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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan, dari hasil penelitian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Uji validitas variabel X1, X2, dan Y sudah dinyatakan valid karena r hitung 

lebih besar dari r tabel, dimana r tabel yaitu 0,323 

2. Uji realibilitas menunjukkan semua variabel mempunyai koefisien lebih dari 

0,6, dapat dinyatakan semua variabel dan kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliable 

3. Tabulasi silang Penerapan aplikasi SIAK mendapatkan hasil baik sebesar 

61,9%, dan tidak baik sebesar 61,8%, sehingga semakin baik penerapan 

aplikasi SIAK, maka semakin baik pula kepuasan masyarakat yang diterima 

oleh pemohon akta kelahiran, begitupula sebaliknya 

4. Tabulasi silang Pelayanan akta kelahiran mendapatkan hasil tidak baik 

sebesar 69,2%, dan baik sebesar 57,6%,  maka semakin tidak baik pelayanan 

akta kelahiran yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tidak baik 

pula kepuasan yang diterima oleh masyarakat, begitupula sebaliknya.  

5. Uji analisis korelasi spearman mendapatkan hasil variabel aplikasi SIAK 

dengan kepuasan masyarakat sebesar 0,020, sedangkan variabel pelayanan 
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akta kelahiran dengan kepuasan masyarakat sebesar 0,008, karena berada di 

range 0,000-0,199, maka kedua variabel memiliki pengaruh sangat lemah.  

6. Aplikasi SIAK dan pelayanan akta kelahiran memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat dibuktikan dengan Nilai RSquare sebesar 0,127 atau 

12,7% 

7. Korelasi ganda aplikasi SIAK mendapatkan hasil T hitung > T tabel (2,520 > 

1,661), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara aplikasi 

SIAK terhadap kepuasan masyarakat. 

8. Korelasi ganda pelayanan akta kelahiran mendapatkan hasil nilai T hitung > 

T tabel (2,715 > 1,661), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara pelayanan akta kelahiran terhadap kepuasan masyarakat. 

9. Uji F mendapatkan hasil F hitung > F tabel yaitu (7,036 > 2,362), maka Ho 

ditolak, artinya aplikasi SIAK dan pelayanan akta kelahiran secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. 

10. Hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima artinya adanya pengaruh yang 

signifikan antara aplikasi SIAK dan pelayanan akta kelahiran secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. 

Pengaruh antara variabel aplikasi SIAK dan pelayanan akta kelahiran 

terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pekalongan dapat diterima.  
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4.2 Saran  

Berdasarkan hasil pemaparan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.  

Aplikasi SIAK dan Pelayanan Akta Kelahiran di Dindukcapil Kabupaten 

Pekalongan memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat, oleh sebab itu 

hendaknya hasil survei kepuasan masyarakat serta pengaduan masyarakat yang 

diterima oleh Dindukcapil Kabupaten Pekalongan harap dijadikan suatu 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas aplikasi SIAK dan meningkatkan 

kualitas pelayanan akta kelahiran, seperti dengan dilakukannya bintek pegawai, 

penambahan pegawai, memperjelas prosedur pembuatan akta kelahiran disertai 

dengan memperbanyak sosialisasi, memperbaiki kualitas jaringan induk atau 

server pada aplikasi SIAK yang dikarenakan sering mengalami error, selain itu 

menambah sarana dan prasarana pendukung aplikasi. Semakin baik kualitas 

aplikasi SIAK dan kualitas pelayanan akta kelahiran akan meningkatkan kepuasan 

masyarakat.  

 

 




