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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 1 

ayat 2  menyatakan bahwa “setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik”.1 Ayat selanjutnya yaitu 4 dan 5 mempertegas bahwa (4)  “organisasi 

penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara 

adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, dan  (5) pelaksana 

pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, 

petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik”.2 

Urgensi ini terlihat nyata dengan amanah sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 344 

hingga pasal 353. Pasal-pasal dimaksud mengatur asas-asas pelayanan publik dan 

managemen pelayanan publik. Pasal 345(1)Pemerintah Daerah wajib membangun 

manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2). Secara tegas dalam Pasal 347 

dinaytakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan 

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345  ayat (2) huruf c kepada masyarakat 

melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas; (2) Informasi 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk 

maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat; (3) Maklumat 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:  

                                                            
1 UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
2Ibid 
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1. jenis pelayanan yang disediakan; 

2. syarat, prosedur, biaya dan waktu; 

3. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan  

4. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab  penyelenggaraan pelayanan. 

Selanjutnya ayat (4) menyatakan maklumat pelayanan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara 

luas kepada masyarakat; (5) maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.  

Survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bagi unit 

layanan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor16  Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 1 menyatakan bahwa Survei 

Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.3 

Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Keputusan Menteri tersebut dipandang 

perlu disempurnakan sesuai dengan peraturan/kebijakan yang baru. Meskipun 

demikian metode penghitungan nilai kepuasan masyarakat yang ada dalam peraturan 

tersebut masih relevan untuk dipakai dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat. 

Salah satu pelayanan yang selalu melakukan Survey kepuasan Masyarakat 

adalah Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta.  Berdasarkan hasil kuesioner dan 

                                                            
3Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
16  Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 
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interview terhadap responden sejumlah 150 orang pengguna jasa layanan 

Dispendukcapil  Kota Surakarta pada tahun 2016 diperoleh  kesimpulan bahwa mutu 

pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” . Berbagai perbaikan dan 

inovasi pelayanan kemudian telah  banyak dilakukan oleh kantor Pelayanan 

Dispendukcapil  Kota Surakarta agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat.  

   Visi Pembangunan Kota Surakarta 2014-2019 adalah  “ Terwujudnya Kota 

Surakarta  sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera “. Sedangkan misi untuk 

mewujudkan visi tersebut adalah Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan. Untuk 

mewujudkan visi dan misi tersebut maka diperlukan pendataan kependudukan  yang 

tepat dan akurat yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta selalu berusaha 

memperbaiki pelayanan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi 

untuk melakukan urusan-urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berusaha memperbaiki pelayanannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tahun 2017 ini Kantor Dispendukcapil  

Kota Surakarta kembali melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini memenuhi 

amanah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) 

menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei 

Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun; (2) Apabila 

dibutuhkan, Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,  dapat 

dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh  pelayanan 

Dispendukcapil Kota Surakarta. Tujuannya adalah : 

1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap 

kualitas pelayanan publik; 
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2. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan yang terkait pada kualitas pelayanan 

publik. 

 

C. Landasan Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Analisa Data Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tahun Tentang  

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tahun Tentang  

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021; 
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D. Ruang Lingkup 

1. Menyusun instrumen survei; 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; 

3. Menentukan responden; 

4. Melaksanakan survei; 

5. Mengolah hasil survei; 

6. Menyajikan dan melaporkan hasil 

 
E. Sistematika Laporan 

Laporan Pekerjaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017  disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan 

tujuan, dan sistematika laporan pendahuluan. 

2. Bab II Kajian teoritis, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, 

kerangka pikir 

3. Bab III   Indikator dan metode. 

4. Bab IV Kondisi Kependudukan Kota Surakarta, memuat tentang gambaran umum  

kependudukan Kota Surakarta  

5. Bab V Analisa Kuantitatif Survei Kepuasan Masyarakat, pada bab ini berisi jumlah 

responden dilihat dari jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan 

pekerjaan utama, serta hasil analisa kuantitatif survei kepuasan masyarakat. 

6. Bab VI Persepsi Kualitatif Masyarakat, pada bab ini berisi deskripsi atas persepsi 

masyarakat pengguna layanan tentang kualitas pelayanan Pemerintah Kota 

Surakarta yang diperoleh dari hasil survei per jenis layanan. 

7. Bab VII Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi  

 

 



Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil  Kota Surakarta Tahun 2017 

 

   

III - 1 

BAB II 
KAJIAN TEORITIS  

 
 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil-hasil penelitian terdahulu tentang kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik antara lain: 

Tabel 1.1. 

Hasil-Hasil Penelitian Terkait Kepuasan Masyarakat  

1 Nama 
Peneliti  

Eka Fitri Timika Yunevy, Setya Haksama: 

 Sumber Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 1 Nomor 1 Januari – Maret 2013 

 Judul Analisis Kepuasan Berdasarkan Persepsi dan Harapan Pasien di Puskesmas 
Medokan Ayu Surabaya 

 Metode observational dengan teknik cross sectional yang menganalisis tingkat 
kepuasan CSI (HT:Harapan Tinggi;  
M:Mendekati; R:Kurang Mendekati; SR:Sangat Kurang Mendekati; P:Puas  
CP:Cukup Puas) 

 Kesimpulan Dari 14 unsur pelayanan yang diteliti terdapat 6 unsur yang termasuk dalam 
dalam kategori “cukup puas” yaitu unsur kejelasan pelayanan, tanggungjawab 
petugas pelayanan, kemampuan pelayanan, kecepatan pelayanan, kesopanan 
dan keramahan pelayanan, serta kepastian biaya pelayanan, untuk unsur 
pelayanan yang termasuk dalam kategori “puas” yaitu prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan, kedisiplinan pelayanan, keadilan mendapatkan 
pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, 
kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. 

2 Nama 
Peneliti  

Frederik Mote 

 Sumber Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu 
Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik, 2008. 

 Judul Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik di 
Puskesmas Ngesrep Semarang 

 Metode Kombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif 

 Kesimpulan Adapun 25 sub indikator yang tergolong dalam kondisi bagus adalah: 
1. keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan, 
2. kejelasan alur dalam prosedur pelayanan, 
3. kesederhanaan mengenai prosedur pelayanan, 
4. keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan, 
5. kemudahan mengurus / memenuhi persyaratan pelayanan, 
6. kejelasan mengenai persyaratan pelayanan, 
7. kepastian mengenai identitas dan tanggung jawab petugas pelayanan, 
8. Kemudahan menemui/ menghubungi petugas pelayanan, 
9. Kredibilitas petugas pelayanan, 
10. Ketepatan waktu petugas menyelesaikan pelayanan 
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11. Kejelasan tanggung jawab petugas pelayanan, 
12. Kepastian tanggung jawab petugas pelayanan, 
13. Keterbukaan tanggung jawab petugas pelayanan, 
14. keterbukaan waktu penyelesaian pelayanan 
15. kesamaan mendapatkan perlakuan dalam pelayanan, 
16. kemerataan jangkauan pelayanan, 
17. Kesopanan dan keramahan oleh petugas pelayanan, 
18. Penghormatan dan penghargaan antara petugas dengan masyarakat, 
19. Keterjangkauan biaya pelayanan oleh kemampuan masyarakat, 
20. Kewajaran besarnya biaya pelayanan dengan hasil pelayanan 
21. Kejelasanan mengenai rincian biaya pelayanan, 
22. Keterbukaan mengenai rincian biaya pelayanan, 
23. Kejelasan jadwal pelayanan. 
24. kehandalan jadwal pelayanan, 
25. Keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan. 
Sementara 8 item yang berada dalam posisi tidak baik/bagus adalah: 
1. Kemampuan fisik petugas, 
2. Kemampuan intelektual petugas, 
3. Kemampuan administrasi petugas, 
4. Ketepatan waktu pelayanan, 
5. Kebersihan, kerapian dan keteraturan sarana dan prasarana pelayanan, 
6. Ketersediaan fasilitas pendukung sarana dan prasarana, 
7. Kemutahiran dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, 
8. Keamanan sarana dan prasarana pelayanan yang digunakan 

