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BAB VI  

PENUTUP 

 

 Pada bab ini peneliti akan membagi dua sub bab, sub bab pertama yakni 

memaparkan kesimpulan tentang beberapa temuan yang ada dilapangan selama 

proses penelitian. Sub bab kedua adalah rekomendasi yang diberikan oleh peneliti 

untuk implementasi pelayanan online KGB dan faktor yang mempengaruhi 

implementasi pelayanan online KGB, serta bab ini sekaligus menjadi penutup dari 

pemaparan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi tentang inovasi 

pelayanan online KGB di Kabupaten Jombang, maka penulis akan menarik dua 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Karakteristik Inovasi 

1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif 

 Keuntungan ralatif dari pelayanan online KGB yakni pertama, 

memudahkan masyarakat (PNS) untuk mendapatkan KGB, sehingga 

masyarakat (PNS) tidak perlu lagi memberikan usulan, mengurus 

persyaratan dan menunggu lama. Melainkan  dengan hadirnya 

pelayanan online KGB secara otomatis akan terbaca dan tercetak oleh 

sistem. Kedua, proses pelayanan lebih cepat dan tepat waktu, karena 

sudah tercetak 2 bulan sebelumnya. ketiga, pemangkasan birokrasi 

karena masyrakat (PNS) tinggak menunggu konfirmasi dari operator 

SIMPEG.
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2. Compatibility atau Kesesuaian 

 Lahirnya inovasi pelayanan online KGB dengan 

menyesuaikan keinginan masyrakat yakni adanya pelayanan KGB 

yang lebih efektif dan efisien. Dalam pemberian KGB juga merujuk 

pada Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2015 tengang peraturan gaji 

PNS. 

3. Compexity atau Kerumitan 

 Pelayanan KGB di Kabupaten Jombang sudah memudahkan 

masyarakat dalam mengurus KGB, Mulai dari pelayanan, prosedur 

hingga mekanisme sudah dipermudah dengan sistem online. Namun 

terdapat kendala pada awal yakni operator yang bertugas harus 

melengkapi dan meng entry data terkait KGB ke SIMPEG. 

4. Triability atau Kemungkinan dicoba 

 Pada pelayanan online KGB fase uji coba dilakukan mulai 

bulan September-Desember 2013 yakni awal mula pembangunan 

SIMPEG berbasis web, serta integrasi database SIMPEG dekstop ke 

database SIMPEG web. Tahun 2014 yakni tahapan sinkronisasi dan 

updating database SIMPEG web dengan kondisi terbaru oleh seluruh 

operator SIMPEG SKPD se Kabupaten Jombang. Tahun 2015-2016 

yakni tahapan ucijoba modul Kenaikan Gaji Berjaka. April 2016 

sampai sekarang telah ter-implementasi pelayanan online KGB. 

5. Observability atau Kemudakan diamati 

 Dalam pelayanan online KGB memberikan dampak karena 

hadirnya inovasi ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat 
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(PNS), yang menginginkan proses pelayanan administrasi secara 

cepat, dan memudahkan masyarakat (PNS) dalam mendapatkan KGB, 

serta masyarakat (PNS) dapat merasakan perbedaan pelayanan dari 

manual hingga online.  

b) Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Implementasi Pelayanan 

Online KGB 
 

 Beberapa  faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi 

pelayanan online KBG. Terdapat tiga faktor yang dijelaskan oleh 

Djamaludin Ancok  yakni modal manusia, modal kepemimpinan dan 

modal struktur organisasi, Penjelasan selanjutnya akan di jelaskan pada 

sub bab dibawah ini. 

 Dalam penerapan inovasi pelayanan online KGB modal manusia 

yang ada di Kabupaten sudah mencukupi dan yang bertugas sebagai 

operator sudah memiliki pemahaman tentang internet dan operator 

SIMPEG sudah mengalami peningkatan khususnya bagi operator yang 

menjalankan. Namun masih ada beberapa operator yang masih belum 

banyak mengetahui cara mengaplikasikan SIMPEG. Dengan demikian 

perlu diselenggarakan pelatihan yang lebih intensif, agar operator di 

masing-masing SKPD/UPTD memiliki kemampuan dalam 

mengoperasikan aplikasi program SIMPEG. 

 Kepala BKDPP telah membuat terobosan baru yakni pelayanan 

online KGB. Dalam implementasi pelayanan online KGB, kepala BKDPP 

Jombang melibatkan diri secara langsung mulai dari proses hingga 

implementasinya, dan kepala BKDPP telah mendapatan banyak prestasi. 
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 BKDPP Jombang dalam mengembangkan inovasi tidak lepas dari 

kekompakan kinerja seluruh staf dan jajaran pimpinan, kerjasama yang 

baik dilakukan oleh antar bidang dan staf di dalam lingkungan organisasi 

BKDPP. Hal tersebut menjadi pemicu adanya inovasi yang berhasil 

tumbuh di BKDPP Kabupaten Jombang. pelayanan online KGB berada 

pada sub bidang data dan informasi yang membawahi bidang pengadaan 

profesi dan informasi. Serta pelaku dalam proses penerbitan KGB antara 

lain operator BKDPP, operator SKDP/UPTD, PNS, dan BPKAD. 

6.2 Saran 

 Rekomendasi tersebut berisikan kritik dan saran dari peneliti terkait hasil 

penelitian yang ditemukan dilapangan. Suatu program di implementasikan tidaklah 

ada  yang sempurna, begitupun inovasi pelayana online kenaikan gaji berkala  yang 

terintegitasi oleh program SIMPEG yang masih membutuhkan penyempurnaan. 

Maka dibutuhkan rekomendasi yang peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1.  Alangkah baiknya jika  membuat buku panduan terkait Program SIMPEG 

untuk mempermudah operator mempelajari serta menambah pengetahuan 

tentang program SIMPEG yang berbasis online. 

2.  Ada baiknya jika  BKDPP mengadakan pelatihan khusus bagi operator 

sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia  dan mampu lebih 

baik dalam mengoperasikan program. 


