
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

tahun 2017 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, kualitas pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

terkait dengan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga belum 

diselenggarakan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP). 

2. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, kualitas pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

terkait dengan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga belum 

diselenggarakan sesuai dengan isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 

tentang pelayanan publik yang merujuk pada pasal 1 ayat 7 mengenai 

prinsip pelayanan publik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan kuesioner, dari 100 responden dapat 

diuraikan bahwa sebanyak 55 responden (55%) yang menyatakan tidak 

puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan 

Banguntapan Bantul, sebanyak 32 responden (32%) yang menyatakan 

kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf 

kecamatan Banguntapan dan sebanyak 13 responden (13%) menyatakan 



puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan 

Banguntapan Bantul. Sedangkan pada aspek jenis pelayanannya, 

masyarakat Banguntapan Bantul sebanyak 46 responden (46%) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas kecamatan Banguntapan 

Bantul adalah tidak baik, sebesar 41 responden (41%) menyatakan kurang 

baik, sebesar 8 responden (8%) menyatakan baik dan sebesar 5 responden 

(5%) menyatakan sangat baik. 

4. Berdasarkan skala likert, masyarakat pembuat Kartu Keluarga berada 

dalam kategori skala 2 yakni  kategori “kurang puas” karena konsumen 

memberikan nilai positif hanya sebesar 30-50% dari 14 pertanyaan serta 

skala 1 yakni kategori “tidak puas” karena konsumen memberikan nilai 

positif dibawah 30% dari 14 pertanyaan. Berdasarkan rumus Spearman 

Rank dengan turunan Spearman’s rho didapatkan paparan bahwa terdapat 

korelasi non parametrik dengan nilai signifikansi yaitu 0,003 yang berarti 

nilai signifikansi H1 di bawah angka 0,005 yang berarti bahwa kualitas 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh staf 

kecamatan Banguntapan Bantul tidak baik, maka tingkat kepuasan 

masyarakat Banguntapan Bantul dalam pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga adalah rendah. 

5. Beberapa indikator penelitian seperti prosedur pelayanan, persyaratan 

pelayanan dan kesesuaian atau penyampaian informasi pelayanan 

diasumsikan oleh masyarakat Kecamatan Banguntapan belum memenuhi 



respon kepuasan dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh masyarakat 

Banguntapan Bantul. 

 

4.2 Saran 

Penelitian mengenai hubungan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta tahun 2017 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta diharapkan untuk 

lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat pada saat 

pembuatan Kartu Keluarga sehingga mampu menerapkan isi Undang-

Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang merujuk 

pada pasal 1 ayat 7 mengenai prinsip pelayanan publik. 

2. Masyarakat Banguntapan Bantul Yogyakarta 

Masyarakat Banguntapan Bantul Yogyakarta diharapkan lebih 

kritis dalam memberikan masukan pada staf kecamatan Banguntapan 

Bantul Yogyakarta terkait dengan kualitas pelayanan pembuatan 

Kartu Keluarga. 

3. Peneliti 

Peneliti diharapkan mampu menjadi mitra staf kecamatan 

Banguntapan Bantul Yogyakarta terkait dengan penerapan isi 

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang 

merujuk pada pasal 1 ayat 7 mengenai prinsip pelayanan publik. 



4. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indeks kepuasan masyarakat terkait dengan 

pelayanan administrasi selain pembuatan Kartu Keluarga. 

 

 

 

 

 