3 Nama 
Peneliti  

Pemerintah Kabupaten Jombang 

 Sumber http://www.jombangkab.go.id/2006 

 Judul Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rawat 
Jalan Puskesmas Idaman  
Di Kabupaten Jombang Tahun 2006 

 Metode Metode pengukuran: survei masyarakat, dengan responden pengguna/ 
pengunjung Puskesmas di Puskesmas uji coba Puskesmas Idaman 2. Alat ukur : 
kuesioner pilihan dengan skala LIKERT. Angka 1 mewakili : tidak puas 
2 mewakili : kurang puas 3 mewakili : sengaja dihilangkan untuk menghindari 
central tendency 4 mewakili : puas 
5 mewakili : sangat puas  

 Kesimpulan 1. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara agregat adalah 79,72 %. Hal ini 
berarti secara   umum pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas 
Idaman di Kabupaten Jombang tahun 2006 belum memenuhi harapan 
pelanggan, masih masih ada 9 indikator yang belum memenuhi harapan 
pelanggan yaitu: Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan (79,73%), 
kejelasan dan kepastian petugas yang melayani (79,87%), kedisiplinan 
petugas (75,93%), tanggung jawab petugas (78,33%), kemampuan petugas 
(79,27%), kecepatan pelayanan (73,53%), ketepatan waktu pelayanan 
(79,2%), kenyamana lingkungan (79,13%), dan kebersihan lingkungan 
(79,73%), sedang indikator yang sudah sesuai   dengan harapan pelanggan 

http://www.jombangkab.go.id/2006
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ada 6 yaitu: kemudahan prosedur pelayanan (83,07%),   
2. keadilan untuk mendapatkan pelayanan (80,47%), kesopanan dan 

keramahan petugas (81,93%), kewajaran biaya (82,33%), kesesuaian biaya 
dengan perda (82,53%), serta keamanan lingkungan (81,73%)   

3. Puskesmas Mojoagung secara kumulatif pelayanan kesehatan yang 
diberikan belum   memenuhi harapan pelanggan (77,59%), Hal ini berarti 
secara umum pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Idaman 
Mojoagung Kabupaten Jombang tahun 2006 belum memenuhi harapan 
pelanggan, masih ada 11 indikator yang belum memenuhi harapan 
pelanggan yaitu: Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan (79,4%),   

4. kejelasan dan kepastian petugas yang melayani (78,4%), kedisiplinan 
petugas (75,4%),   \tanggung jawab petugas (70,8%), kemampuan petugas 
(76,4%), kecepatan pelayanan   (70,4%), keadilan untuk mendapatkan 
pelayanan (78,2%), kesopanan dan keramahan petugas (78,6%), ketepatan 
waktu pelayanan (77,8%), kenyamana lingkungan (77,6%), dan   
kebersihan lingkungan (74,2%), sedang indicator yang sudah sesuai dengan 
harapan   pelanggan ada 3 yaitu: kemudahan prosedur pelayanan (81,6%), 
kewajaran biaya (81%), kesesuaian biaya dengan perda (83,4%), serta 
keamanan lingkungan (80,6%)  

4 Peneliti Sekretariat Daerah Kota Malang 

 Sumber www.organisasi.malangkota.go.id/.../Laporan-Hasil-SKM-Kota-Malang 
 

 Judul Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Malang – Tahun 2015 

 Metode Survei dari rumah ke rumah, dengan sampel 5 kecamatan tiap kecamatan 
diambil 10 sampel. 
Obyeknya adalah : 
1. Kependudukan dan Pencatatan sipil 
2. Kesehatan 
3. Pendidikan 
4. Perhubungan dan Prasarana Kota   
5. Ketenagakerjaan 

 Kesimpulan Untuk perbaikan/peningkatan perilaku pelayanan yang melibatkan personil/ 
petugas pelayananpublik, direkomendasikan :  
Diadakannya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, 
meningkatkan kemampuan melayani dan mempunyai penampilan yang baik.  
Diadakannya survey kepuasanpetugas pelayanan publik, karena pelayanan yang 
baik hanya dapat diberikan oleh petugas yang dapat memberikan pelayanan 
secara ramah/sabar dan penuh dengan senyum.  
Diberikan reward kepada petugas pelayanan publik yang dinilai memberikan 
layanan yang baik (dinilai oleh masyarakat dan rekan sejawatnya, melalui kartu 
penilaian)  
 
Untuk perbaikan / peningkatan waktu layanan Penggunaan teknologi informasi 
(IT), perlu mulai diterapkan agar tidak terlalu banyak dokumen yang diperiksa 
manual yang menyebabkan lamanya proses pelayanan. Selain itu, penggunaan 
IT ini juga menyederhanakan proses pelayanan, karena pengguna layanan dapat 
mengakses dari mana saja (sehingga pelayanan tidak terasa lama)  

http://www.organisasi.malangkota.go.id/.../Laporan-Hasil-SKM-Kota-Malang
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Untuk perbaikan/ peningkatan persyaratan dan prosedur pelayanan Jika 
terdapat perubahan persyaratan maupun prosedur layanan, sebaiknya dinas 
terkait mempublikasikan / mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui 
media (radio atau Koran lokal), maupun melalui perangkat wilayah terkecil 
seperti RT/RW. 
 
Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Agar 
tindak lanjut survey kepuasan masyarakat ini terpantau, sebaiknya diadakan 
survey secara berkala (1 tahun sekali) untuk menilai : a. Apakah perbaikan telah 
dilakukan dan memberikan dampak peningkatan kepuasan pelanggan b. 
Apakah ada inovasi dari masing-masing satuan kerja penyedia layanan public 
untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikannya.  
 

 

Melihat hasil penelitian terdahulu sebagaimana tersebut diatas, pengukuran 

kepuasan masyarakat yang akan dilakukan di kantor pelayanan Dispendukcapil Kota 

Surakarta adalah : 

1. Penggunaan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu dengan 9 

indikator; 

2. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat untuk semua pelayanan  kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

3. Melakukan  observasi dan survei kepada masyarakat yang sedang mendapatkan 

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di tempat pelayanan yaitu di 

Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta. 

