
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan akan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik 

menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka perbaikan birokrasi 

pemerintah yakni reformasi birokrasi. Berbagai langkah dalam mewujudkan 

reformasi birokrasi dengan pelayanan yang prima telah dilakukan diantaranya: 

Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; 

MelaksanakanMonitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan 

pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat; Melaksanakan pendataan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk 

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; 

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penerapan OSS/PTSP-SA; Memberikan 

penghargaan kepada Penyelenggara pelayanan publik yang berprestasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan Menyusun Instrumen Evaluasi 

Kinerja untuk Pemantauan Kinerja Kualitas Pelayanan Publik (PK2PP), dalam 

rangka memenuhi amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Langkah-langkah yang ditetapkan oleh KEPMENPANRB tersebut telah 
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dilaksanakan di berbagai daerah desentralisasi di seluruh Indonesia dengan 

berbagai macam inovasi dan perubahan pelayanan yang lebih cepat dan merakyat. 

Pelayanan pada organisasi publik yang baik akan tampak dari efektifitas dan 

efisiensinya setiap kegiatan yang dilakukan. Efektifitas dan efisiensi yang 

dimaksud adalah cepat, akurat, mudah, murah, dan tepat sasaran sehingga 

pelayanan publik yang dilakukan tidak sebatas hanya memenuhi kriteria dan 

target organisasi namun bagaimana cara pelayan publik maupun pemerintah 

melakukan tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan publik bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga pelayanan umum banyak diminati 

dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik 

juga dapat didukung asas-asas pelayanan publik yakni Transparansi, 

Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan 

Kewajiban.Tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja pemerintah dalam 

penyediaan pelayanan publik semakin meningkat dan tidak terbendung, sehingga 

perlu disikapi secara positif oleh pemerintah dengan meresponnya secara aktif. 

Berkaitan dengan pelayanan publik, otonomi daerah mempunyai 

kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri merupakan salah 

satu penyelenggara pelayanan di tingkat daerah dengan dasar hukum 

penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian wewenang kepada 

daerah seluas-luasnya dari pemerintah pusat bertujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberdayaan dan pembinaan bagi 
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masyarakat sebagai terselenggaranya pembangunan daerah sehingga masyarakat 

dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya masyarakat 

sebagai pelaku utama keberhasilan suatu pelayanan publik yakni keterikatan 

hubungan yang kuat antara pemerintah sebagai perintis/penyelenggara dan 

masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Hal tersebut menjadikan kualitas 

pelayanan publik lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan secara 

menyeluruh. Pelayanan publik yang mudah didapatkan di daerah masing-masing, 

harus benar-benar mengenal potensi masyarakat dan potensi sumber daya lain di 

daerah tersebut sehingga pelayanan publik dapat terus dirasakan masyarakat 

dengan mudah dan merakyat. Pemerintah Daerah dapat mengambil segala bentuk 

keputusan dalam menentukan standar pelayanan publik sehingga pemerataan 

pelayanan dapat dirasakan seluruh lapisan sosial didalam masyarakat daerah 

tersebut. Inovasi pemerintah daerah untuk membuat suatu daerah menjadi daerah 

yang maju mencerminkan daerah tersebut siap untuk menghadapi persaingan 

global maupun menjadi daerah yang mampu menonjolkan potensi daerah. 

Pelaksanaan inovasi di setiap daerah tidaklah lepas dari peraturan pemerintah 

pusat itu sendiri. Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan 

administrasi kependudukan yang sampai saat ini masih menjadi pelayanan yang 

terusmelakukan inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan 
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penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. Di Kota Semarang proses kegiatan administrasi 

kependudukan secara keseluruhan telah berjalan dengan optimal sesuai dengan 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 yakni telah 

dibagi di 16 kecamatan pos pelayanan sebagai tempat perekaman data 

kependudukan (TPDK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan 

kualitas pelayanan untuk kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi 

organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dispendukcapil. 

Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebutdapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi 

indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh 

kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan 

perlindungan yang berkenan dengan penerbitan dokumen kependudukan. 

Hasil penelitian terdahulu oleh Haryo Prahasto (dalam Journal of Faculty of 

Social and Political Sciences Department of Government Science, UNDIP, 

04/2010) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan melalui lima dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles dapat mengukur kepuasan 

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kinerja pelayanan tersebut masih kurang baik karena sebagian besar dimensi 

terdapat pada kuadran C yang dikategorikan sebagai tingkat pelayanan yang 

masih kurang dan rendah. Maka, dimensi kualitas pelayanan yang dapat 

http://eprints.undip.ac.id/view/divisions/sch=5Fgover/
http://eprints.undip.ac.id/view/divisions/sch=5Fgover/
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mengukur kepuasan masyarakat dalam penelitian ini diantaranya melalui 6 

dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

communication sehingga dapat diketahui seberapa tingkat kepuasan masyarakat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atau biasa 

disebut dengan Disdukcapil Kota Semarang adalah kantor/instansi pelayanan 

publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Produk pelayanan 

yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Semarang adalah Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Akta Kematian, 

Akta Kelahiran, dan Akta Pengangkatan Anak. Undang-undang RI Nomor 24 

Tahun 2013 yang sebelumnya merupakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penerapan e-KTP yang 

saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam percepatan 

database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun secara Nasional. Hal 

tersebut dimaksudkan agar masing-masing penduduk tidak dimungkinkan 

memiliki kartu identitas ganda atau lebih dari satu maupun dapat dipalsukan 

karena didalam e-KTP tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman 

elektronik data penduduk yang berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. 

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor 

Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk 

dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar 

dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen 

identitas lainnya. Manfaat e-KTP yang diharapkan dan dapat dirasakan seperti 
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identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dapat 

dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. 

Sudah 4 tahun terakhir ini banyak dijumpai masalah terkait proses 

pelayanan penerbitan e-KTP di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sebagian 

besar khususnya UPTD di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan pada 

pelayanan penerbitan e-KTP. Permasalahan disebabkan karena terhambatnya 

pemberian kartu elektronik akibat pengadaan blangko yang terbatas jumlahnya 

sehingga banyak dari anggota masyarakat yang hanya memiliki KTP sementara 

maupun KTP yang lama atau belum diperbaharui padahal masa berlaku sudah 

habis. Selain blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data dan pengadaan 

lisensi juga menjadi kendala dalam pembuatan e-KTP karena berbagai 

‘moneypolitic’ yang menghambat sistem teknologi untuk mempercepat cetak e-

KTP bagi masyarakat di seluruh daerah. Kurang maksimalnya jaringan 

komunikasi data, rusaknya peralatan perekaman seperti iris scanner, serta masalah 

lainnya yang menyebabkan terhentinya operasional layanan perekaman e-KTP, 

sehingga ada beberapa penduduk yang tidak bisa ikut dalam perekaman e-KTP. 

Selain masalah pada sistem dan sarana perekaman data, dimensi ketepatan 

pegawai dalam memberikan janji pelayanan belum maksimal dikarenakan 

banyaknya masyarakat yang memohon diterbitkannya e-KTP di seluruh Indonesia 

membuat sarana prasarana penunjang menjadi lebih terbatas, apalagi beberapa 

tahun terakhir ini masalah e-KTP di Indonesia masih menjadi perhatian publik 

yakni tentang penyelewengan dana pengadaan e-KTP yang berdampak hampir 
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disemua masyarakat di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun maupun 

masyarakat yang masih menggunakan KTP lama. 

Permasalahan lain juga terjadi di kabupaten kendal. Akibat data base 

mengalami gangguan, pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (Dispendukcapil) Kendal dikeluhkan warga. Gangguan ini menyebabkan 

waktu pelayanan sangat lama, bahkan e-KTP tidak juga diberikan kepada warga. 

Seorang warga Cepiring, mengaku sudah melakukan perekaman data e-KTP sejak 

Agustus 2014 lalu, namun sampai saat ini, Dispendukcapil belum juga 

memberikan e-KTP. Dispenduk menjanjikan bahwa e-KTP yang sudah jadi akan 

dikirim ke kecamatan dan diteruskan ke masing-masing kepala desa namun belum 

direalisasikan oleh pihak Dispendukcapil Kendal. Penundaan cetak e-KTP tidak 

hanya terjadi di Kendal, tapi seluruh kabupaten/kota di Indonesia juga ikut 

terkendala seluruhnya, namun tidak menjadi masalah pada perekaman data di 

tingkat Kabupaten/Kota. (Sumber: https://metrojateng.com/data-base-gangguan-

pelayanan-e-ktp-dikeluhkan/ dipublikasikan pada tanggal 04/09/2015) 

Pelayanan penerbitan e-KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang 

Barat kurang maksimal disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana serta 

kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat, meskipun jam operasional 

pelayanan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pelayanan, prasarana dan sarana 

perekaman data dan penerbitan e-KTP baik alat sidik jari, laser mata, foto 

elektronik dan komputer dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses 

penerbitan e-KTP, namun pelayanan yang diberikan di TPDK Disdukcapil 

Kecamatan Semarang Barat belum maksimal karena pegawai kurang terlatih 

https://metrojateng.com/data-base-gangguan-pelayanan-e-ktp-dikeluhkan/
https://metrojateng.com/data-base-gangguan-pelayanan-e-ktp-dikeluhkan/
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menggunakan sarana prasarana yang ada. Selain itu, sarana prasarana penunjang 

pelayanan belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Dari data rekam cetak e-KTP Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil kota 

Semarang nampak bahwa sampai dengan 25 Oktober 2017 kecamatan Semarang 

Barat telah melakukan perekaman sebanyak 2,879 kali danmelakukan pencetakan 

sebanyak 1,532 kali. Jumlah pencetakan e-KTP tersebut merupakan akumulasi 

dari jumlah keseluruhan cetak e-KTP baik pembuatan baru, pergantian identitas 

(tempat tinggal) maupun pergantian KTP lama ke e-KTP, sedangkan e-KTP yang 

belum tercetak sebanyak 1,347. Hal tersebut menimbulkan masalah karena masih 

banyak e-KTP yang belum tercetak dan banyak warga khususnya di kecamatan 

Semarang Barat, padahal SOP tentang waktu penyelesaian pelayanan e-KTP dari 

perekaman sampai pada pencetakan hanya membutuhkan 4 Hari kerja. 

