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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka 

Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa untuk sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 

sesuai dengan AUPB, masih tidak terpenuhi karena salah satu asas 

dalam AUPB merupakan pelayanan yang baik, dalam pelayanan yang 

baik memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya 

yang sesuai dengan standar pelayanan. Dalam hal ini khususnya di 

ketepatan waktu memberikan pelayanan tersebut masih terdapat 

kekurangan dari pelayanan yang diberikan. 

2. Bahwa efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik tersebut masih belum efektif, berdasarkan 

pada faktor penegak hukum dan masyarkat tersebut yang masih 

kurang disiplin untuk penegak hukum dan partisipatif serta tingkat 

kesadaran masyarakat yang rendah. 

 

B. Keterbatasan 

Bahwa berdasarkan pada hasil penelitian ini Peneliti menyadari akan 

masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, hal tersebut disebabkan karena 

beberapa hal yang menjadi halangan Peneliti yang mengakibatkan kekurangan 

pada penelitian ini, antara lain : 
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1. Keterbatasan Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan, hal 

tersebut disebabkan karena tidak mudah untuk mendapatkan buku-buku 

terkait dengan penelitian ini, literatur literatur, data maupun referensi 

yang memadai. 

2. Keterbatasan Peneliti dalam melakukan wawancara dengan beberapa 

pemohon yang tidak bersedia untuk memberikan pengalaman secara 

langsung mengikuti prosedur pelayanan pembuatan SIM pada saat itu. 

Oleh sebab itu Peneliti berharap kepada Peneliti yang lain ataupun 

pembaca lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama 

akan menyempurnakan penelitiannya sehingga dapat saling memenuhi 

kekurangan penelitian dengan baik dan benar. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti, 

maka Peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang berharap dapat membantu 

atau berguna bagi pemerintah dan masyarakat. 

1. Untuk Bapak I Putu Bayu Pati Sik dan Bapak Kartijo selaku Kasat 

Lantas dan Wakasat Lantas di Sat Lantas Polresta Barelang, Peneliti 

rekomendasikan supaya dapat meningkatkan pengawasan terhadap  

kedisplinan, kecepatan dan keramahan petugas pelaksana dalam 

menjalankan tugas yang telah diberikan. Karena pelayanan yang baik 

mencerminkan kualitas daripada instansi itu sendiri. Oleh sebab itu 

diperlukan adanya peningkatan di kualitas layanan publik yang akan 

diberikan kepada masyarakat. 
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2. Untuk pemohon SIM A di Sat Lantas Polresta Barelang, Peneliti 

rekomendasikan supaya dapat meningkatkan tingkat kesadaran serta 

ikut menjaga sarana dan prasarana serta infrastruktur lingkungan 

umum khususnya di Polresta Barelang, dengan adanya peningkatan 

atas kesadaran dalam berkendara kendaraan dengan mengutamakan 

keselamatan diruang lalu lintas, selain dari itu Peneliti juga 

merekomendasikan kepada masyarakat supaya mencari terlebih 

dahulu dan melakukan latihan terlebih dahulu untuk mempercepat 

pelayanan permohonan SIM tersebut. Untuk masyarakat lebih bersifat 

peduli terhadap hak yang dimiliki untuk memberikan teguran serta 

melaporkan apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena masyarakat 

sendiri merupakan pengawas daripada kualitas pelayanan yang 

diterima harus sejalan dengan pelayanan prima sebagaimana telah 

disebutkan dalam Kepmenpan No.63 Tahun. Dengan demikian maka 

keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat dijalankan 

dengan baik. 
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