4.  Melakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). LAN (2007) mengidentifikasi beberapa sumber yang 

menjelaskan tentang pengertian pelayanan (service), antara lain sebagai berikut: 
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a. American Marketing Association dalam Donald and Cowell (1984:22)1,  

menjelaskan bahwa pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, pada hakekatnya tidak berwujud 

dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin 

tidak dikaitkan suatu produk fisik.  

b. Lovelock and Christoper (1991:7)2 menyatakan bahwa service adalah produk 

yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Dalam 

hal ini pelayanan merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya 

sehingga tidak dapat dimiliki, berlangsung sesaat (tidak tahan lama), namun 

dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

(service) merupakan aktivitas atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada 

pihak yang lain yang sifatnya tidak berwujud namun dialami dan dapat dirasakan 

oleh penerima layanan. Penerima layanan disini bisa masyarakat secara umum 

pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dapat pula pelanggan 

khususnya pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan/organisasi swasta. 

Menurut Undang-undang No 25 tahun 2009 yang dimaksud tentang 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,  pelayanan publik diartikan sebagai 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai 

sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi Kementerian, 

                                                            
1Donald and Cowell, The Marketing of Services, Butterworth-Heinemann Limited, 1984. 
2Lovelock, Christopher H. (1991), Service Marketing: Text, Cases, and Readings, Prentice Hall, Englewood 

Cliffs, NJ (CHL). 
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Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun 

Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi 

penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik 

adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima 

layanan  dari instansi pemerintah.  

Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Kepmenpan  No. 63 

tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :  

1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasa\an 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik  Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi 

(SIM), Surat Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun 

Bangunan (IMB),  Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.  

2. Kelompok pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang  digunakan oleh publik, misalnya jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb.  

3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dsb. 

 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik dalam konteks pemerintah daerah, diartikan sebagai pemberian layanan 

untuk melayani kepentingan perorangan, masyarakat maupun organisasi lain 

terhadap organisasi yang bersangkutan sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada 

penerima pelayanan.  
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Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu 

penyedia layanan dan penerima layanan. Menurut Barata (2003:11)3 penyedia 

layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada penerima layanan, baik berupa layanan dalam bentuk 

penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). Sedangkan 

penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau 

penerima layanan (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia 

layanan. Berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani (Barata, 

20034) terdapat dua golongan pelanggan, yakni :  

1) pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan 

jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa 

atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan 

pengadministrasiannya.  

2) pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang 

menerima layanan penyerahan barang atau jasa. 

 
Menurut LAN (2007)5 terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, 

yaitu: pertama organisasi penyelenggara pelayanan dalam hal ini Pemerintah 

Daerah; kedua penerima layanan atau pelanggan yaitu perorangan, masyarakat 

atau organisasi lain yang berkepentingan, dan ketiga kepuasan yang diterima 

oleh penerima layanan (pelanggan). Pemerintah daerah sebagai penyelenggara 

pelayanan memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang 

monopoli layanan untuk memberikan layanan kepada perorangan, masyarakat 

atau organisasi yang berkepentingan. Di sisi yang lain perseorangan, masyarakat 

atau organisasi yang memerlukan layanan pada dasarnya tidak memiliki daya 

tawar sehingga kurang memiliki akses untuk memperoleh pelayanan yang baik. 

Oleh karena itu kepuasan pelanggan sebagai unsur ketiga pelayanan publik harus 

menjadi perhatian penyelenggara pelayanan, untuk menetapkan kebijakan 

pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, tentunya 

                                                            
3Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Gramedia Jakarta, 2003 
4ibid 
5Penyusunan Standar Pelayanan Publik LAN, 2007 
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dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen pemerintahan 

daerah. 

 

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan PP Nomor 96 tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, yang dimaksud dengan penyelenggara publik adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.  

Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Keputusan Men-PAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik memiliki asas penyelenggaran sebagai berikut: 

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; 

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. Keamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan dan status ekonomi; 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan 

prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya pelayanan bagi penyandang cacat, 

lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus biro jasa pelayanan, tingkat 
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kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan 

dan sengketa serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam 

Keputusan Men-PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 meliputi: 

a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan; 

b. Kejelasan, kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif pelayanan 

publik; kejelasan unit kerja/pejabat yang berwewenang dan 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian 

biaya pelayanan publik dan tatacara 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. Tanggungjawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/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 tehnologi telekomunikasi dan informatika (telematika); 

h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan tehnologi 

telekomunikasi dan informatika; 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberian pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas; 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lain-lain. 
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3. Kualitas Pelayanan Publik  

Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat dan atau 

memenuhi harapan masyarakat/pelanggan akan pelayanan publik. Untuk 

mencapai hal ini diperlukan upaya agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan dan keingingan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah 

kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Kepuasan 

masyarakat pengguna layanan publik merupakan hal yang sangat penting dan 

harus menjadi orientasi dari unit pelayanan publik. Goetsch & Davis (2002)6, 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan  dengan demikian kualitas pelayanan 

berhubungan dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan pelanggan. 

Sedangkan  dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting 

the need of costumers)(Sinambela, 2010:6)7 Menurut  Vincent dan Gasperz  

(2006:1)8, bahwa kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan  

kepuasan pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus  

sehingga dikenal istilah Q = MATCH (Meets Agreed Terms and Changes).  

Gasperz mengemukakan  bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada 

pengertian pokok yaitu (1) kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, 

baik keistimewaan  langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi 

keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk dan (2) 

Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan.Kualitas menurut Fandy Tjiptono (Harbani Pasolong, 2007:132)9 adalah 

1) kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, 2) kecocokan pemakaian, 3) 

perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) 

pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan 

                                                            
6David L.Goetsch dan Stanley B. Davis, Pengantar Managemen Mutu 2, Ed. Bahasa Indonesia, Gramedia 

Jakarta, PT. Prenhaindo, 2002 
7Sinambela, L.P. 2010.ReformasiPelayananPublik;Teori,KebijakandanImplementasi, cetakankelima Jakarta: 

PT. BumiAksara. 
8 Vincent Gaspersz. 2006. Total Quality Management (TQM) UntukPraktisiBisnisdanIndustri. Jakarta : PT 

GramediaPustakaUtama. 
9HarbaniPasolong. 2007. TeoriAdministrasiPublik. Bandung: PenerbitAlfabeta 
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segala sesuatu secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan 

pelanggan. 

Menurut Feigenbaum (2000)10 kualitas adalah kepuasan pelanggan 

sepenuhnya (full costumer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas jika 

dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada  penerima layanan, yaitu sesuai 

dengan apa yang diharapkan penerima layanan terhadap suatu produk.  

Waykof (Purnama N, 2006:19)11, menyebutkan kualitas layanan sebagai 

tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas  kesempurnaan 

tersebut untuk memenuhi keinginan penerima layanan. Sedangkan menurut 

Parasuraman et al. (Purnama N, 2006:19), kualitas layanan  merupakan 

perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi)  penerima layanan dengan 

kualitas layanan yang diharapkan penerima layanan. Jika kualitas  layanan yang 

dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan maka layanan 

dikatakan berkualitas dan memuaskan.  