Kesenjangan antara SOP dan praktik pelayanan e-KTP selama ini memberikan 

citra yang buruk terhadap pelayanan publik di Indonesia khususnya pada 

pelayanan administrasi kependudukan dan masyarakat pun selama ini hanya 

menerima ketidakpuasan pelayanan publik yang berlarut-larut tanpa penanganan 

yang cepat dan segera untuk ditangani oleh penyelenggara pelayanan adminduk. 

Berdasarkan hasil wawancara awal (pra-survei) yang sudah penulis lakukan 

dengan beberapa narasumber selaku masyarakat pengguna layanan e-KTP di 

TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat ada beberapa permasalahan yang 

dapat dijelaskan terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. 

Beberapa masalah terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat tersebut 

seperti ketersediannya jumlah tempat duduk yang belum mencukupi semua 
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anggota masyarakat pengguna layanan, jumlah pegawai front office yang sedikit 

membuat waktu pelayanan hanya untuk mengambil dokumen yang sudah jadi 

harus menunggu antrian yang lama, padahal untuk mengambil dokumen yang 

dibutuhkan tidak seharusnya menunggu antrian yang terlalu lama namun cukup 

menunjukkan tanda bukti saja seperti pelayanan yang diberikan perusahaan swasta 

pada umumnya. Tanggapan masyarakat pengguna jasa tentang proses pelayanan 

yang dilakukan pegawai dalam melayani masyarakat 

“Pegawai yang ada di front hanya 4 orang saja sementara yang antri semakin 

banyak, jadi lama menunggu walaupun sudah dibagi menjadi 3 loket tetap aja 

kurang berjalan maksimal, apalagi masyarakat yang hanya komplain belum ada 

loket khusus untuk itu jadi tempat pengaduan menjadi satu dengan pelayanan 

lainnya” (Rabu, 11 Oktober 2017) 

 

Ada juga masyarakat yang masih kurang puas dengan kenyamanan dalam 

ruang pelayanan di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat karena 

beberapa fasilitas penyejuk ruangan yang tidak setiap hari dinyalakan, kadang-

kadang ruang pelayanan bisa menjadi sejuk namun di hari lain kurang sejuk dan 

panas, tanggapan masyarakat terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan: 

“Penyejuk ruangan (AC) kurang berasa mbak jadi banyak pengunjung yang 

datang jadi kurang nyaman, kalau pengunjungnya lagi sedikit ya kerasa sih 

mbak tapi sedikit, kalau pengunjungnya lagi banyak-banyaknya ya mbak, 

ACnya nyala tapi jadi gak kerasa sejuk” (Kamis, 12 Oktober 2017) 

 

Masyarakat kurang puas terhadap Prosedur penerbitan e-KTP karena 

masyarakat kurang mendapatkan informasi sosialiasi terkait penerbitan e-KTP 

dari lingkungan rumah (RT/RW) sehingga membuat masyarakat terkadang masih 

harus kembali pulang karena berkas yang diberikan kepada pegawai belum sesuai 
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dengan apa yang diharapkan instansi. Berikut tanggapan salah satu masyarakat 

tentang prosedur pelayanan di di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat: 

“Menurut saya prosedur penerbitan e-ktp sudah mudah mbak prosesnya, 

namun lebih baik lagi apabila diberi bagan alur pelayanan penerbitan e-ktp 

yang ditempel di dinding atau dibuat stand banner, jadi ke tempat pelayanan 

gak bingung-bingung lagi mbak apalagi terkait berkas yang harus dibawa kan 

sudah jelas karena ada petunjuk prosedur pelayanannya” (Kamis, 12 Oktober 

2017). 

Masalah berikut yaitu mengenai sikap para pegawai yang belum sepenuhnya 

menunjukkan perhatiannya dengan baik kepada anggota masyarakat pengguna 

jasa. Sebagian anggota masyarakat  mengeluhkan sikap beberapa pegawai yang 

tidak melayani dengan senyum, sapa dan salam. Salah satu pengguna jasa yang 

penulis wawancarai mengungkapkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pegawai 

pelayanan penerbitan e-KTP belum cukup baik. Ia merasa belum puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai sehingga membuatnya merasa kurang 

nyaman. Berikut ini pendapat dari salah satu pengguna jasa yang sedang 

menunggu antrian pelayanan penerbitan e-KTP melalui wawancara pada hari 

Jumat, 31 Oktober 2017. 

“Keramahan pegawai disini kurang mbak, kadang kalau lagi banyak kerjaan 

jadi kurang konsisten melayani pengguna jasa, tersenyum dan memberi salam 

saat memberikan pelayanan juga kadang-kadang saja, kurang sabar juga 

menghadapi pengguna jasa yang sudah tua dan yang sudah susah memahami 

proses pelayanan e-ktp mbak” 

Pendapat pengguna jasa yang lain terkait dengan kemampuan pegawai yang 

kurang tanggap terhadap berbagai keluhan yang disampaikan pengguna jasa 

dalam pelayanan penerbitan e-KTP yang diberikan: 

“Kadang petugas disini kurang cepat dalam melayani masyarakat, kadang juga 

respon dalam menanggapi keluhan masyarakat lamban mungkin karena sedang 
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banyak kerjaan atau ada masalah lain jadi kadang melakukan pekerjaan 

setengah hati mbak” (Jumat, 13 Oktober 2017) 

Masalah yang lain terkait waktu penerbitan e-KTP yang tidak dapat 

menjanjikan masyarakat, tidak ada kepastian yang jelas terkait penerbitan e-KTP 

karena blangko serta alat pendukung belum cukup memadai untuk diterbitkannya 

dengan cepat, apalagi setelah ada kasus korupsi anggaran e-KTP yang berimbas 

ke seluruh daerah di Indonesia. Berikut Tanggapan masyarakat tentang 

kehandalan pegawai maupun kemampuan instansi dalam memberikan janji 

pelayanan dilihat dari ketepatan waktu pelayanan yang diberikan: 

“Saya kurang puas mbak dengan pelayanan e-ktp disini, lama sekali pembuatan 

e-ktp dari bulan agustus 2016 sampai sekarang belumjadi, katanya yang 

janjinya 3 bulan mundur lagi jadi 6 bulan dan sampai sekarang ya belum jadi, 

ini mau ngurus dokumen lain kan harus ada ktp asli jadi susah kalau belum ada 

ktpnya” (Rabu, 11 Oktober 2017). 

 

Beberapa masalah yang sudah penulis jabarkan merupakan identifikasi 

permasalahan dalam penerapan layanan penerbitan e-KTP pada TPDK 

Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat kaitannya dengan kepuasan masyarakat. 

Pengukuran kepuasan masyarakat melalui suatu dimensi kualitas pelayanan dapat 

menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja pelayanan dalam mempengaruhi 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan e-KTP, sehingga hal itu 

dapat menjadi masukan untuk bisa memberikan kepuasan kepada anggota 

masyarakat khususnya pemohon pelayanan penerbitan e-KTP. Berdasarkan 

permasalahan yang dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan 
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Penerbitan e-KTP di Tempat Perekaman Data Kependudukan(TPDK) 

Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan penerbitan e-KTP 

di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat? 

2. Bagaimana kesesuaian harapan masyarakat pengguna jasa dengan kinerja 

pelayanan penerbitan e-KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang 

Barat? 

3. Faktor-faktor kualitas pelayanan manakah yang perlu di prioritaskan dalam 

peningkatan kepuasan masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

penerbitan e-KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat 

2. Untuk menganalisis kesesuaian harapan masyarakat pengguna jasa dengan 

kinerja pelayanan penerbitan e-KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan 

Semarang Barat 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor kualitas pelayanan yang perlu di 

prioritaskan dalam peningkatan kepuasan masyarakat 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah 

pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 

datang. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian administrasi 

terutama pada kualitas pelayanan publik 

2) Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pemahaman dalam mengetahui tingkat kepuasaan masyarakat terhadap 

pelayanan publik terutama pada Pelayanan Penerbitan e-KTP di 

TPDKDisdukcapil Kecamatan Semarang Barat 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuandan kepada masyarakat mengenai peningkatan 

pelayanan publik melalui survei kepuasan dalam Pelayanan Penerbitan e-

KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat 

3. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi 

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

Pelayanan Penerbitan e-KTP di TPDKDisdukcapil Kecamatan Semarang 

Barat agar pelaksanaan pelayanan kedepannya lebih baik lagi. 
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1.5 Kajian Teori/Konsep 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai Analisis Survei Kepuasan Penyelenggaraan 

Pelayanan Penerbitan e-KTP di Tempat Perekamana Data Kependudukan (TPDK) 

Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat yang kemudian menjadi referensi relevan 

dengan penelitian ini antara lain: 

Jurnal 
Artikel & 

Pengarang 

Variabel & 

Indikator 
Tujuan Temuan 

Analisa 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap 

Kinerja 

Pelayanan 

Kantor 

Camat 

Kecamatan 

Sarolangun 

Dahmiri,Un

iversitas 

Jambi 

Variabel: 

Kinerja 

pelayanan, 

Kepuasan 

masyarakat 

Indikator: 

Kualitas 

pelayanan 

diukur 

menggunaka

n IKM (14 

macam 

indikator) 

