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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil analisis data tentang 

Implementasi Pelayanan Publik oleh Kelurahan berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik 

sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di Se-Kelurahan Kecamatan 

Batu Aji masih kurang efisien terlihat beberapa faktanya di 

lapangan salah satunya dalam proses pengurusan indentitas seperti 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

yang harusnya muda, dipersulit dengan banyaknya meja dan 

rangkaian prosedur yang harus dilalui. Namun demikian apabila 

dilihat dari Standar Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik serta pedoman Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2014, pelayanan publik di Kecamatan Batu Aji 

masih belum diterapkan dengan baik. 

2. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik 

ialah diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian yang jelas 

sarana prasarana yang kurang dan birokrasi tugas kewenangan serta 

tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non 

pemerintah ini tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan 
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jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan dalam 

penyelenggara pelayanan publik sehingga pemerintah masih belum 

maksimal menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 

tentang penyelenggara pelayanan publik dengan baik yang dimana 

mempunyai tujuan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan 

kualititas pelayanan yang optimal, efisien, dalam penyelenggara 

pelayanan publik.  

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya keterbukaan informasi akurat mengenai data dan 

informasi tentang sekolah dasar sehingga peneliti harus ekstra 

dalam proses pencarian informasi dan data yang dikumpulkan 

untuk melengkapi kebutuhan data dalam proses pelaksanaan dan 

proses penyelesaian skripsi. 

2. Adanya keterbatasan peneliti dengan menggunakan kuesioner yaitu 

terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukan 

keadaan seusnggunya, sehingga peneliti harus melakukan studi 

lapangan secara langsung. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas 

maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib 

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja, hal ini agar 

peningkatan kapasitas pelaksana serta dengan inidikator yang jelas 

dengan ini dapat menyempurnakan pelayanan publik. 

2. Pemerintah harus lebih tegas dengan memberi sanksi pegawainya 

sesuai peraturan daerah kepada sipil dalam penerapan pedoman 

standar pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik.  
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