Dengan demikian kata kuci dari kualitas adalah perbandingan antara 

layanan yang dirasakan (persepsi)  penerima layanan dengan kualitas layanan 

yang diharapkan penerima layanan. 

 

4. Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat terhadap layanan adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan (Amir, 2005).12. Kotler (2000)13 mengatakan bahwa kepuasan 

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja 

produk yang ia rasakan dengan  harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah 

respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 2004)  

                                                            
10Feigenbaum, A.V. 2000. KendaliMutuTerpadu, Jilid 1, EdisiKetiga, Erlangga, Jakarta. 
11 Purnama, Nursya'bani; ManajemenKualitas, Perspektif Global; Ekonisia; 2006; Yogyakarta 
12Amir, M. Taufiq. 2005. DinamikaPemasaran: Jelajahi&Rasakan. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada. 
13Kotler, Philip. (2000). Marketing Management: EdisiMilenium, International Edition. Prentice Hall 

International, Inc, New Jersey 
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Oliver (dalam Peter dan Olson, 1996)14 menyatakan bahwa kepuasan 

adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang 

mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan-perasaan 

yang terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. Westbrook &  Reilly 

(dalam Tjiptono, 2005)15 mengemukakan bahwa kepuasan merupakan respon 

emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang 

dibeli. Gaspers (dalam Nasution, 2005)16 mengatakan bahwa kepuasan penerima 

layanan  sangat bergantung kepada persepsi dan harapan penerima layanan. 

Adapun faktor-faktor  yang mempengaruhi persepsi dan harapan penerima 

layanan antara lain : 1) kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dirasakan penerima layanan ketika sedang mencoba melakukan transaksi 

dengan produsen produk, 2) pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk 

dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya dan pengalaman dari teman-teman. 

Dari berbagai konsep kepuasan penerima layanan menyangkut respon 

emosional pada suatu kondisi layanan yang diterima. Menurut Giese & Cote 

(2000)17 sekalipun banyak definisi  kepuasan penerima layanan, namun secara 

umum tetap mengarah kepada tiga komponen utama, yaitu: 

1. Respon: Tipe dan intensitas, yaitu kepuasan penerima layanan merupakan 

respon emosional dan juga kognitif. Intesitas  responnya mulai dari sangat 

puas dan menyukai produk sampai sikap yang  apatis terhadap produk 

tertentu.  

2. Fokus yaitu fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa 

standar. Nilai standar  ini secara langsung berhubungan dengan produk, 

konsumsi, keputusan berbelanja, penjual dan toko.  

3. Waktu respon yaitu respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain : setelah 

konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman 

                                                            
14Peter  dan Olson, 1996. PerilakuKonsumendanStrategiPemasaran.  D. Sihombing(penerjemah). Consumen 

Behavior. GeloraAksaraPratama. Jakarta. 
15FandyTjiptono, Pemasaran Jasa, Edisi I, Bayu Media Publishing, 2005. 
16M. Nasution, 2005, “Total Quality Management”, PT GramediaPustakaUtama: Jakarta 
17Giese & Cote.(2000). Academy of Marketing Science Review.Defining Consumer Satisfaction.Vol 2000 No. 

1 
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akumulatif. Durasi kepuasan mengarah kepada berapa lama respn kepuasan 

itu berakhir. 

Penelitian ini mengarah pada pelayanan  

1.  Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2.  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

3.  Pendidikan 

4.  Kesehatan 

5.  Pengujian Kendaraan Bermotor 

6.  Transportasi 

7.  Infrastruktur 

8.  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

9.  Ketenagakerjaan 

10. Penanganan Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi pengguna layanan akan pelayanan biasanya dibangun 

berdasarkan pengalaman mereka pada saat mereka menerima pelayanan. Pada 

saat mereka menerima pelayanan, yang menjadi persepsi mereka akan pelayanan 

yang baik dan berkualitas adalah standar pelayanan. Kalau yang mereka terima 

adalah pelayanan publik, maka yang mereka gunakan referensi adalah standar 

pelayanan publik.  

Kepuasan masyarakat pengguna layanan publik akan mempengaruhi 

para pengguna layanan publik lain untuk menggunakan jasa dari unit pelayanan 

publik tersebut. Menjadikan kepuasan masyarakat pengguna layanan publik 

sebagai prioritas utama merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh 

organisasi publik pada saat ini. Untuk menjaga dan memberikan kepuasan kepada 

pengguna layanan publik lembaga publik perlu mengetahui faktor-faktor apa saja 
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yang sekiranya mempengaruhi kepuasan masyarakat pengguna layanan publik 

dan dalam menilai pelayanan yang diberikan lembaga publik tersebut. 

 

Alat untuk mengukur kepuasan penerima layanan dapat menggunakan 

metode (Kotler, 2000), yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran. Media yang digunakan dapat berupa kotak saran 

yang diletakkan di tempattempat strategis, kartu komentar, saluran telepon 

khusus bebas pulsa, website, dan lain-lain. 

2. Survei kepuasan penerima layanan yaitu wawancara langsung dengan 

melakukan survei, dimana akan terlihat dan mendengar sendiri bagaimana 

tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka.  

3. Pembelanjaan siluman (ghost shopping). Seseorang yang diberi tugas atau 

manager sendiri turun berperan sebagai pelanggan potensial dan melaporkan 

berbagai temuan penting baik terhadap karyawan sendiri maupun para 

pelanggan. 

 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985) 18 dan Philip Kotler (1994 : 561), 

menyatakan bahwa dalam memberikan jasa pelayanan yang baik kepada 

masyarakat, terdapat lima kriteria penentu kualitas jasa pelayanan yakni: 

a) Bukti Langsung (Tangibles). Dimensi ini mencakup kondisi fisik fasilitas, 

peralatan serta penampilan kerja. Dimensi ini terdiri dari dimensi yang 

berkaitan dengan peralatan dan fasilitas yang digunakan serta personel dan 

materi komunikasi yang digunakan. 

b) Kehandalan (Realibility).Dimensi ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan secara akurat dan handal, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah memberikan janji 

yang berlebihan dan selalu memenuhi janjinya. 

c) Daya Tanggap (Responsiveness).Dimensi ini mencakup keinginan untuk 

                                                            
18Opcit 
 
 



Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil  Kota Surakarta Tahun 2017 

 

   

III - 15 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, 

selalu memperoleh definisi yang tepat dan segera mengenai pelanggan. 

Dimensi ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk memberikan 

pelayanan tepat pada waktunya dan berkaitan dengan keinginan dan atau 

kesiapan pekerja untuk melayani. 

d) Jaminan (Assurance). Dimensi ini mencakup kepemilikan keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan, kesopanan, rasa hormat, perhatian, 

keramahan pelayan, kepercayaan dan kejujuran dari pemberi jasa, dan 

kebebasan dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

e) Empati (Emphaty). Dimensi ini mencakup kemudahan untuk mendekati dan 

menghubungi, pemberian informasi kepada pelanggan dengan bahasa 

yang dapat dimengerti, mendengarkan tanggapan dan pertanyaan 

pelanggan dan usaha untuk mengetahui pelanggan dan kebutuhan 

khususnya oleh pemberi jasa pelayanan. 