Untuk 

memperoleh 

gambaran 

mengenai 

kepuasan kerja 

pegawai pada 

Universitas Jambi 

kampus 

Sarolangun serta 

faktor-faktor yang 

mempengaruhiny

a 

Dimensi kepuasan 

masyarakat dikategorikan 

kurang baik dari 14 

dimensi yang ada 3 

dimensi dikatakan baik 

yaitu prosedur, 

kemampuan pegawai dan 

keamanan, 9 dimensi 

berada pada posisi kurang 

baik dan 2 dimensi tidak 

baik. Secara keseluruhan 

unit pelayanan kinerjanya 

dikategorikan pada 

kondisi yang kurang baik 

dengan mutu pelayanan C 

(54,22) 

Analisis 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

(Studi 

Pelayanan 

KTP di 

Kecamatan 

Semarang 

Barat) 

Haryo 

Prahasto,Un

iversitas 

Diponegoro

, pada tahun 

2008 

Variabel: 

Kualitas 

pelayanan 

publik 

Indikator: 

Diukur 

melalui lima 

dimensi 

kepuasan: 

kehandalan, 

keresponsifan

,assurance, 

empati, dan 

tangibles 

Untuk 

mengetahui 

tingkat kinerja 

pelayanan KTP di 

Kecamatan 

Semarang Barat 

dari kualitas 

pelayanan yang 

diberikan 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa 

kinerja pelayanan KTP di 

Kecamatan Semarang 

Barat masih kurang baik 

karena dalam hasil 

penelitian dapat dilihat 

bahwa paling banyak 

terdapat pada kuadran C 

yang dikategorikan 

sebagai tingkat pelayanan 

yang masih kurang dan 

rendah, yang diukur 

melalui 5 dimensi 

kepuasan 
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Jurnal 
Artikel & 

Pengarang 

Variabel & 

Indikator 
Tujuan Temuan 

Analisis 

Kepuasan 

Pelanggan 

di Pusat 

Pelayanan 

Terpadu 

(PPT) Kota 

Semarang 

Intan 

Permatasari, 

Universitas 

Diponegoro 

pada tahun 

2008 

Variabel: 

Kepuasan 

Pelanggan 

Indikator: 

Diukur 

melalui 

dimensi-

dimensi 

kualitas 

pelayanan 

dengan 6 

dimensi 

Untuk 

mengetahui 

tingkat kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

pelayanan yang 

diberikan di Pusat 

Pelayanan 

Terpadu (PPT) 

KotaSemarang 

Kualitas pelayanan di kota 

Semarang tepatnya PPT 

kurang baik, dapat dilihat 

dari nilai indeks 22,36 

dengan nilai sebesar 55,9 

maka termasuk kualifikasi 

mutu pelayanan C dengan 

pengertian kurang baik. 

Metode Penelitian yang 

digunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif 

Analisis 

Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap 

Penyelengg

araan 

Pelayanan 

Pasang 

Baru (Studi 

Kasus di 

PT.PLN 

(Persero) 

Rayon 

Semarang 

Tengah 

Ulya 

Rochmana, 

tahun 2016 

Variabel: 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indikator: 

Diukur 

dengan 9 

macam 

indikator 

SKM 

Untuk 

menganalisis 

tingkat kepuasan 

masyarakat dan 

kesesuaian 

harapan dan 

kinerja pelayanan 

yang diberikan 

PT. PLN 

(Persero) Rayon 

Semarang Tengah 

Secara umum kinerja 

pelayanan dapat dikatakan 

baik, namun setelah 

dianalisis dengan 

menggunakan diagram 

kartesius dari 9 ruang 

lingkup SKM tersebut 

masih ditemukan 2 unsur 

yang belum memuaskan 

masyarakat karena 

kinerjanya belum 

dianggap baik dan tingkat 

kepentingannya tinggi 

sehingga tingkat 

kesesuaian yang didapat 

cukup tinggi 

Analisis 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap 

Pelayanan 

Publik Pada 

BP2T Kota 

Tanjungpin

ang 

Ely 

Kartikaning

dyah, 

Batam 

Polytechnic

s Parkway 

Street, 

Batam 

Centre, 

Batam 

29461 

Variabel: 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indikator: 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

dengan 14 

indikator 

Untuk 

mengetahui 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

pelayanan publik 

oleh BPPT 

Pemerintah kota 

Tanjungpinang 

Pelayanan yang dilakukan 

sudahbaik hanya saja pada 

kecepatan petugas dalam 

pengurusan IMB rata-rata 

masyarakat 

mengalamiketidakpuasan 

pelayanan. Lebih dari 

setengah indikator berada 

dalam kondisi tidak baik 

sehingga periode 

berikutnya bisa digunakan 

sebagai dasar untuk 

mengevaluasi kinerja 

karyawan, dalam upaya 

peningkatan kualitas 

pelayanan perizinan 
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Jurnal 
Artikel & 

Pengarang 

Variabel & 

Indikator 
Tujuan Temuan 

The Role Of 

Customer 

Satisfaction 

in 

Mediating 

Marketing 

Communica

tion Effect 

On 

Customer 

Loyalty 

(Journal of 

Arts, 

Science & 

CommerceE

-ISSN2229-

4686■ISSN

2231-4172) 

Mohamad 

Dimyati,  

Department 

of 

Managemen

t Faculty of 

Economics, 

Jember 

University 

JalanKalima

ntan, East 

Java, 

Indonesia 

Variabel: 

Kepuasan 

pelanggan, 

Komunikasi 

pemasaran 

Indikator: 

Pemasaran 

komunikasi, 

loyalitas 

pelanggan 

Untuk 

mempelajari 

pengaruh 

komunikasi 

pemasaran pada 

kepuasan maupun 

kesetiaan 

pelanggan dan 

efek kepuasan ada 

pada loyalitas 

pelanggan 

tersebut 

Kepuasaan pelangga 

adalah satu perasaan 

bahagia atau marah karena 

perbandingan kinerja 

produk dan harapan 

mereka. Untuk 

memenangkan kompetisi 

perusahaan (IM3) harus 

memiliki kemampuan 

untuk memuaskan 

pelanggan. Dasar dari 

kepuasan pelanggan yakni 

harapan pelanggan, 

perkiraan maupun 

keyakinan yang pelanggan 

terima jika ia 

menggunakan maupun 

membeli produk tersebut 

Developme

nt and 

Psychometri

c 

Evaluation 

of the 

Youth and 

Caregiver 

Service 

Satisfaction 

Scale (Adm 

Policy Ment 

Health 

(2012) 

39:71–77 

DOI 

10.1007/s10

488-012-

0407-y) 

M. Michele 

Athay, 

Leonard 

Bickman 

Variabel: 

Kepuasan 

pelayanan, 

perawatan 

kesehatan 

Indikator: 

Skala 

Kepuasan 

Layanan 

Untuk 

mengetahui 

tingkat kepuasan 

layanan dengan 

menggunakan 

pengukuran 

maupun studi 

tentang skala 

kepuasan layanan 

serta 

mengevaluasi 

hasil layanan 

pengasuh maupun 

layanan kesehatan 

mental 

Kepuasan layanan terbaik 

sangat berhubungan 

dengan gejala perubahan. 

kepuasan layanan, seperti 

yang digunakan dalam 

tulisan ini, adalah 

indikator proses 

pengolahan dan bukan 

hasil, Kepuasan layanan 

terbaik dapat digunakan 

untuk memahami 

keseluruhan pengalaman 

interaksi antara penyedia 

layanan dan konsumen 

dan menginformasikan 

proses pembuatan 

pengobatan lebih berpusat 

pada klien dan diterima 

oleh konsumen. 
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Jurnal 
Artikel & 

Pengarang 

Variabel & 

Indikator 
Tujuan Temuan 

An analysis 

of citizen 

satisfaction 

with public 

service 

delivery in 

the 

Sedibeng 

district 

municipalit

y of South 

Africa 

(Internation

al Journal of 

Social 

Economics 

Vol. 39 No. 

3, 2012 

pp. 182-199 

q Emerald 

Group 

Publishing 

Limited) 

Oludele 

Akinloye 

Akinboade 

and 

Mandisa 

Putuma 

MokwenaM

ANOL 

Advisory 

Research, 

Centurion, 

South 

Africa 

Emilie 

Chanceline 

Kinfack 

Pretoria, 

South 

Africa 

Variabel: 

Kepuasan 

masyarakat, 

kualitas 

layanan 

Indikator:Pe

nyampaian 

layanan 

publik pada 

perawatan 

kesehatan, 

perumahan, 

air, listrik, 

penghapusan 

limbah padat, 

penampilan 

fisik 

Untuk 

menganalisis 

kepuasan warga 

dengan 

penyampaian 

layanan 

masyarakat di 

kotamadya distrik 

Sedibeng Afrika 

Selatan. 

Kotamadya ini 

terdiri dari 3 

kotamadya lokal: 

Lesedi, Emfuleni, 

dan Midvaal 

Persentase yang 

ditunjukkan dalam gambar 

3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden 

tidak puas dengan layanan 

yang disampaikan oleh 

kotamadya di wilayah itu. 

Nilai kepuasan rendah 

untuk pelayanan di jalan, 

penciptaan lapangan kerja 

dan 

kejahatanmencerminkan 

tantangan nyata 

pemerintahan Afrika 

Selatan. Peringkat layanan 

keseluruhan kepuasan 

untuk jalan dapat 

mencerminkan masalah 

kecelakaan yang serius 

yang merenggut banyak 

jiwa 

Analysis of 

Factors 

Influencing 

Inpatient and 

Outpatient 

Satisfaction 

with the 

Chinese 

Military 

Health 

Service 

(2016 Lv 

et.al.This is 

an open 

access 

article 

distributed 

under the 

terms of the 

Creative 

Commons 

Attribution 

License) 

Yipeng Lv, 

Chen Xue, 

Yang Ge, 

Feng Ye, 

Xu Liu, 

Yuan Liu, 

Lulu Zhang. 

