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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kinerja Pelayanan Pada 

Kantor Camat Marpoyan Damai dalam pembuatan KTP-el dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Kinerja 

Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari empat belas indikator ini dapat disimpulkan bahwa bahwa Kinerja 

Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Dalam Pembuatan KTP-

el di kategorikan “Sedang” dengan jumlah rata-rata (mean=2.62). Dimana 

terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada Persyaratan (mean=3.50) 

masuk kategori “Sedang”, sedangkan yang memiliki nilai mean yang 

paling rendah adalah Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dengan 

(mean=2.34) termasuk dalam kategori “Sedang”. Dari keempat belas 

indikator yang masuk dalam kategori Sedang menyatakan kinerja 

pelayanan pada kantor camat marpoyan damai dalam pembuatan ktp-el 

kota pekanbaru belum berjalan dengan maksimal sehingga pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat belum mencapai keberhasilan. hal ini 

disebabkan dengan terdapatnya beberapa kendala, salah satunya adalah 
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jangka waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi peneliti.  

2. Faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan pada kantor camat marpoyan 

damai dalam pembuatan KTP-el adalah rendahnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam pelaksanaan pelayanan, rendahnya Fasilitas Pendukung 

dalam pelaksanaan pelayanan, randahnya Anggaran dalam pelaksanaan 

pelayanan, serta Kurangnya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Kinerja Pelayanan Pada Kantor 

Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar aparatur Kecamatan Marpoyan Damai lebih 

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

yang dilayani bisa merasa puas. 

2. Penulis menyarankan agar pihak Kecamatan perlu mengadakan 

pendidikan atau pelatihan/pembekalan bagi aparatur dalam meningkatkan 

keterampilan dan menerapkan budaya lima S. 

3. Penulis menyarankan agar pihak Kantor Camat Marpoyan Damai 

menambah jumlah pegawai agar dapat meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat yang dilayani. 

 

 