 

Selain lima dimensi di atas, Kennedy dan Young (1989)dalam Supranto J 

(2001)19 mengemukakan lima dimensi jasa staf pendukung yakni: 

a) Availability of support, yaitu derajat pelanggan dapat menghubungi penghasil 

jasa. 

b) Responsiveness of support, yaitu derajat pemberi jasa bereaksi secara tepat 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

c) Timeliness of support, yaitu derajat penyelesaian pekerjaan dalam kerangka 

waktu yang dinyatakan pelanggan dan atau dalam kerangka waktu yang 

disepakati. 

d) Completeness of support, yaitu derajat penyelesaian keseluruhan pekerjaan. 

e) Pleasantness of support, yaitu derajat pemberi jasa berperilaku secara 

profesional dan menggunakan cara yang profesional sewaktu bekerja. 

 
Secara sederhana kriteria penentu kualitas jasa pelayanan digambarkan 

oleh Philip Kotler (1994)20 sebagai Gambar 2.2. 

                                                            
19Kennedy and Young dalam Supranto J, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan untuk menaikkan pangsa 
pasar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. 
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Gambar 3.1 Lima Kriteria Penentu Kualitas Jasa Pelayanan  

 

5. Citizen Report Card 

6. Survei Kepuasan Masyarakat  

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi: 

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 

3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

4. Biaya/Tarif yaitu  ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat; 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu  hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan 

ini merupakan hasil dari setiap  spesifikasi jenis pelayanan. 
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6. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman 

7. Perilaku Pelaksana yaitu  sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan yaitu  merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

9. Saran dan Masukan Penanganan Pengaduan yaitu tatacara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk 

skor angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau 

buruk). Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut, adalah harus 

ada saran perbaikan dari pemberi layananyang disurvei terhadap peningkatan 

kualitas layanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada 

publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

dapat disampaikan melalui media massa, website dan media sosial. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Pikir Survei Kepuasan Masyarakat 
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D. Indikator 

1. Indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai 

berikut: 

a) Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

b) Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.  

c) Waktu pelayanan  

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.   

d) Biaya/Tarif  

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan 

ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

f) Kompetensi Pelaksana    

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

g) Perilaku Pelaksana 

 Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.   

h) Maklumat  Pelayanan  

Maklumat  Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan.  

i) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  



Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

 

   

III - 20 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

 

Tambahan indikator jika sebagai pelengkap yaitu : 

1. Prosedur pelayanan  

2. Persyaratan pelayanan 

3. Kejelasan petugas pelayanan  

4. Kedisiplinan petugas pelayanan  

5. Tanggung jawab petugas pelayanan  

6. Kemampuan petugas pelayanan  

7. Kecepatan pelayanan  

8. Keadilan mendapatkan pelayanan  

9. Kesopanan dan keramahan petugas  

10. Kewajaran biaya pelayanan  

11. Kepastian biaya pelayanan  

12. Kepastian jadwal pelayanan  

13. Kenyamanan lingkungan  

14. Keamanan pelayanan  

15. pemahaman terhadap kebutuhan penerima layanan 

16. Komunikasi 

17. Responsibilitas 

18. Akses 
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Sumber: Delivering Quality Service, Zeithaml, et. al., (1990), hal.131 
Gambar 3.3 Model Kesenjangan dari Kualitas Pelayanan 

 

Upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan mengurangi atau 

menghapus kelima gap sebagaimana dikemukakan  Zeithaml di atas. Apabila gap 

tersebut tidak terjadi atau ditiadakan maka kepuasan pelanggan akan terwujud.  

Menurut Jhon Suprihanto (1997)21 kepuasan dapat diartikan sebagai 

perbedaan atau kesenjangan antara kinerja atau performance dengan harapan 

atau expectacy. Apabila kinerja dibawah harapan maka penerima layanan tidak 

puas. Sebaliknya apabila kinerja melebihi harapan maka penerima layanan dapat 

dikategorikan puas. Harapan terbentuk karena pengalaman masa lalu penerima 

layanan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya, baik dari 

                                                            

21Soeprihanto, John, 1997, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, BPFE, Yogyakarta. 
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lingkup pergaulan, dari para pemasar maupun dari para pesaing. Sedangkan Day 

(dalam Tse dan Wilson, 1998, p. 204)22 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan, 

pengguna layanan publik adalah respon pelanggan, pengguna layanan publik 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. 

Wilkie (1990, p. 622)23 mendefinisikan kepuasan pelanggan, pengguna 

layanan publik sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi suatu produk dan jasa, sedangkan Kotler (1994, p. 40)24 

menandaskan bahwa kepuasan pelanggan, pengguna layanan publik adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan pengguna layanan publik adalah tingkat kesesuaian antara harapan 

masyarakat pengguna layanan publik dengan kinerja (hasil yang diterima). 

Kepuasan masyarakat pengguna layanan publik bersifat subjektif artinya 

tergantung dari persepsi masing-masing individu pengguna jasa pelayanan 

publik. Adapun sumber dari persepsi ini dapat berasal dari pengalaman masa 

lampau. Jika kinerja sesuai dengan harapan maka penerima layanan akan merasa 

puas. Sebaliknya, jika kinerja tidak sesuai dengan harapan maka masyarakat 

pengguna layanan publik akan merasa kecewa/ tidak puas. Kinerja sendiri adalah 

apa yang dipersepsikan oleh penerima layanan pada saat hal tersebut dikonsumsi 

untuk kemudian dibandingkan dengan harapan yang telah terbentuk sebelumnya.  

Persepsi pengguna layanan akan pelayanan biasanya dibangun 

berdasarkan pengalaman mereka pada saat mereka menerima pelayanan. Pada 

saat mereka menerima pelayanan, yang menjadi persepsi mereka akan pelayanan 

yang baik dan berkualitas adalah standar pelayanan. Kalau yang mereka terima 

                                                            
22Tse David K. dan Peter C. Wilson. “Model of Consumer Satisfaction Formation: An Extension,” Journal of 

Marketing Research. 25 (May). hal. 204-212. 1988. 
23Wilkie, L. (1994). Consumer Behavior, 4th . New York : John Wiley & Sons 
24Kotler, Philip, (1994), Marketing Management ; Analysis, Planning, Implementationand Control (8th ed), 

International Edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall,New Jersey. 
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adalah pelayanan publik, maka yang mereka gunakan referensi adalah standar 

pelayanan publik.  

Kepuasan masyarakat pengguna layanan publik akan mempengaruhi 

para pengguna layanan publik lain untuk menggunakan jasa dari unit pelayanan 

publik tersebut. Menjadikan kepuasan masyarakat pengguna layanan publik 

sebagai prioritas utama merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh 

organisasi publik pada saat ini. Untuk menjaga dan memberikan kepuasan kepada 

pengguna layanan publik lembaga publik perlu mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang sekiranya mempengaruhi kepuasan masyarakat pengguna layanan publik 

dan dalam menilai pelayanan yang diberikan lembaga publik tersebut. 