University, 

Shanghai 

200433, 

China 

Variabel: 

Kepuasan 

layanan 

kesehatan 

(layanan inap 

dan jalan) 

Indikator:La

ngkah-

langkah,stand

ar 

perawatan,wa

ktu,lingkunga

n,sikap staf 

medis,sarana 

prasarana(ob

at-obatan), 

dan fasilitas 

medis lainnya 

Untuk 

menjelajahi 

maupun 

mengetahui 

penyebab 

kepuasan dan 

ketidakpuasan 

pelayanan 

institusi kesehatan 

militer yang 

sangat penting 

dalam pemenuhan 

tanggung jawab 

petugas pelayanan 

Tingkat kepuasan secara 

keseluruhanmasing-

masing 19.0% dan 18,5%. 

Faktor penentu kepuasan 

pelayanan ini dibagi 2 

kategori: kepuasan dengan 

lingkungan, dan kepuasan 

dengan kualitas medis. 

Studi ini menjelaskan 

mengenai kepuasan yang 

disebabkan karena 

perawatan yang dilakukan 

oleh pegawai kesehatan 

militer yang berhubungan 

langsung dengan para 

militer yang menggunakan 

jasa pelayanannya selama 

ini 
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Jurnal 
Artikel & 

Pengarang 

Variabel & 

Indikator 
Tujuan Temuan 

Citizen 

Satisfaction 

with Public 

Schools : A 

Study of 

Attitudinal 

Differences 

and Change 

(School 

Administrat

ion,12/2010

, Volume8, 

Issue 3) 

Collen Bell Variabel: 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indikator: 

Perhatian dan 

sikap warga, 

jarak tempat 

tinggal ke 

sekolah, 

karakter anak 

Tujuan dari 

penelitian ini 

memfokuskan 

pada perhatian 

dan sikap warga 

terhadap sekolah 

negeri di suatu 

Kabupaten 

Tujuan dari penelitian ini 

memfokuskan pada 

perhatian dan sikap warga 

terhadap sekolah negeri di 

suatu kabupaten. Tingkat 

kepuasan terhadap 

program dan personalia 

sekolah terstruktur dengan 

berbagai faktor. Adanya 

perbedaan dalam 

kepuasan yaitu dapat 

dilihat dari faktor-

faktoryang 

mempertimbangkan peran 

perantara dari kedekatan 

jarak setiap warga negara 

terhadap sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut bisa diambil kesimpulan 

bahwa suatu penyelenggaraan pelayanan publik baik ataupun buruknya sangat 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik ditunjukkan melalui indikator-

indikatorkepuasan masyarakat, yakni biaya, waktu pelayanan, kompetensi 

pegawai, sarana dan prasarana, pengaduan sehingga kinerja organisasi dapat lebih 

jelas dinilai baik maupun buruknya sesuai tolok ukur kepuasan masyarakat yang 

digunakan. Apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan tinggi 

maka masyarakat akan nyaman untuk terus dilayani dan merasa senang 

mendapatkan pelayanan di organisasi tersebut. Tetapi, jika masyarakat tidak 

merasa puas atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam organisasi 

tersebut rendah maka masyarakat enggan memperoleh pelayanan kembali ataupun 

acuh tak acuh terhadap pelayanan di organisasi tersebut. 
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1.5.2 Administrasi Publik 

Beberapa para ahli yang mengemukakan definisi Administrasi yaitu menurut: 

1. Leonard D White 

Administrasi adalah suatu proses yg biasanya terdapat pada semua usaha 

kelompok baik usaha pemerintah maupun swasta, sipil atau militer baik secara 

besar-besaran atau kecil-kecilan. 

2. The Liang Gie 

Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu usaha kerjasama 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, dalam 

lingkup negara/pemerintahan definisi administrasi publik banyak dikemukakan 

oleh ahli, yaitu: 

Chandler dan Plano mengungkapkan administrasi publik merupakan proses 

dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan diorganisasikan dan 

diformulasikan, mengimplementasikan dan  mengelola keputusan-keputusan 

dalam kebijakan publik 

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan 

paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-

metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh 

suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang 

tertentu mendapat tantangan dari luar dan mengalami krisis atau anomalies, maka 

kepercayaan dan wibawa dari cara pandang tersebut menjadi luntur atau 

berkurang. Hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, 

anomalies ini pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara 

pandang yang lama dengan yang baru, sebagaimana diungkapkan oleh Nicholas 

Henry. Nicholas Henry mengungkapkan bahwa standard suatu disiplin ilmu, 

seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski mencakup fokus dan 
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locus. Fokus mempersoalkan what of the field atau metode dasar yang digunakan 

atau cara-cara ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. 

Locus mencakup where of the field atau tempat dimana metode tersebut 

digunakan atau diterapkan. Berdasarkan dua kategori disiplin tersebut, Henry 

mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi Negara, 

yaitu: Paradigma 1 dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi 

yang mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada 

kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi 

perhatian pada pelaksanaan dari kebijakan atau kehendak yang dimaksud. 

Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara 

badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dengan badan 

eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Implikasi dari 

paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas 

nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government 

bureaucracy. Paradigma ini hanya ditekankan aspek “locus” saja yaitu 

government bureaucracy, tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan 

dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci. 

Paradigma 2 disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. 

Memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. 

Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB 

(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and 

Budgeting) yang dapat diterapkan dimana saja, sifatnya universal sedangkan locus 

dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena anggapan 
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bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dimana saja termasuk di organisasi 

pemerintah. Maka, paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokus. 

Paradigma 3 adalah paradigma administrasi sebagai Ilmu Politik. 

Administrasi Negara bukan value-free atau dapat berlaku dimana saja, namun 

justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu, terjadi pertentangan antara anggapan 

mengenai value-free administration dengan anggapan value-laden politics. Pada 

prakteknya anggapan keduanya berlaku. Akibatnya muncul paradigma baru yang 

menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah 

birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip 

administrasi publik mengandung banyak kelemahan. 

Paradigma 4 adalah Administrasi publik sebagai Ilmu Administrasi. 

Paradigmaprinsip-pinsip manajemen yang pernah popular sebelumnya, 

dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis 

manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis 

sistem, riset operasi, merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah 

perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu orientasi pada perkembangan 

ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang 

berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini 

diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam 

dunia administrasi publik, karena itu locusnya menjadi kabur. 

Paradigma 5 merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai 

Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki fokus 
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dan lokus yang jelas yakni fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan 

kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-

kepentingan publik. 

Pada sisi lain ada yang mengklasifikasikan menjadi 3 periode 

perkembangan paradigma, yaitu: 

1. Administrasi Publik Tradisional / Klasik (The Old Public Administration). 

Perkembangan paradigma administrasi publik klasik dimulai ketika awal 

kelahiran dari administrasi publik itu sendiri. Pada masa perkembangan awal, 

administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik, ter-

institusionalisasi, dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur 

organisasi yang hirarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari 

berbagai fungsi sehingga sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi 

pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan publik. 

Besarnya intervensi pemerintah pada semua segmen kehidupan masyarakat 

menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal, dimana peraturan atau 

kebijakan yang dibuat dimungkinkan untuk diambil alih secara penuh oleh 

pemerintah tanpa melibatkan berbagai aktor lainnya seperti perwakilan dari 

sektor bisnis dan khususnya partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan 

dampak dengan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk 

membiayai organisasi pemerintahan yang formasi birokrasinya cenderung 

“gemuk” dengan bermacam fungsi yang terlalu boros dan tidak memiliki 

tupoksi yang jelas. Terlebih lagi dengan masyarakat yang dihadapkan pada 

rantai meja-meja pelayanan yang berbelit dan semakin menjauhkan hubungan 
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masyarakat dengan pemerintah, seakan-akan terjadi pembatasan yang jelas 

antara pemerintah dan masyarakat, dan ini akan membuat pemerintah sulit 

untuk ditempuh oleh masyarakat. Tentu saja ini memberatkan masyarakat 

sebagai pembayar pajak dimana hasil pajak lebih banyak keluar untuk gaji 

pegawai dan pembiayaan pemerintah lainnya namun sedikit untuk layanan 

terhadap publik. Secara ringkas, Denhardt dan Denhardt menguraikan 

karakteristik OPA sebagai berikut: 

1) Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau 

badan resmi pemerintah. 

2) Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan 

implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik, kebijakan 

publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. 

3) Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan 

kebijakan publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab 

mengimplementasikan kebijakan publik. 

4) Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang 

bertanggung-jawab kepada pejabat politik (elected officials) dan dengan 

diskresi terbatas. 

5) Administrator bertanggung-jawab kepada pimpinan pejabat politik (elected 

political leaders) yang telah terpilih secara demokratis. 
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6) Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis 

dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. 

7) Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan 

rasionalitas. 

8) Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga 

negara dibatasi. 

9) Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning, 

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting. 

Beberapa poin dalam administrasi publik klasik jika dilihat memiliki 

persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia dimana sistem birokrasi 

di Indonesia masih cenderung sulit untuk dijangkau oleh masyarakat karena 

proses birokrasi yang lama dan kaku, masih terhirarkis top down, contohnya untuk 

kasus sistem desentralistik di Indonesia pemerintah pusat tetap memiliki 

kekuasaan eksklusif yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah 

daerah. Pemerintah masih memegang kontrol yang besar terhadap pemerintah 

daerah meskipun tidak lagi sebesar ketika Indonesia menganut sistem 

pemerintahan sentralistik. Administrasi publik klasik organisasi publik lebih 

memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas sehingga melupakan sisi humanis 

dari internal organisasi. 

2. Manajemen Publik Baru (New Public Management), paradigma New Public 

Management muncul pada tahun 1980-an dan masih berkembang sampai 

sekarang. Paradigma ini mencoba memperbaiki kinerja pemerintah yang 
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lamban dalam memberikan pelayanan publik dengan coba memasukan prinsip 

atau semangat kewirausahaan seperti yang ada dalam organisasi sector privat 

ke organisasi publik, memberikan sentuhan kompetisi untuk menghasilkan 

efektitas, efisiensi dan produktifitas yang tinggi dalam organisasi publik.Inti 

dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional 

dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja. 

2) Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat 

situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel. 

3) Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga 

memungkinkan pengukuran  hasil melalui indikator yang jelas. 

4) Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari 

daripada netral. 

5) Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang 

berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan 

bisa diberikan oleh sektor swasta. 

6) Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi. 

3. Pelayanan Publik Baru (New Public Service), dianggap sebagai usaha kritikan 

terhadap paradigma Old Public Administration dan New Public Management 

yang dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan malah menyebarkan 

ketidakadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat 
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harusnya dianggap sebagai warga negara dan bukannya client atau pemilih 

seperti dalam paradigma Old Public Administration atau customer yang 

diusung oleh paradigma New Public Management.Prinsip-prinsip atau asumsi 

dasar dari Pelayanan Publik Baru (New Public Service) adalah sebagai berikut : 

1) Melayani Warga Negara Bukan Pelanggan (Serves Citizens, Not Costumer): 

melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah 

(legitimate) negara bukan pelanggan. 

2) Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest); kepentingan 

publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk 

memenuhinya.Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada 

pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. 

3) Kewarganegaraan Lebih Berharga atau Bernilai dari Pada Kewirausahaan 

(Value Citizenship over Entrepreneurship); kewirausahaan itu penting, 

tetapi warga negara berada di atas segala-galanya. 

4) Berpikir Strategis dan Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act 

Democratically); pemerintah harus mampu bertindak cepat dan 

menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik. 

5) Menyadari bahwa Akuntabilitas Tidaklah Mudah (Recognize that 

Accountability Isn’t Simple); pertanggungjawaban merupakan proses yang 

sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat. 
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6) Melayani dari pada Mengarahkan (Serve Rather than Steer); fungsi utama 

pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan. 

7) Menghargai Manusia tidak hanya sekedar Produktivitas (Value People, Not 

just Productivity); kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas 

meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas. 

Beberapa pendapat para ahli tentang administrasi publik dapat disimpulkan 

bahwa studi administrasi publik yang mengikuti perkembangan paradigma yang 

digunakan masyarakat dari masa ke masa sebagai pemecahan suatu masalah di 

masa tertentu dan merupakan suatu proses kerjasama dengan menggunakan 

paradigma sebagai nilai-nilai dan metode yang dilakukan pemerintah maupun 

aparatur Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. 

1.5.3 Manajemen Publik 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus, 

atau mengelola. Manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang didalamnya terdapat 

upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.Pengertian manajemen begitu 

luas, sehingga banyak ahli yang memberikan pengertian tentang manajemen 

diantaranya, menurut: 

1. G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang 

terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, 

dan pengendalian, untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 
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2. James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga sebagai 

seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. 

Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia secara efektif dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya 

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen publik yang pada 

dasarnya merupakan manajemen pemerintah, telah dikemukakan definisi menurut: 

Overman dalam Keban, manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari 

aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen 

seperti planning, organizing dan controlling di satu sisi, dan di sisi lain dengan 

SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. 

Didalam tulisannya,Wilson meletakkan empat prinsip dasar bagi studi 

administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang 

yaitu:Pemerintah sebagai setting utama organisasi; Fungsi eksekutif sebagai fokus 

utama; Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai 

kunci pengembangan kompetensi administrasi; Metode perbandingan sebagai 

suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik 

Manajemen di sektor publik berbeda dengan manajemen di sektor swasta 

dalam beberapa hal seperti skala yang lebih besar, lebih kompleks, jangkauan 

wilayah yang luas, tuntutan yang lebih konsisten, tuntutan politis lebih tinggi, 

tuntutan akuntabilitas publik yang lebih besar, dan lebih bersifat hirarkis, 

birokratik, sistem reward yang lebih terbatas, dan tuntutan profesionalitas yang 

lebih kompleks. Manajemen publik atau juga dapat disebut manajemen 

pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan 

kebutuhan publik dengan menggunakan sarana prasarana yang tersedia dengan 

orientasi tujuan dan pelaksanaan manajemen sektor publik berbeda dengan sektor 

swasta yakni pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum bukan profit 

atau mencari keuntungan 
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1.5.4 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menurut Sinambela (Harbani Pasolong, 2010:199) adalah: 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan danmenawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Kurniawan pelayanan publik 

merupakan pemberian pelayanan untuk keperluan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

1) Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung makna adanya perubahan 

mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik.Kualitas dalam hal 

ini bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi 

masyarakat.Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan 

sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

a. Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, 

rekomendasi, dan lain sebagainya. 

b. Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik 

termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung 

(sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut 
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menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan 

listrik, air bersih dan pelayanan telepon. 

c. Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa 

jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 

habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, 

pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran. 

Kesimpulan dari beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat, terdapat tiga jenis yaitu pelayanan administratif, 

pelayanan barang dan pelayanan jasa.Berdasarkan ketiga jenis tersebut, Pelayanan 

Penerbitan e-KTP di Tempat Perekaman Data Kependudukan(TPDK) Disdukcapil 

Kecamatan Semarang Barattermasuk kedalam kategori pelayanan administratif 

dan pelayanan jasa 

2) Asas Pelayanan Publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut 

(Ratminto dan Winarsih, 2013: 19-20): 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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c. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

d. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

3) Prinsip Pelayanan Publik 

Ratminto dan Winarsih (2013: 21-23) menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
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2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum 

f. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelanggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan 

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika (telematika) 
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h. Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika 

i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan rung tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, dan sehat serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, ruang 

tunggu ber-AC dan lain-lain 

4) Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan.Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 

pelayanan. MenurutRatminto dan Winarsih (2013: 23-24), standar pelayanan 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 
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2. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan 

Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. Besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 

b. Nilai/ harga yang berlaku atas barang dan atau jasa 

c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan 

tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan 

d. Ditetapkan pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

4. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

5. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik 

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 
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Salah satu pendukung penyelenggaraan pelayanan publik adalah 

diadakannya Sistem Pelayanan Terpadu oleh Pemerintah. Sistem pelayanan ini 

menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, yang pengelolaanya dilakukan 

terpadu dalam satu tempat.Pelayanan ini pada dasarnya ditujukan untuk 

menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan pelayanan dalam bentuk 

pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instasi maupun dalam instansi-instansi 

yang bersangkutan, pemangkasan pembiayaan, pengurangan jumlah persyaratan, 

pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan 

waktu pemrosesan. Dilaksankannya sistem ini, maka telah terjadi perubahan 

paradigmadalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat dalam 

penyelenggaraannya, sebagai berikut: 

1. Tujuan hakiki adalah peningkatan kualitas pelayanan. 

2. Reinventing Government. Proses transformasi sektor publik ini didasari 

prinsip-prinsip: 

1) Pemerintah pengatur dan pengendali, bukan pelaksana  

2) Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam memberi pelayanan 

3) Sebaiknya lebih berorientasi pada hasil 

4) Melayani masyarakat secara optimal, bukan masyarakat yang melayani 

Birokrasi 

5) Melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan kerja tim 

6) Berorientasi kepada pasar, mengurangi hambatan birokrasi, dan 

meningkatkan daya saing.  
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3. Banishing Bureaucracy (memangkas birokrasi) dengan ditetapkannya lima 

strategi: 

1) Strategi inti, pendekatan pada kejelasan tujuan, peran dan arahan 

2) Strategi Konsekuensi, pendekatan pada penilaian kinerja 

3) Strategi Pelanggan, pendekatan pada pilihan pelanggan, kompetensi dan 

kualitas 

4) Strategi kekuatan, pendekatan pada pemberdayan, dan partisipasi 

masyarakat 

5) Strategi Kultur, pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi dan nurani. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang dan 

jasa publik maupun administrasi.Pengertian manajemen dan pelayanan publik 

dapat dikombinasikan menjadi pengertian Manajemen Pelayanan Publik, yaitu 

merupakan suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, 

mengimplementasikan rencana,mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-

aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. 

1.5.5 Teori Gap 

 Setiap pelayanan selalu memperhatikan kepentingan pengguna layanan 

dalmam hal ini masyarakat.Mulai dari sistem monitoring kebutuhan masyarakat, 

aspirasi, maupun partisipasi dapat dilihat beberapa gap yang terjadi, dan justru 

menjadi penghambat proses pelayanan prima. Gap yang terjadi menurut Zeithaml, 

parasuraman, dan Berry terbagi menjadi lima bagian, yaitu: 
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1. Gap 1 (gap persepsi managemen). Hal ini terjadi bila terdapat perbedaan 

pandangan dan harapan antara pengguna layanan dengan manajemen penyedia 

layanan yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan pelayanan. Faktor 

penyebab:  

a. Kurangnya riset pemasaran atas keinginan publik 

b. Kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan 

c. Terlalu banyak dan panjangnya birokrasi 

2. Gap2 (gap persepsi kualitas). Sebagaimana barang yang baru beredar, 

demikian pula kredibilitas pelayanan pasti mendapatkan keraguan pengguna 

layanan sebelum penyedia layanan dapat membuktikan kiprah dan kualitas 

produk layanan. Faktor penyebab :  

a. Lemahnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan 

b. Persepsi yang salah 

c. Kurang tepatnya penetapan tujuan dan sasaran 

d. Tidak adanya standarisasi tugas 

3. Gap 3 (gap penyelenggaraan pelayanan). Penyimpangan terjadi jika pelayanan 

yang diberikan ternyata berbeda dengan apa yang telah dirumuskan dari 

manajemen. Dengan demikian, ide dan harapan manajemen telah bergeser. 

