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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari lima dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk melihat 

dan mengukur kualitas pelayanan pada kantor Pos Klaten yaitu Tangibel 

(Berwujud), Reability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), 

Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati) dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik yang ada di kantor Pos Klaten baik. Meskipun demikian 

masih ada beberapa indikator dari dimensi-dimensi pelayanan yang mendapat 

hasil kurang baik, seperti kenyamanan ruang tunggu pelayanan, dan 

pemberian pelayanan yang mendahulukan sifat kekeluargaan pada pelanggan. 

Maka dari itu suatu pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan itu 

haruslah selalu meningkatkan kualitas guna menciptakan hubungan yang 

saling menguntungkan bagi para pelanggan dan pemberi pelayanan secara 

terus-menerus (counties). 

Terkait hasil kesimpulan penelitian diatas baik berdasarkan berbagai 

pertimbangan. Pertimbang itu meliputi aspek-aspek yang digunakan untuk 

melihat kualitas pelayanan yang ada dalam kantor Pos Klaten. Jika dijabarkan 

mengenai aspek dimensi pelayanan yang sorot, makan akan Nampak hasil 

lesimpulan berdasarkan lima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini: 

 



72 

 

1. Kualitas dalam dimensi Tangibel itu sudah cukup baik meski ada sedikit 

kekurangan yakni lahan parkir bagi para pelanggan Kantor Pos yang 

berbayar dan ruang tunggu pelayanan yang panas. 

2. Dalam dimensi  Reability semua indikator  yang digunakan itu 

mendapatkah hasil yang baik. 

3. Dimensi Responsiviness ini dua indikator sudah baik tapi ada satu hal 

yang kurang yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengkritik 

dan memberi saran kepada pihak Pos selaku pemberi pelayanan. Dan 

sedikitnya saluran yang dibuka oleh pihak Pos dalam memberikan 

kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi. 

4. Dalam dimensi Assurance ini memperlihatkan hasil yang baik dimana 

setiap indikator itu memunculkan hal-hal yang positif. 

5. Dan dimensi Emphaty ini juga memperlihatkan hasil yang positif. Meski 

ada satu hal yang kurang baik yakni pelayanan masih belum bisa 

menghilangan sifat patron / kekeluargaan, orang dekat dan orang yang 

dikenal. 

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan terkait kualitas pelayanan 

publik yang ada di kantor Pos Klaten saat ini penelitian dilakukan secara 

kualitatif deskriptif pada pelayanan publik di Kantor Pos Klaten dengan 

menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh 

Zeithaml dkk  dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Pos 

Kabupaten Klaten sangat baik. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengam melihat 

prospek pelayanan publik kedepan, maka peneliti dapat mengemukan saran-

saran sebagai berikut: 

1) Kantor Pos Klaten diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat khususnya pada para pelanggan pos, terutama 

dalam hal kenyamanan ruang tunggu pelayanan dengan menambah AC 

guna meningkatkan kenyamanan bagi para pelanggan yang menunggu 

pelayanan. 

2) Kantor Pos Klaten dalam memberi pelayanan kepada pelanggan yang 

masih sering terjadi mendahulukan orang terdekat yang dikenal oleh 

pelayan, maka diharapakan manajemen pelayanan menggunakan sistem 

nomor. Dimana sistem ini dapat memperjelas urutan yang akan diberikan 

pelayanan. 

3) Kantor Pos Klaten bisa menjadikan loket pelayanan yang terpadu dalam 

sistem palayanan tersebut sehingga semua loket mampu mengakomodir 

segala keperluan pelanggan. 
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