 

Alat untuk mengukur kepuasan penerima layanan dapat menggunakan 

metode (Kotler, 2000), yaitu: 

4. Sistem keluhan dan saran. Media yang digunakan dapat berupa kotak saran 

yang diletakkan di tempattempat strategis, kartu komentar, saluran telepon 

khusus bebas pulsa, website, dan lain-lain. 

5. Survei kepuasan penerima layanan yaitu wawancara langsung dengan 

melakukan survei, dimana akan terlihat dan mendengar sendiri bagaimana 

tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka.  

6. Pembelanjaan siluman (ghost shopping). Seseorang yang diberi tugas atau 

manager sendiri turun berperan sebagai pelanggan potensial dan melaporkan 

berbagai temuan penting baik terhadap karyawan sendiri maupun para 

pelanggan. 

 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985) 25 dan Philip Kotler (1994 : 561), 

menyatakan bahwa dalam memberikan jasa pelayanan yang baik kepada 

masyarakat, terdapat lima kriteria penentu kualitas jasa pelayanan yakni: 

                                                            
25Opcit 
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f) Bukti Langsung (Tangibles). Dimensi ini mencakup kondisi fisik fasilitas, 

peralatan serta penampilan kerja. Dimensi ini terdiri dari dimensi yang 

berkaitan dengan peralatan dan fasilitas yang digunakan serta personel dan 

materi komunikasi yang digunakan. 

g) Kehandalan (Realibility).Dimensi ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan secara akurat dan handal, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah memberikan janji 

yang berlebihan dan selalu memenuhi janjinya. 

h) Daya Tanggap (Responsiveness).Dimensi ini mencakup keinginan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, 

selalu memperoleh definisi yang tepat dan segera mengenai pelanggan. 

Dimensi ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk memberikan 

pelayanan tepat pada waktunya dan berkaitan dengan keinginan dan atau 

kesiapan pekerja untuk melayani. 

i) Jaminan (Assurance). Dimensi ini mencakup kepemilikan keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan, kesopanan, rasa hormat, perhatian, 

keramahan pelayan, kepercayaan dan kejujuran dari pemberi jasa, dan 

kebebasan dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

j) Empati (Emphaty). Dimensi ini mencakup kemudahan untuk mendekati dan 

menghubungi, pemberian informasi kepada pelanggan dengan bahasa 

yang dapat dimengerti, mendengarkan tanggapan dan pertanyaan 

pelanggan dan usaha untuk mengetahui pelanggan dan kebutuhan 

khususnya oleh pemberi jasa pelayanan. 

 

Selain lima dimensi di atas, Kennedy dan Young (1989)dalam Supranto J 

(2001)26 mengemukakan lima dimensi jasa staf pendukung yakni: 

f) Availability of support, yaitu derajat pelanggan dapat menghubungi penghasil 

jasa. 

g) Responsiveness of support, yaitu derajat pemberi jasa bereaksi secara tepat 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

                                                            
26Kennedy and Young dalam Supranto J, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan untuk menaikkan pangsa 
pasar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. 
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h) Timeliness of support, yaitu derajat penyelesaian pekerjaan dalam kerangka 

waktu yang dinyatakan pelanggan dan atau dalam kerangka waktu yang 

disepakati. 

i) Completeness of support, yaitu derajat penyelesaian keseluruhan pekerjaan. 

j) Pleasantness of support, yaitu derajat pemberi jasa berperilaku secara 

profesional dan menggunakan cara yang profesional sewaktu bekerja. 

 
Secara sederhana kriteria penentu kualitas jasa pelayanan digambarkan 

oleh Philip Kotler (1994)27 sebagai Gambar 2.2. 

           

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Lima Kriteria Penentu Kualitas Jasa Pelayanan  

 

 

1. Survei Kepuasan Masyarakat  

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi: 

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 
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3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

4. Biaya/Tarif yaitu  ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat; 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu  hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan 

ini merupakan hasil dari setiap  spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman 

7. Perilaku Pelaksana yaitu  sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan yaitu  merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

9. Saran dan MasukanPenanganan Pengaduan yaitu tatacara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk 

skor angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau 

buruk). Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut, adalah harus 

ada saran perbaikan dari pemberi layananyang disurvei terhadap peningkatan 

kualitas layanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada 

publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

dapat disampaikan melalui media massa, website dan media sosial. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kerangka Pikir Survei Kepuasan Masyarakat 
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F. Indikator 

2. Indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut: 

a) Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif.  

b) Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.  

c) Waktu pelayanan  

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan.   

d) Biaya/Tarif  

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan 

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  

e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

f) Kompetensi Pelaksana    

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman.  
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g) Perilaku Pelaksana 

 Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.   

h) Maklumat  Pelayanan  

Maklumat  Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.  

i) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  
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BAB III 
METODE 

 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden 

secara langsung menggunakan instrumen yang dipersiapkan khusus untuk 

kepentingan kajian. Data sekunder adalah data terkait dengan penelitian ini 

yang diperoleh dari sumber data berupa hasil penelitian, data publikasi 

resmi dari instansi, maupun data lain yang sudah tersaji namun belum di 

publikasikan secara resmi.  

Data primer maupun data sekunder akan digunakan dalam 

mengukur kepuasan masyarakat tentang pelayanan.  

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan teknik 

dokumentasi data sekunder, yaitu dengan melakukan telaah dokumen dan 

literatur, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku dan 

laporan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

(unpublished). Teknik Pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Quesioner: berupa daftar isian/daftar pertanyaan yang dipersiapkan 

khusus untuk penelitian ini. Quesioner akan digunakan dalam survey 

pengukuran kepuasan masyarakat  

b. Wawancara mendalam (indepht interview) yaitu pengumpulan data 

melalui tanya jawab kepada responden tentang beberapa hal yang 

diteliti. Dalam melakukan wawancara mendalam ini menggunakan alat 

bantu interview guide. Wawancara mendalam dilakukan pada saat 

melakukan ssesement terhadap penyelenggaraan pelayanan 

dipersandingkan dengan kriteria atau standar teknis yang berlaku 
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c. Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian 

melalui pengamatan. Observasi akan dilakukan untuk mengamati 

kondisi kelayakan tempat, peralatan medis dan non medis masing-

masing unit pelayanan masyarakat, dan proses pelayanan di masing-

masing unit pelayanan serta penerapan Standar Operasional 

Prosedure.  

d. Daftar Periksa (Check List), merupakan daftar untuk memeriksa 

kelengkapan data yang diharapkan diperoleh, dan mengecek kondisi 

pelayanan. Daftar periksa digunakan pada saat melakukan asesment 

tentang manajemen organisasi dengan kriteria yang berlaku dan 

kesesuaian dengan SOP; dan asesment terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan dipersandingkan dengan kriteria atau standar 

teknis yang berlaku. 