Faktor penyebab :  

a. Ketidakjelasan peran dan pembagian tugas 

b. Konflik internal 

c. Karakteristik pekerja yang tidak sesuai 
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d. Teknologi yang kurang memadai 

e. Sistem pengawasan yang kurang dan lemah 

f. Kontrol yang kurang berfungsi 

g. Tim work tidak ada 

4. Gap 4 (gap komunikasi pasar). Akibat adanya perbedaan antara pelayanan ang 

diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen. Faktor penyebab :  

a. Komunikasi antar lini yang kurang efektif 

b. Kecenderungan untuk menyenangkan pelanggan dengan janji manis tanpa 

bukti 

5. Gap 5 (gap kualitas pelayanan). Gap ini timbul karena pelayanan yang 

diharapkan tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Ketidakpuasan 

pengguna layanan terutama terletak pada hal ini. Faktor penyebab adalah 

semua sektor yang mengakibatkan  gap satu sampai dengan empat muncul. 
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Gambar 1.1 

The Conceptual Model of Service Quality 

(Konseptual Model Kualitas Pelayanan) 
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Sumber: Manajemen Pelayanan (Ratminto&Atik  Septi Winarsih 2013:83) 
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Tabel 1.1 

Teori GAP dan Penyebabnya 

No GAP Penjelasan GAP Penyebab Terjadinya GAP 

1. Gap 1 

(gap 

persepsi

manajem

en) 

Terjadi apabila terdapat 

perbedaan antara konsumen 

dengan persepsi manajemen 

mengenai harapan-harapan 

pelanggan. Exp: harapan 

konsumen mendapatkan 

pelayanan prima (harga tidak 

menjadi persoalan); sebaliknya 

manajemen mempunyai 

persepsi bahwa konsumen 

mengharapkan harga yang 

murah meskipun kualitasnya 

rendah 

Kurang/tidak 

dimanfaatkannya riset 

pemasaran. Top down 

komunikasi yang kurang 

efektif. Terlalu banyak 

tingkatan manajemen 

2 Gap2 

(persepsi 

kualitas) 

Terjadi apabila terdapat 

perbedaan antara persepsi 

manajemen tentang harapan-

harapan konsumen dengan 

spesifikasi kualitas pelayanan 

yang dirumuskan 

Komitmen manajemen 

terhadap kualitas pelayanan 

yang lemah. Persepsi 

tentang fasibilitas yang 

tidak tepat. Standarisasi 

tugas yang tidak tepat. 

Perumusan tujuan yang 

kurang tepat 

3 Gap 3 

(penyele

nggaraan

pelayana

n) 

Terjadi jika pelayanan yang 

diberikan berbeda dengan 

spesifikasi yang telah 

dirumuskan 

Ketidakjelasan peran. Ada 

konflik peran. Karakteristik 

pekerja dengan pekerjaan 

yang tidak cocok yakni 

pekerjaan teknologi.Sistem 

pengawasan yang tidak 

tepat, kontrol lemah serta 

tim yang tidak kompak 

4 Gap 4 

(komuni

kasi 

pasar) 

Terjadi akibat adanya 

perbedaan antara pelayan yang 

diberikan dengan komunikasi 

eksternal terhadap konsumen 

Kurangnya komunikasi 

horizontal dan cenderung 

mengobral janji saja 

5 Gap 5 

(kualitas 

pelayana

n) 

Terjadi karena pelayanan yang 

diharapkan konsumen tidak 

sama dengan pelayanan yang 

senyatanya diterima/dirasakan 

oleh konsumen 

Akumulasi dari empat 

macam GAP tersebut 
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Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah selalu saja menimbulkan terjadinya 

kelima gap tersebut, bahkan tidak dapat dipungkiri, gap-gap lain atau gap yang 

sudah ada semakin bertambah lebar. 

1.5.6 Teori Kepuasan 

 Kepuasan juga dapat dikatakan sebagai fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka 

masyarakat akan kecewa, namun jika kinerja sesuai dengan harapan, maka 

masyarakat akan puas, sedangan kinerja yang melebihi harapan, masyarakat akan 

sangat puas. Berikut pengertian kepuasan menurut beberapa ahli: 

Schnaars (Harbani Pasolong, 2010: 221) menyebutkan bahwa terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya: hubungan antara 

pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta 

terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan 

perusahaan. 

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011:74) Kepuasan adalah suatu sikap yang 

diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan dan sebagai penilaian 

mengenai ciri atau keistimewaan produk, jasa atau produk itu sendiri dengan 

menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumsi konsumen. Kepuasan konsumen dapat diciptakan melalui 

kualitas, pelayanan dan nilai karena kunci untuk menghasilkan kesetian pelanggan 

adalah memberikan nilai pelanggan yang tinggi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kepuasan, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Maka kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atas 

kinerja dan harapan karena jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan 

tidak puas namun apabila kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. 

Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang. Kunci 

untuk menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai pelanggan yang 
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tinggi. Hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah 

tidak proporsional, contohnya adalah kepuasan pelanggan yang diranking dengan 

skala 1-5, yaitu : 

1. Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat1), kemungkinan besar 

instansi akan berpindah meninggalkan organisasidan menjelek-jelekkannya. 

2. Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan tingkat 4, pelanggan 

merasa agak puas,tetapi masih mungkin untuk berpindah ketika suatu 

penawaran lebih baik muncul. 

3. Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat mungkin membeli 

kembali dan bahkan menyebarluaskan kabar baik tentang organisasi. 

Kesenangan atau kepuasan yang tinggi menciptakan suatu ikatan emosional 

dengan merek atau organisasi tersebut dan tidak hanya terpaku pada pilihan 

yang masuk akal saja. 

Kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan 

antara harapan dan kebutuhannya1. Menurut Selnes (dalam Rayi Endah, 2008), 

kepuasan masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall 

satisfaction), kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation), dan 

tingkat kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi 

(experience). Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat 

akankecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas, dan 

                                                           
1 Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 
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apabila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan 

masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari 

kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang 

puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar 

yang baik tentang organisasi publik. Kepuasan masyarakat dapat ditunjukkan 

melalui sikap masyarakat setelah menggunakan produk maupun jasa yang 

didapatkan. Kepuasan masyarakat akan terlihat dari seberapa baik produk maupun 

jasa yang didapatkan dan dirasakan. Semakin baik kualitas produk maupun jasa 

yang didapatkan, maka kepuasan pelanggan akan semakin baik. Kepuasan 

masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan 

kepercayaan masyarakat yang dapat diukur menggunakan berbagai metode 

pengukuran. 

Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat 

adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian 

kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

beberapa pendekatan sebagai berikut: 

1. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak 

masyarakat 

2. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan 

3. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan 

dengan membentuk sistem saran dan kritik 
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4. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan 

masyarakat. 

Menurut Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2011:41), terdapat sepuluh 

dimensi kualitas pelayanan publik yang dapat sebagai indikator penentu sebuah 

kepuasan masyarakat, yaitu: 

1. Tangible (terlihat/tampak), terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

komunikasi 

2. Realiable (kehandalan), terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

3. Responsiveness (tanggap), kemauan untuk membantu pengguna jasa 

bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

4. Competence (kompeten), tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan 

keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan 

5. Courtesy (ramah), sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan pengguna jasa serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi 

6. Credibility (dapat dipercaya), sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat 

7. Security (merasa aman), jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari 

berbagai bahaya dan risiko 

8. Access (akses), terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan 

9. Communication (komunikasi), kemauan pemberi pelayanan untuk 

mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi masyarakat, sekaligus kesediaan 

untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat 
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10. Understanding the customer (memahami pelanggan). melakukan segala usaha 

untuk mengetahui kebutuhan masyarakat 

Dari sepuluh dimensi tersebut, kemudian Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah 

(2011:42) menyederhanakan menjadi lima dimensi SERVQUAL yaitu: 

1. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu organisasi/instansi dalam 

menunjukkan eksistensnya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang 

meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan instansi untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai 

dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa 

kesalahan, sikap simpatik dengan akurasi tinggi. Dapat pula diartikan sebagai 

kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, tepat 

waktu, dan dapat dipercaya. 

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan masyarakat menunggu tanpa 

alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan 

kepada perusahaan/instansi. Terdiri atas komponen komunikasi 
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(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi 

(competence), dan sopan santun (courtesy). 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada masyarakat dengan berupaya memahami 

keinginan masyarakat dimana suatu pemberi layanan diharapkan memiliki 

suatu pengertian dan pengetahuan tentang sikap masyarakat, memahami 

kebutuhan masyarakat secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi masyarakat 

Pengukuran kepuasan masyarakat dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan beberapa dimensi pelayanan yang meliputi responsivitas, 

kesopanan, akses, dan komunikasi (Tangkilisan, 2005:222) : 

1. Responsivitas (Responsiveness) 

Responsivitas berkaitan dengan kecepatan tanggapan yang dilakukan oleh 

aparatur atau pegawai terhadap kebutuhan pengguna jasa, yang dalam hal ini 

adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jika kecepatan tanggap yang 

diberikan oleh pegawai tidak optimal, maka akan berdampak buruk bagi 

masyarakat, karena akan timbul persepsi negatif terhadap kelambatanyang 

nantinya berakibat pada keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan 

birokrasi publik. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan sulit bagi 

birokrasi publik untuk merealisasi visi dan misinya dalam mewujudkan tertib 

pelayanan. 
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2. Kesopanan (Courtesy) 

Kesopanan berkaitan dengan keramahan yang ditampilkan oleh aparatur dalam 

proses pemberian pelayanan publik, dimana faktor ini secara tidak langsung 

memberikan iklim organisasi yang sejuk dan kondusif ketika proses pemberian 

pelayanan berlangsung. Kesopanan juga mencerminkan bahwa para pegawai 

siap melayani para pengguna jasa (masyarakat), baik secara mental maupun 

teknis, dan berdampak pada tingkat kepuasan pelayanan. 

