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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan

tentang kualitas  pelayanan pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di

Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun, berdasarkan konsep dan teori-

teori dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini,

maka penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

Kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan

pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat

dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya

Pelayanan adalah segala bentuk pemberiaan layanan kepada

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan dan Kartu penduduk merupakan sebagai tanda

pengenal atau legitimasi bagi penduduk yang menetap pada wilayah kecamatan

tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan

mengenai Kualitas Pelayanan Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di

Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun. Penulis mengambil kesimpulan

berdasarkan hasil rekapitulasi dari beberapa indikator penelitian, adapun

kesimpulannya adalah sebagai berikut:
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1. Kualitas pelayanan Publik di Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun

dapat dikategorikan Cukup baik, hal ini dapat terlihat dari jawaban

responden bahwa menyatakan cukup baik dengan jumlah 583 dengan

persentase 72.5% Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan

berdasarkan hasil riset, pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam

pembuatan kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Karimun Kabupaten

Karimun dinilai Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator

yang penguji jadikan sebagai acuan dalam mendapatkan hasil mengenai

kualitas pelayanan public pada pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di

kantor camat kecamatan karimun kabupaten karimun. Indicator yang

digunakan adalah :

 Prinsip pelayanan publik dikategorikan Cukup Baik dengan jumlah

184 dengan persentase 46%.

 Standar pelayanan publik dikategorikan Cukup Baik dengan jumlah

82 dengan persentase 41.8%

 Tingkat kepuasan masyarakat dikategorikan Cukup Baik dengan

jumlah 172 dengan persentase 58.8%.

 Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dikategorikan

Cukup Baik dengan jumlah 146 dengan persentase  49.6%.

2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai sehingga banyak

pegawai yang kurang memahami pekerjaannya.
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3. Kurangnya fasilitas pendukung untuk meningkatkan pelayanan Administrasi

seperti tidak adanya Papan Standar Operasional Prosedur serta minimnya

fasilitas ruang tunggu serta kursi untuk masyarakat yang sedang antrian

dalam melakukan pengurusan di Kantor Camat Karimun Kabupaten

Karimun.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan

pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah:

a. Pegawai Kantor Camat yang belum bekerja secara profesional.

b. Masih minimnya ketanggapan pegawai dalam melayani masyarakat.

8
0



104

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka disini peneliti akan

memberikan saran bagi aparatur kecamatan untuk mengatasi permasalahan

pelayanan khususnya dalam pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk,

diharapkan kedepan akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para aparatur Kecamatan Karimun diharapkan lebih meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang dilayani

bisa merasa puas.

2. Untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, maka terapkanlah

budaya transparansi tentang waktu dan  biaya penyelesaian pembuatan

Kartu Tanda Penduduk, sebagimana dengan yang telah ditetapkan

PERDA.

3. Bagi pihak kecamatan perlu mengadakan pendidikan atau pelatihan bagi

aparatur dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan tugas dan

bidangnya.

4. Untuk mempermudahkan masyarakat dalam pengurusan pembuatan Kartu

Tanda Penduduk, maka pihak kecamatan haruslah mensosialisasikan

Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat kepada masyarakat.