 

3. Teknik Sample 

a. Jumlah Responden 

Tabel 3.1 Jumlah Responden  

Pelayanan Publik Jenis Layanan 
Jumlah 

Responden 

Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

1 KK 25 

2 Akte Kelahiran 25 

3 KTP 25 

4 Kartu Identitas Anak 25 

5 Akte Kematian 25 

 

b. Instrumen Survei 

Instrumen survei adalah daftar pertanyaan dengan jawaban skala 1-5 untuk 

setiap indikator kepuasan masyarakat atas pelayanan dari Dispendukcapil. 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

1) Analisis Nilai Rata-Rata Tertimbang 

Pengolahan data menggunakan  analisis  23 unsur pertanyaan yang 

dikembangkan dari 9 unsur pelayanan, Nilai IKM dihitung dengan 
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menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur 

pelayanan, sehingga setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 

sama dengan rumus sebagai berikut: 

Bobot nilai rata – rata 
tertimbang 

= 
Jumlah Bobot 

Jumlah Unsur (Pertanyaan) 

 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

IKM  = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X  Nilai penimbang 
Total unsur yang terisi 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 

0-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 

dasar 14,29 (karena dalam kegiatan ini setiap pertanyaan terdapat 7 

alternatif jawaban), maka rumus yang dipergunakansebagai berikut : 

IKM Unit Pelayanan x 14,29 
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Tabel 3.2. 
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan 

dan  Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval IKM 
Nilai Interval 
Konversi IKM Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit 
Pelayanan 

Min Maks Min Maks 

1 1,00 1,86 14,29 26,53 K Sangat Tidak Baik 

2 1,87 2,71 26,54 38,78 E Tidak Baik 

3 2,72 3,57 38,79 51,02 D Agak Tidak Baik 

4 3,58 4,43 51,03 63,27 C Biasa/Netral 

5 4,44 5,29 63,28 75,51 B Agak Baik 

6 5,30 6,14 75,52 87,76 A Baik 

7 6,15 7,00 87,77 100,00 AA Sangat Baik 

 

 Data isian  dari seluruh pertanyaan dari setiap responden dimasukkan ke 

dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 

terakhir;  

 Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut: 

 

a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai 

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk 

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai 

masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden 

yang mengisi. 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan 

jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan nilai bobot 

rata-rata tertimbang. 

b) Nilai indeks pelayanan 
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Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan seluruh pertanyaan dari nilai rata-rata tertimbang 

kemudian dapat disusun kategori pelayanan berdasarkan tujuh 

tingkatan yaitu Sangat Tidak Baik, Tidak Baik, Agak Tidak Baik, 

Biasa/Netral, Agak Baik, Baik  dan Sangat Baik. 

2) Analisis Kategori Pelayanan 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dikelompokkan 

variabel pelayanan menjadi  tujuh kategori : 

 Sangat Tidak Baik (K) 

 Tidak Baik (E) 

 Agak Tidak Baik (D) 

 Biasa/Netral (C) 

 Agak Baik (B) 

 Baik (A) 

 Sangat Baik (AA) 

 

Dengan demikian maka dapat dirumuskan rekomendasi jenis-jenis 

pelayanan publik di Kota Surakarta yang perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki atau dipertahankan. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis statistik deskriptif, yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan cara 

mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud melakukan generalisasi. Dalam analisis deskriptif, penyajian data 

dilakukan melalui tabel, grafik atau diagram. Analisis deskriptif menggunakan 

statistik deskriptif yaitu analisis persentase. 
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Gambaran lengkap dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3.1 Gambar Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

Tujuan : 
Memperoleh gambaran nyata yang 
terkait dengan pelayanan  

 

Memetakan permasalahan dan 
kendala di lapangan  

 

Memberikan rekomendasi kepada 
pihak – pihak terkait dalam hal ini 
pemerintah untuk memberikan 
perbaikan dalam pelayanan  

 

 Survey 

 Wawancara 
Mendalam 

 Check List 

 Data Sekunder 

 Wawancara 
Mendalam 

 Check List 

 Data Sekunder 

 Check List 

 Data Sekunder 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Teknik Pengolahan 

Data 

 

 Klasifikasi 
data 

 Tabulasi 
data 

 Klasifikasi 
data 

 Tabulasi 
data 

 Tabulasi Data 

Teknik Analisis  Data 

 Analisis Deskiptif 
kuantitatif 

 Analisis Deskriptif 
Kualitatif 

 Analisis Kebijakan 
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BAB IV 
ANALISA KUANTITATIF 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
 

 

Pelayanan publik kepada masyarakat pengguna jasa layanan Dispendukcapil Kota 

Surakarta sampai saat ini sudah berjalan lancar, akan tetapi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang diharapkan pengguna jasa dilaksanakan kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat. Sasaran pelayanan publik pada Survei Kepuasan Masyarakat di Dispendukcapil  

Kota Surakarta meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran , KTP, Kartu Identitas 

Anak dan Akte Kematian. 

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut: 

A. Jumlah Responden 

Responden Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dispendukcapil di Kota 

Surakarta  ini sebanyak 150 responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel 4.1.  
Jumlah Responden Hasil Input Data 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

 Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

Jenis Layanan 
Target 

Responden 

Hasil 
Survei 
yang 

Terolah 

Persentase 
Target 

1 KK 25 25 100,00 

2 Akte Kelahiran 25 25 100,00 

3 KTP 25 25 100,00 

4 Kartu Identitas 
Anak 

25 25 100,00 

5 Akte Kematian 25 25 100,00 

 

Dari 150 responden menurut jenis kelamin, terdapat 46,00% laki-laki (sebanyak 69 orang) 

dan 54,00% perempuan (sebanyak 81 orang). Saat ini urusan kependudukan dan 

pencatatan sipil bukan lagi urusan laki-laki, telah terjadi pergeseran kesadaran bahwa 

kaum perempuan dapat melakukan pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil 

dengan baik. 
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Gambar 4.1. Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Survei Kepuasan Masyarakat 
Kota Tegal Tahun 2017 

 

Dilihat dari pendidikan terakhir resonden didominasi pendidikan SMA/SMK sederajat 

sebesar 51,00 %, diikuti pendidikan SMP sederajat sebesar 14,00 %, pendidikan SD 

sederajat sebesar 3,00 %, pendidikan S1 sebesar 18,00 %, pendidikan akademi sebesar 

9,99 %, pendidikan S2 sebesar 5,00 % dan Tidak Sekolah sebesar 0,82%. Selengkapnya 

jumlah responden menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar  4.1. Profil    

 

 

 

 

 

 

 

Laki-laki
46%

Perempuan
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Jenis kelamin

Laki-laki Perempuan
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Gambar 4.2. Jumlah Responden Menurut Pendidikan Terakhir Survei Kepuasan 
Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2017 

 

Sedangkan jumlah responden dilihat dari lapangan usaha dari pekerjaan utama 

didominasi Pegawai Swasta sebesar 47,00%,  Usaha Sendiri/Wirausaha sebesar 17,00 %, 

Ibu Rumah Tangga sebesar 16,00 %,  , Pelajar/Mahasiswa sebesar 15,00%,  PNS/Polri/TNI  

dan guru sebesar 4,00%, dan Pegawai BUMN/BUMD sebesar 2,00%, secara rinci jumlah 

responden menurut lapangan usaha dari pekerjaan utama dapat dilihat pada Gambar 

berikut. 
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Gambar 4.3. Jumlah Responden Menurut Lapangan Usaha Dari Pekerjaan Utama 
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2017 

