 

dapat dikategorikan Baik. 

4. Dan dari keseluruhan indikator tersebut rekapitulasi tentang kinerja Kantor 

Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir pada Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pada Badan 

penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Kantor 

Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 
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Hilir termasuk dalam kategori baik dengan hasil persentase dari seluruh 

indikator yaitu (70,37%). 

 

6.2 Saran 

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini maka diperlukan saran-

saran yang guna untuk diperhatikan semua pihak, adapun saran-saran tersebut 

yaitu: 

1. Untuk tetap meningkatkan kualitas dari tim Kantor Pemadam Kebakaran 

di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir seharusnya untuk 

latihan dilakukan lebih intensif dan diajar oleh tenaga yang professional 

atau tenaga yang terlatih  

2. Dari segi sarana dan prasarana Kantor Pemadam Kebakaran yang 

dirasakan masih kurang cukup seharusnya bisa disesuaikan dengan 

Kabupaten Rokan Hilir karena pada saat ini perkembangan pada 

bangunan-bangunan gedung yang baru. 

3. Dan untuk Kantor Pemadam Kebakarannya di tambah untuk tiap 

kecamatan supaya jika ada kebakaran anggota operasional yang berjaga di 

pos bisa secepatnya datang ketempat kejadian. 

4. Untuk masyarakat sebaiknya harus lebih waspada atau berhati-hati jika 

ingin bepergian sebaiknya di cek dulu semua peralatan yang bisa 

menyebabkan terjadinya kebakaran  

5. Dan untuk kesiapan para operasional harus lebih ditingkatkan untuk 

smenghasilkan Kinerja yang baik. 


