
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis 

berkesimpulan bahwa analisis kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik 

dengan nilai persentase rata – rata kualitatif dari semua indikator. 

Hal tersebut sesuai dengan observasi, angket yang penulis lakukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

Melihat faktanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi yang dengan lingkungan yang baik serta pelayanan yang 

diberikan oleh petugas pelayanan sopan dan santun namun  masih ada peneliti 

jumpai dalam penyelesaian KTP (kartu tanda penduduk) yang masih belum 

sesuai dengan SOP yang berlaku dengan hal ini masih menjadi beban bagi 

masyarakat. 

Faktor yang menjadi penghambat pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 

kedisiplinan waktu dalam penyelesaian dokumen umumnya KTP Elektronik 

ini  oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi hal ini akan menjadi penghambat untuk 

mencapai pelayanan yang baik untuk masyarakat karena jika petugas 

pelayanan tidak disiplin maka akan tertunda waktu penyelesaian pelayanan 
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maka akan menyulitkan bagi masyarakat,kemudian hambatan yang dijumpai 

dalam pelaksanaan perekaman KTP Elektronik disebabkan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP Elektronik dan hanya mengurus 

bila sudah memerlukan, kemudian masih terbatasnya sumber daya aparatur 

yang mengelola administrasi kependudukan, peneliti melihat, satu orang saja 

tidak cukup dan tidak akan efektif dalam melayani masyarakat yang begitu 

banyak permintaan dalam melayani masyarakat, dan alhasil petugaspun 

keolahan dalam melayani masyarakat yang begitu banyak, kemudian jaringan 

sering terganggu dan tidak stabil,operator tergantung anak honorer, hanya 

terfokus kesatu orang saja kenapa tidak memanfaatkkan orang yang ada saja, 

dan juga ruangan kantor yang terbatas, sehingga ruang tunggu nya tidak begitu 

baik, dan Cuma mampu menampung hanya beberapa orang saja. 

Kemudian kebijakan yang dibuat oleh Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat 

diantaranya yaitu, bagi masyarakat yang sudah Tua, atau pun sakit tidak bisa 

pergi jauh, pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi menurunkan Tim ke Desa dengan menggunakan alat 

aplikasi Mobile yaitu sistem perekaman secara offline. Dan untuk bagi 

kecamatan yang alat perekaman nya rusak dipersilahkan ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk 

melakukan perekaman. 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten 

dibidangnya sehingga bisa menyelesaikan pelayanan dengan baik dan 

cepat. 

2. Meningkatkan keamanan bagi kendaraan bermotor masyarakat yang 

meneriman pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak mengganggu kenyamanan 

masyarakat dalam menerima pelayanan, seperti menempatkan petugas 

penjaga atau satpam disekitar parkiran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

3. Meningkatkan komitmen dalam bekerja pada seluruh petugas pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

agar bisa memberikan pelayanan yang cepat,tepat,akurat dan dapat 

melaksanakan tugas, fungsi serta perannya dengan baik sesuai dengan Visi 

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

 

 

 