3. Akses (Access) 

Akses berkaitan dengan kesediaan aparatur (para pegawai) untuk memberikan 

pelayanan kepada pengguna jasa secara merata tanpa adanya sikap 

diskriminatif, karena jika kondisi ini berlangsung, maka akan ada kesenjangan 

atau gap dalam pemberian pelayanan, sehingga pemerataan pelayanan tidak 

akan tercapai dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat. Dampak 

lain yang akan dirasakan adalah target layanan yang bisa meningkatkan PAD 

melalui retribusi pelayanan akan sulit dicapai, karena ada kelompok 

masyarakat yang enggan berhubungan dengan birokrasi publik. 

4. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi berkaitan dengan kelancaran hubungan verbal maupun fisik antara 

aparatur (pegawai) dan pengguna jasa dalam proses pemberian pelayanan. 

Kelancaran hubungan ini secara otomatis memberikan kesempatan bagi 

kecepatan pemberian layanan secara berkualitas, sesuai dengan harapan para 

pengguna jasa maupun misi dari birokrasi publik. 
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 Hingga saat ini, belum ada standar baku yang dapat dijadikan pedoman 

untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, selain karena kepuasan itu sifatnya 

relatif, harapan dan interpretasi pelanggan juga berbeda-beda. Meskipun 

begitu,secara empirik kepuasan pelanggan dapat dipahami salah satunya dengan 

meneliti 6 (enam) dimensi pelayanan yaitu: tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan communication. Pelayanan dikatakan baik apabila 

masyarakat sebagai pengguna jasa merasa puas, baik pada saat terjadinya kontak 

pelayanan pada situasi tertentu maupun di saat pasca pelayanan.Secara sistematik, 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Pelayanan 

1. Tangible 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empathy 

6. Communication 

Kepuasan masyarakat 

Kecamatan Semarang Barat 

Kinerja ≥ Harapan 

Tingkat Kinerja Tingkat Harapan 

Zeithaml, 

Pasasuraman, dan 

Berry (SERVQUAL) 

Tangible, Reliability, 

Responsiveness, 

Assurance, Empathy 
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Hessel Nogi S. 
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Berdasarkan pendapat ahli mengenai kepuasan, dapat diketahui bahwa 

kepuasan masyarakat merupakan suatu tingkat perasaan seseorang setelah 

mengonsumsi produk maupun jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan 

yang diinginkannya sehingga perasaan puas dapat dirasakan masyarakat apabila 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, pengguna jasa 

atau masyarakat tidak merasa puas terhadap kinerja pelayanan yang diberikan 

organisasi maupun instansi pemerintahan 

1.6 Operasional Konsep 

1.6.1 Definisi Konseptual 

 Kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

mendapatkan pelayanan baik dalam bentuk barang atau jasa yang dapat tercapai 

apabila terdapat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang 

terjadi. Masyarakat akan merasa puas apabila terpenuhinyaunsur/dimensi 

Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), 

Assurance (jaminan), Empathy (empati), Communication (komunikasi). 

1.6.2 Definisi Operasional 

Pada definisi Operasional terdapat enam dimensi kepuasan masyarakat yang 

akan diteliti dalam pelayanan penerbitan e-KTP di Tempat Perekaman Data 

Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat antara lain: 

1) Tangible (berwujud), yaitu proses pelayanan yang dilakukan oleh pegawai 

kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan penerbitan e-KTP yang secara fisik 

dapat terlihat jelas mengenai berbagai fasilitas yang digunakan, peralatan dan 

penampilan pegawai. Sub dimensi tangible  terdiri atas: 
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1. Penampilan pegawai yang rapi dalam melayani masyarakat 

2. Kenyamanan tempat dalam melakukan pelayanan seperti: Kebersihan 

lingkungan maupun ruang pelayanan; Penyejuk ruangan (AC); Fasilitas ruang 

tunggu; dan Fasilitas musik atau TV 

3. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer, alat sidik 

jari, laser mata, kamera online sebagai alat perekaman 

2) Reliability (Kehandalan), yaitu kemampuan dan kehandalan pegawai di 

Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan 

Semarang Barat untuk menyediakan pelayanan secara tepat dan akurat, sehingga 

masyarakat pengguna jasa dapat merasakan bahwa pelayanan yang diberikan 

memang dapat dipercaya. Sub dimensi reliability terdiri atas: 

1. Kemampuan dalam hal pengetahuan serta keahlian pegawai menggunakan alat 

bantu pada proses pelayanan 

2. Kecermatan pegawai dalam melayani masyarakat 

3. Kedisiplinan pegawai terhadap jadwal pelayanan (buka-tutup pelayan) sesuai 

waktu yang ditetapkan 

4. Ketepatan waktu pelayanan dalam penerbitan e-KTP 

5. Kesederhanaan prosedur pelayanan penerbitan e-KTP 

3) Responsiveness (Ketanggapan), yaitu proses pelayanan yang dilakukan oleh 

pegawai di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil 

Kecamatan Semarang Barat untuk mengenali kebutuhan dan harapan masyarakat, 

serta bagaimana sikap dan tanggapan pegawai dalam menanggapi berbagai 
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keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sub dimensi responsiveness terdiri 

atas: 

1. Kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan dengan cepat 

2. Pegawai tanggap dalam merespon berbagai keluhan dan saran yang 

disampaikan setiap masyarakat pengguna layanan 

3. Pegawai memberikan pelayanan penerbitan e-KTP yang akurat yakni jelas, 

tepat, dan cermat 

4) Assurance (Jaminan), yaitu kemampuan dan keramahan pegawai di Tempat 

Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat 

dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Sub dimensi assurance terdiri atas: 

1. Keramahan dan kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan 

2. Pegawai memberikan keamanan dalam pelayanan 

3. Pegawai bertanggung jawab dalam melayani setiap masyarakat pengguna 

layanan 

5) Empathy (Empati), yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai di 

Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan 

Semarang Barat terhadap pelayanan administratif. Sub dimensi empathy terdiri 

atas: 

1. Keadilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat 

pengguna jasa dengan perlakuan yang sama 

2. Kesabaran pegawai dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat 

pengguna jasa 

3. Perhatian penuhpara pegawai kepada setiap masyarakat pengguna jasa 
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6) Communication, yaitu kemauan pegawai TDPK Disdukcapil Kecamatan 

Semarang Barat untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi masyarakat 

pengguna jasa, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru 

kepada masyarakat. Sub dimensi Communication meliputi : 

1. Kemudahan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

2. Komunikasi yang baik antara pegawai dengan pengguna jasa 

1.7 Metode Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

objek yakni pelayanan penerbitan e-KTP di Tempat Perekaman Data 

Kependudukan (TPDK) Kecamatan Semarang Barat untuk kemudian dianalisis 

dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini juga untuk menilai kualitas pelayanan 

e-KTP dengan didukung data dari Dispendukcapil Kota Semarang dan masyarakat 

kecamatan Semarang Barat sebagai penerima pelayanan. 

1.7.1 Tipe penelitian 

 Menurut Singaribun (dalam Machfoedz, 2007) membagi perspektif 

penelitian dengan istilah “Tipe Penelitian” menjadi tiga tipe, yakni: 

1. Penelitian Deskriptif (Descriptive) 

Merupakan suatu penelitian yang bermaksud memperoleh atau mendapatkan 

gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Penelitian deskriptif 

umumnya untuk mengetahui perkembangan dan frekuensi sarana fisik tertentu. 
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2. Penelitian Penjajakan (Eksploratif) 

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan memperdalam pengetahuan 

mengenai gejala tertentu dengan maksud untuk merumuskan masalah secara 

terperinci. Penelitian penjajakan bersifat terbuka, mencari-cari belum memiliki 

hipotesis. 

3. Penelitian Penjelasan (Eksplanatori) 

Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa tentang hubungan kausalitas 

variabel yang diteliti dari hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian penjelasan 

berkaitan dengan hubungan-hubungan variabel-variabel penelitian serta 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian 

dan fenomena serta hubungan-hubungannya. 

Menurut Sugiyono (14:2015) metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Maka peneliti dalam penelitian deskriptif 

kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta 

mengenai data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan selama proses 

penelitian berdasarkan dimensi-dimensi yang digunakan peneliti untuk mencari 

fakta dari objek penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan e-KTP di TPDK 

Disdukcapil  Kecamatan Semarang Barat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas
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1.7.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Adapun dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat di wilayah 

Kecamatan Semarang Barat yang telah melakukan perekaman data e-KTP di 

TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat dalam satu tahun terakhir di 

tahun 2017 yaitu sebesar 2.879 orang (data Dispendukcapil Kota Semarang 

periode s/d 25 Oktober 2017). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 97 

responden yang seluruhnya merupakan masyarakat pengguna jasa pelayanan 

penerbitan e-KTP di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat pada 

tahun 2017. 

1.7.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada peneitian ini yaitu 

sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan  bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai narasumber (Sugiyono, 2012:85). Adapun salah satu 

cara yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yaitu dengan 
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menggunakan rumus Slovin (Prasetyo dan Jannah, 2005:137-138). Alasan peneliti 

menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus 

betul-betul representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan 

perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat 

dilakukan dengan rumus danperhitungan yang sederhana. Adapun rumus yang 

digunakan adalah n=
N

1+N (e)2 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir dengan konstanta (missal 0,10 atau 10%) 

Berdasarkan penggunaan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan 

adalah : 

n =  N 

  1+N (e) 

=    2.879 

       1+ 2.879(0,1)² 

= 2.879 

 1+ 28,79 

   =   2.879 

   29,79 

 = 96,64 

 = 97 (dibulatkan) 
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Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka dapat ditemukan hasil responden 

untuk penelitian ini sebanyak 97 orang. 

1.7.4 Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung melalui subyeknya. Data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner, mengadakan wawancara serta melakukan observasi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan diusahakan 

sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bukti-bukti tulisan seperti 

data-data jumlah penduduk di kecamatan Semarang Barat yang telah 

melakukan perekaman e-KTP, jurnal-jurnal, laporan penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini. 

