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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data dari 

hasil wawancara dapat diambil kesimpulan jika 

pelayanan prima di kelurahan Bulak Banteng sudah 

cukup baik dan telah memenuhi hasil yang diharapkan 

masyarakat, antara lain transparansi, tanggung jawab, 

kondisi, partisipasif, kesamaan hak dan adil. 

A. Adapun menurut Thoha faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan prima 

(1995:181), antara lain : 

a) Faktor Individual 

 

Faktor individual di Kelurahan Bulak Banteng 

cukup baik yaitu dapat dikur dari kinerja yang 

dihasilkan, kemampuan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan. Pegawai kelurahan bersikap cepat 

dan tanggap dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. Dikatakan cepat karena, pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat 

dari waktu yang ditentukan di SOP yang ada. 

Pegawai dapat menyelesaikan satu berkas 

dengan estimasi waktu 10-15 menit sedangkan 

dalam SOP yang ada, lamanya waktu 

penyelesaian 1 hari kerja. Beberapa pegawai 

Kelurahan juga mampu mengoperasikan mesin 

e-kios yang ada. Sehingga sangat membantu 

masyarakat dalam menyelesaikan keperluannya. 

Tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan juga cukup baik, terbukti dengan 

pegawai yang selalu ada dalam setiap jam 
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pelayanan yang 

ditentukan sehingga keperluan masyarakat dapat 

terlayani dengan baik. Selain itu, mereka dalam 

bekerja selalu berpatokan terhadap SOP yang 

ada sehingga kinerja yag dihasilkan baik. 

Walaupun demikian, dalam praktik lapangannya 

masih ditemukan pegawai sikap yang kurang 

baik yaitu seperti tidak sabaran dalam 

memberika penjelasan kepada masyarakat yang 

mengurus. Pegawai tersebut seharusnya masih 

diarahka untuk bersikap ramah terhadap 

masyarakat. 

b) Faktor Sitem 

 

Faktor sistem berkaitan dengan prosedur 

pelayanan yang ada. Di Kelurahan Bulak 

Banteng, Standart Operasional Prosedur (SOP) 

yang ada sudah sesuai yang ditentukan oleh 

pusat. SOP tersebut sudah ditentukan dan dibuat 

oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas-

Dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial 

(Dinsos), dsb. SOP dibuat agar adanya 

keseragaman mengenai pelayanan yag 

diberikan, namun justru beberapa SOP yang ada 

rumit dan berbelit-belit. Hal tentulah sangat 

tidak mencerminkan pelayanan prima yang 

berorientasi kepada kepuasan masyarakat selaku 

pelanggan. 

B. Dalam penelitian ini penulis juga mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat 

pelayanan prima di Kelurahan Bulak Banteng. 

Faktor pendukung berjalannya pelayanan prima di 

Kelurahan Bulak Banteng, antara lain : 1) Respon 

pegawai yang cepat dan tanggap, 2) Sarana dan 

prasarana yang memadai, dan 3) Kualitas pekerjaan 
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yang dihasilkan baik. Sedangkan untuk faktor 

penghambat pelayanan prima di Kelurahan Bulak 

Banteng, antara lain : 1) Beberapa 

prosedur pelayanan yag rumit dan berbelit-belit, 2) 

Kurangnya jumlah pegawai, dan 3) Beberapa 

pegawai yang mempunyai sikap yang kurang baik. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis 

dapat merekomendasikan beberapa hal terkait 

dengan peningkatan pelayanan prima di Kelurahan 

Bulah Banteng, antara lain : 

1. Penambahan jumlah pegawai di Kelurahan Bulak Banteng 

 

Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan 

menjadi cepat dan agar tidak adanya penumpukan 

masyrakat di ruang tunggu pelayananan. 

2. Perluasan ruang tunggu pelayanan 

 

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

masyarakat yang menunggu dalam pengerjaan 

berkas untuk berkerumun selain melanggar prokes 

hal tersebut juga berbahaya di kondisi pandemi 

saat ini 

Penambahan sarana dan prasarana dalam ruang 

tunggu pelayanan ini seperti kursi tunggu, kipas 

angin dan fasilias alat tulis. Hal ini bertujuan 

memberikan kenyamanan dalam ruang tunggu 

pelayanan. Jika ruang tunggu pelayanan sudah 

nyaman, maka akan semakin banyak masyarakat 

yang mengurus berkas sendiri tanpa bantua calo 

3. Penyederhanaan prosedur yang terlalu rumit dan berbelit-belit. 

 

Dilakukan dengan tujuan memberikan 
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kemudahan keapada masyarakat, sehingga 

dihrapkan dalam mengurus berkas tidak perlu 

memakai calo. 

4. Pembinaan sikap untuk pegawai yang tidak sabaran 

dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan 

kembali kepada pegawai bahwa orientasi pekerjaan 

mereka adalah pelayanan, jadi harus memiliki 

sikap melayani yang baik dan sesuai dengan 

standart. 
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