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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh 

pada uraian sebelumnya maka disimpulkan bahwa ada pengaruh analisis 

penerapan sistem informasi administrasi kependudukan terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran di dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten malaka, dimana penerapan SIAK dalam pelayanan 

akta kelahiran belum terlaksana dengan semestinya dikarenakan 

masyarakatnya yang kurang memahami, dan sistem jaringannya juga tidak 

mendukung. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan akta kelahiran, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malaka 

melakukan bintek pegawai, penambahan pegawai, memperjelas prosedur, dan 

memperbaiki jaringan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK). Sehingga tercapai visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Malaka yakni Tertib Administrasi Kependudukan dengan Peleyanan 

Prima menuju Penduduk Berkualitas 2021. Peneliti  menyarankan agar perlunya 

kesadaran melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat serta dengan 

ditambahnya alokasi anggaran penerapan SIAK agar dapat tecapai tujuan SIAK 

yang telah diatur sesuai dengan landasan Hukum. 
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