1.7.5 Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2012:92). Pada penelitian ini, peneliti membagikan 

kuesioner dengan menyediakan 4 kategori jawaban atau dengan menggunakan 

skala Likert 1 sampai 4. Penggunaan nilai 1 sampai dengan 4 dalam skala adalah 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 
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1. Jawaban sangat penting / sangat puas diberi bobot 4 

2. Jawaban penting / puas diberi bobot 3 

3. Jawaban kurang penting / kurang puas diberi bobot 2 

4. Jawaban tidak penting/ tidak puas diberi bobot 1 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel penelitian maka digunakan tingkat 

pengukuran interval agar dapat dikelompokkan, dalam hal ini peneliti 

mengklasifikasikan nilai masing-masing variabel dari pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner berdasarkan interval masing-masing variabel dari perhitungan 

nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan banyaknya kelas. 

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah yang telah diketahui maka akan dapat 

diketahui kategori nilai total dari masing-masing variabel dengan menggunakan 

rumus : 

𝐼 =
R

K
  

Keterangan : 

I  = Interval 

R = Skor tertinggi – skor terendah 

K = Banyaknya kelas 

Maka dapat dihitung: 

Lebar Interval   =   (Nilai Tertinggi) – (Nilai Terendah) 

  Jumlah Kelas Interval 

  = 87,19– 69,79 =  4,35 

    4 
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Mengacu pada interval kelas tersebut, maka kategori antar kelas secara akumulasi 

adalah : 

Tabel 1.2 

Interval Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Interval Tingkat Kepuasan 

69,79– 74,14 

74,15 – 78,49 

78,50 – 82,84 

82,85– 87,19 

Tidak Memuaskan 

Kurang Memuaskan 

Memuaskan 

Sangat Memuaskan 

      Sumber :data primer yang diolah, 2018 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data disini dilakukan dengan komunikasi secara 

langsung dengan masyarakat pengguna jasa penerbitan e-KTP di TPDK 

Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat melalui instrumen pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat dikatakan efisien apabila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden (Sugiyono, 2012:142). 

b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi 

dengan bertanya langsung kepada responden. Bentuk wawancara dalam 

penelitian ini, diberikan kebebasan untuk memberi jawaban atas pertanyaan 
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terbuka. Selain itu wawancara bebas terpimpin mengarah pada proses Tanya 

jawab menuju pada persoalannya sehingga sesuai dengan sasaran yang 

dikehendaki. 

c. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan 

melakukan serangkaian penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti. 

d. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku literatur dan 

sumber data lainnya, dilengkapi dengan pendapat para ahli yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sibahas untuk mendapatkan data teoritis yang akan 

dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan masalah. 

1.7.7 Instrumen Penelitian 

 Merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa, 

menyelidiki, memeriksa, mengolah data secara objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan/menguji suatu hipotesis tergantung variabel yang 

akan diteliti, maka alat ukur penelitian harus memiliki validitas dan reabilitas. 

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan 

penelitian dibantu dengan instrumen pendukung dalam pengumpulan data. 

Instrumen pendukung tersebut yaitu kamera, panduan wawancara, catatan 

lapangan, dan kuesioner. 

1. Uji Validitas 

Validitas menurut Arikunto (2002:63-69) adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Untuk menguji  

validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian 
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dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat 

ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Uji validitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment: 

rxy 

 

Di mana: X adalah belahan ganjil atau belahan pertama (awal) 

Y adalah belahan genap atau belahan kedua (akhir) 

Kemudian dilakukan intrepretasi dengan membandingkan antara korelasi yang 

diperoleh dari r tabel pada taraf signifikasi 5%.Jika r hitung ≥r tabel product 

moment, maka butir tersebut valid dan apabila r hitung ≤ r tabel product moment, 

maka butir tersebut tidak valid. Butir yang tidak valid, tidak digunakan sebagai 

instrumen penelitian 

2. Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur tersebut valid, maka tahap berikutnya diuji reliabilitasnya. 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur 

pengukur gejala yang sama (keajegan), artinya digunakan dimana saja, kapan 

saja yang akan mendapat hasil yang sama. Reliabilitas suatu pertanyaan 

menunjukkan instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:86). 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian adalah 

menggunakan Rumus Cronbach Alpha (Ridwan 2007:125) sebagai berikut: 
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1.7.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan cara analisis 

data kuantitatif yakni analisis yang digunakan pada data-data yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam ukuran tertentu dan berwujud angka-angka, kemudian 

diuraikan dan diinterpretasikan sesuai data-data untuk dianalisis. 

Gap Analysis merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui 

kesenjangan (gap) antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen 

terhadap variabel tersebut. Gap Analysis itu sendiri merupakan bagian dari 

metode IPA (Importance-Peformance Analysis). Metode Importance Performance 

Analysis (IPA) pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James dengan tujuan 

untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan 

kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai quadrant analysis. Importance 

Performance Analysis digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan 

dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan 

antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. 

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-

faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan 

loyalitasnya, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu 

diperbaiki karena pada saat ini belum memuaskan. Gap (+) positif akan diperoleh 
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apabila skor persepsi lebih besar dari skor harapan, sedangkan apabila skor 

harapan lebih besar daripada skor persepsi akan diperoleh gap (-) negatif. 

Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor persepsi, berarti gap 

semakin besar. Apabila total gap positif maka pelanggan dianggap sangat puas 

terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Sebaliknya bila tidak, gap adalah negatif, 

maka pelanggan kurang/tidak puas terhadap pelayanan. Semakin kecil gapnya 

semakin baik. Biasanya perusahaan dengan tingkat pelayanan yang baik, akan 

mempunyai gap yang semakin kecil (Irawan, 2002). Pada Importance-

Performance Analysis (Analisis Kepentingan-Kinerja)  ada 2 perhitungan dalam 

mencari gap analysis, yaitu: Mencari Tingkat Kesesuaian dan Diagram Kartesius. 

Analisis kesesuaian dilakukan dengan menghitung tingkat kesesuaian terlebih 

dahulu, lalu menghitung nilai rata-rata harapan dan persepsi untuk masing-masing 

pernyataan (faktor). Faktor-faktor tersebut diperingkatkan kemudian 

dikelompokkan menjadi empat bagian kuadran dalam diagram kartesius. 

Metode pengukuran tingkat kesesuaian untuk mengetahui seberapa besar 

pelanggan/konsumen merasa puas terhadap kinerja perusahaan, dan seberapa 

pihak penyedia jasa memahami apa yang diinginkan pelanggan terhadap jasa yang 

mereka berikan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor persepsi 

dengan skor yang diharapkan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan 

urutan prioritas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut mulai dari 

urutan yang sangat sesuai dengan tidak sesuai. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel pertama yang 

mewakili tingkat kinerja (X) di TPDK Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat 
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yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa atas 

pelayanan yang diberikan, variabel kedua mewakili tingkat kepentingan 

pelanggan (Y) atas pelayanan tersebut, kemudian akan dihitung dengan 

menggunakan Importance-Performance Analysis atau analisis tingkat kepentingan 

dan kinerja pelanggan (John A. Martila dan John C James dalam J. Supranto, 

2006:239). 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepentingan dan hasil penilaian tingkat 

kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian 

antara kepentingan dan tingkat kinerja oleh TPDK Disdukcapil Kecamatan 

Semarang Barat. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja 

pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan 

menentukan urutan  prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan masyarakat. Adapun rumus yang digunakan adalah : 

 

Keterangan : 

Tki : Tingkat kesesuaian responden 

Xi : Skor penilaian kinerja 

Yi : Skor harapan pelanggan 

Terdapat  dua hal yang dapat terjadi dalam tingkat kesesuaian : 

1. Apabila kinerja (persepsi) di bawah harapan maka pelanggan akan kecewa dan 

tidak puas (Supranto, 2006). 

𝑇𝑘𝑖 =
𝑥𝑖

𝑦𝑖
 x 100% 
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2. Apabila kinerja (persepsi) sesuai dengan harapan maka pelanggan akan puas, 

sedangkan bila kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas 

(Supranto, 2006)  

Selanjutnya untuk mencari skor rata-rata tingkat kinerja dan skor rata-rata 

tingkat kepentingan dari setiap dimensi yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

�̅�= 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
  �̅�= 

∑ 𝑌𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

�̅�: Skor rata-rata tingkat pelaksanaan pelayanan 

�̅�: Skor rata-rata tingkat kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa 

n: Jumlah responden 

Selanjutnya, tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi 4 bagian dalam diagram kartesius/importance-performance matrix. 

Diagram Kartesius merupakan bangun yang dibagi atas empat bagian yang 

dibatasi oleh dua garis berpotongan tegak lurus pada titik-titik (�̿�, �̿�) dimana �̿� 

rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja dan �̿� merupakan rata-rata dari rata-rata 

skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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Gambar 1.3 

Diagram Kartesius 

 

 

 

 

 

Sumber: Martilla dan James dalam Tjiptono (2011 : 319-321) 

Adapun penjelasan dari kuadran tersebut sebagai berikut: 

1. Prioritas Utama/Konsentrasi (Kuadran A) 

Menunjukkan item faktor atau item yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun 

pejabat pelayan publik belum melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan, 

sehingga mengecewakan atau tidak memuaskan. 

2. Prestasi yang baik (Kuadran B) 

Menunjukkan unsur jasa pokok yang berhasil dilaksanakan oleh penyedia 

pelayanan publik, untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan 

sangat memuaskan. 
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3. Prioritas Rendah (Kuadran C) 

Menunjukkan beberapa faktor atau item yang kurang penting pengaruhnya bagi 

masyarakat. Pelaksanaan yang dilakukan penyedia pelayanan publik terkesan 

biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

4. Berlebihan (Kuadran D) 

Menunjukkan faktor atau item yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, 

akan tetapi pelaksanaannya berlebihanhanya akan menyebabkan terjadinya 

pemborosan sumber daya. Dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan. 


