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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan mengenai analisis kualitas pelayanan kartu tanda 

penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota 

Salatiga. Dalam hal kualitas pelayanan masyarakat sudah merasa cukup baik 

atas pelayanan yang diberikan. Rata-rata nilai pada kualitas pelayanan 2,40 

yang berarti cukup baik. Indikator kualitas pelayanan yang mendapat yang 

paling baik pada keramahan petugas saat memberikan pelayanan. Kualitas 

pelayanan yang mendapat nilai rendah berupa ketepatan waktu pelayanan 

karena masyarakat yang belum memiliki ktp-el belum mendapatkan 

kepastian akan mendapat ktp-el. Perilaku aparat dalam memberikan 

pelayanan sudah baik. Dalam variabel perilaku aparat mendapatkan nilai 

2,40 yang berarti cukup baik. Nilai tertinggi mengenai variabel perilaku 

aparat dimana tanggung jawab petugas dianggap baik. Petugas menjelaskan 

mengenai permasalahan ktp-el sehingga yang belum mempunyai ktp-el 

diharuskan membuat surat keterangan pengganti ktp-el. Pada variabel 

perilaku aparat yang mendapat nilai terendah ketepatan waktu pelayanan. 

Masyarakat merasa tidak puas dengan ketepatan waktu pelayanan karena 

tidak ada kejelasan akan mendapatkan ktp-el. Komunikasi yang terjadi 

antara petugas dan masyarakat mendapat hal positif juga. Dimana petugas 

dalam penyampaian informasi masyarakat sudah melakukan hal yang 



99 

 

 

optimal. Pada variabel komunikasi mendapatkan nilai rata-rata 2,59 yang 

berarti baik. Indikator harapan masyarakat untuk kemanfaatan ktp-el sudah 

baik. Masyarakat menilai dengan adanya ktp-el tidak ada lagi kecurangan 

identitas sehingga 1 orang hanya 1 identitas. Untuk mendapatkan pelayanan 

publik yang lain harus menggunakan ktp-el sehingga masyarakat merasa 

butuh untuk mempunyai ktp-el. 

Korelasi perilaku aparat dengan kualitas pelayanan 0,553 

menunjukkan hubungan positif kuat. Korelasi yang berhubungan positif 

dimana meningkatkan perilaku aparat akan meningkatkan kualitas 

pelayanan. Hubungan perilaku aparat dan kualitas pelayanan mendapatkan 

nilai rendah karena tidak adanya kepastian bagi yang belum memperoleh 

ktp-el. Korelasi komunikasi dengan kualitas pelayanan 0,477 menunjukkan 

hubungan positif kuat. Korelasi yang berhubungan positif dimana 

meningkatkan komunikasi akan meningkatkan kualitas pelayanan. Perlunya 

informasi yang update sehingga masyarakat cepat mendapatkan info 

mengenai ketersediaan blanko ktp-el 

Hambatan yang terjadi pada pelayanan kartu tanda penduduk 

elektronik ialah masih adanya penduduk Kota Salatiga yang belum 

melakukan perekaman data dan mempunyai ktp-el. Masyarakat yang sudah 

melakukan perekaman data ada yang belum memiliki ktp-el karena 

ketersediaan blanko ktp-el minim. Dimana blanko ktp-el dikirim oleh pusat 

sehingga daerah hanya bisa mengajukan dan pusat yang dapat 

merealisasikan jumlah blanko yang diberikan kepada daerah.  
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai analisis kualitas 

pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

alternatif solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

pelayanan kartu tanda penduduk elektronik sehingga bisa dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pihak instansi dalam keberlanjutan program pelayanan 

kartu tanda penduduk elektronik. 

  Dari hasil kuesioner berdasarkan tanggapan masyarakat yang 

menerima pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kota Salatiga baik 

yang sudah merekam data dan memiliki ktp el maupun yang belum memiliki 

ktp-el. 

  Dari kepuasaan masyarakat saat memperoleh pelayanan secara 

keseluruhan harus diperbaiki lagi. Masyarakat yang sudah melakukan 

perekaman data dan belum mendapatkan ktp-el segera dihubungi jika sudah 

ada blanko ktp-el. Masyarakat yang belum melakukan perekaman data harus 

lebih disadarkan untuk melakukan perekaman data sehingga saat blanko 

ktp-el sudah ada masyarakat bisa mencetaknya.  

Dari segi aparatur yang melayani masyarakat harus memperhatikan 

penampilan dan sikap yang baik kepada masyarakat. Aparat siap menerima 

komplain dari masyarakat atas pelayanan kartu tanda penduduk elektronik 

dan menjelaskan keadaan pelayanan yang terjadi. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga juga harus meminta pusat agar blanko yang 
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dibutuhkan masyarakat Kota Salatiga dapat terpenuhi untuk warga Kota 

Salatiga. 

Segi komunikasi petugas dalam melayani masyarakat harus dengan 

jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat diberikan kejelasan 

informasi mengenai kartu tanda penduduk elektronik. Penggunan media 

elektronik yang sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Salatiga harus selalu update mengenai blanko ktp-el. Sehingga 

masyarakat yang belum mempunyai ktp-el dapat kepastian untuk 

mendapatkan ktp-el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