 

B. Survei Kepuasan Masyarakat  

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Surakarta Tahun 2017 pada penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan, yaitu terkait pelayanan pengurusan  Kartu Keluarga (KK), Akte 

Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akte 

Kematian, hasilnya sebagai berikut: 

1) KK (Kartu Keluarga) 

Target jumlah responden untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 25 

responden dan yang telah terolah sebesar 100%. Hasil pengolahan input data dari 

survei lapangan pengurusan KK sebagai berikut: 
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Pengolahan Nilai Indeks Jenis Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

 Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

No. 
Unsur 

Pelayanan 

NRR Per Persepsi NRR 
Per 

Unsur 

NRR 
Terimbang 1 2 3 4 5 6 7 

1 Persyaratan 0 0 0 0 0,100 2,640 3,780 6,520 0,567 

2 Prosedur 0 0 0,017 0,023 0,029 2,846 3,480 6,394 1,946 

3 Waktu 
pelayanan 

0 0 0 0,053 0,267 3,200 2,707 6,227 0,812 

4 Biaya/Tarif 0 0 0 0 0 0,600 6,300 6,900 0,600 

5 Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

0 0 0,120 0 0 0,960 5,600 6,680 0,290 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

0 0 0 0,213 0,200 4,080 1,587 6,080 0,793 

7 Perilaku 
Pelaksana 

0 0 0,040 0,053 0,067 3,120 3,080 6,360 0,830 

8 Maklumat 
Pelayanan 

0 0,240 0 0,320 0,800 3,000 0,980 5,340 0,464 

9 Saran dan 
Masukan 
Penanganan 
Pengaduan 

0 0 0 0 0 3,360 3,080 6,440 0,280 

Bobot NRR Tertimbang 0,043 

IKM 94,04 

Mutu Pelayanan AA 

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT 
BAIK 

 

Dengan demikian nilai Indeks jenis pelayanan Kartu Keluarga (KK) hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar (14,29) = 94,04 

b. Mutu pelayanan AA 

c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik 

 

2) Akta Kelahiran 

Target jumlah responden untuk pengurusan Akta Kelahiran sebanyak 25 

responden dan yang telah terolah sebesar 100%. Hasil pengolahan input data dari 

survei lapangan pengurusan Akta Kelahiran sebagai berikut: 
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Tabel 4.2.  
Pengolahan Nilai Indeks Jenis Pelayanan Akta Kelahiran 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil  

Kota Surakarta  Tahun 2017 

No. 
Unsur 

Pelayanan 

NRR Per Persepsi NRR 
Per 

Unsur 

NRR 
Terimbang 1 2 3 4 5 6 7 

1 Persyaratan 0 0 0,120 0 0,100 2,640 3,500 6,360 0,553 

2 Prosedur 0 0 0,051 0,046 0,343 2,674 3,200 6,314 1,922 

3 Waktu 
pelayanan 

0 0 0,080 0 0,133 3,440 2,613 6,267 0,817 

4 Biaya/Tarif 0 0 0 0 0,100 1,800 4,760 6,660 0,579 

5 Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

0 0 0 0 1,600 2,160 1,960 5,720 0,249 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

0 0 0,040 0 0,533 3,040 2,613 6,227 0,812 

7 Perilaku 
Pelaksana 

0 0 0,080 0,160 0,267 2,240 3,547 6,293 0,821 

8 Maklumat 
Pelayanan 

0 0,280 0,060 0 0,800 2,880 1,400 5,420 0,471 

9 Saran dan 
Masukan 
Penanganan 
Pengaduan 

0 0 0,120 0 0 3,120 3,080 6,320 0,275 

Bobot NRR Tertimbang 0,043 

IKM 92,84 

Mutu Pelayanan AA 

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT 
BAIK 

 

Dengan demikian nilai Indeks jenis pelayanan Kartu Keluarga (KK) hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar (14,29) = 92,84 

b. Mutu pelayanan AA  

c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik 

 

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
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Target jumlah responden untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

sebanyak 25 responden dan yang telah terolah sebesar 100%. Hasil pengolahan 

input data dari survei lapangan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3.  
Pengolahan Nilai Indeks Jenis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Survei Kepuasan Masyarakat  Terhadap Pelayanan Dispendukcapil  

Kota Surakarta Tahun 2017 

No. 
Unsur 

Pelayanan 

NRR Per Persepsi NRR 
Per 

Unsur 

NRR 
Terimbang 1 2 3 4 5 6 7 

1 Persyaratan 0 0 0,060 0,080 0,100 3,240 2,800 6,280 0,546 

2 Prosedur 0 0 0,034 0,137 0,314 2,949 2,800 6,234 1,897 

3 Waktu 
pelayanan 

0,013 0,053 0,160 0,160 0,267 2,800 2,427 5,880 0,767 

4 Biaya/Tarif 0,020 0 0,060 0,240 0 1,080 5,040 6,440 0,560 

5 Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

0 0 0,480 0,960 1,000 1,440 0,840 4,720 0,205 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

0,013 0 0,120 0,160 0,400 3,920 1,213 5,827 0,760 

7 Perilaku 
Pelaksana 

0 0 0,080 0,213 0,267 3,040 2,520 6,120 0,798 

8 Maklumat 
Pelayanan 

0 0,320 0,060 0,560 1,100 2,280 0,560 4,880 0,424 

9 Saran dan 
Masukan 
Penanganan 
Pengaduan 

0 0,080 0,240 0,160 0,200 3,600 1,400 5,680 0,247 

Bobot NRR Tertimbang 0,043 

IKM 88,65 

Mutu Pelayanan AA 

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT 
BAIK 

 

Dengan demikian nilai Indeks jenis pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar (14,29) = 88,65 

b. Mutu pelayanan AA 

c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik 
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4) Kartu Identitas Anak (KIA) 

Target jumlah responden untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 

25 responden dan yang telah terolah sebesar 100%. Hasil pengolahan input data 

dari survei lapangan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut: 

Tabel 4.4.  
Pengolahan Nilai Indeks Jenis Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil  

Kota Surakarta Tahun 2017 

No. 
Unsur 

Pelayanan 

NRR Per Persepsi NRR 
Per 

Unsur 

NRR 
Terimbang 1 2 3 4 5 6 7 

1 Persyaratan 0 0 0 0 0,100 3,000 3,360 6,460 0,562 

2 Prosedur 0 0,011 0 0 0,029 2,777 3,680 6,497 1,977 

3 Waktu 
pelayanan 

0 0,027 0 0,160 0,067 2,960 3,080 6,293 0,821 

4 Biaya/Tarif 0 0 0 0 0 1,200 5,600 6,800 0,591 

5 Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

0 0 0 0 0,200 4,320 1,680 6,200 0,270 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

0 0 0 0,427 0,333 3,120 2,147 6,027 0,786 

7 Perilaku 
Pelaksana 

0 0 0 0 0 2,240 4,387 6,627 0,864 

8 Maklumat 
Pelayanan 

0 0 0,060 0,080 1,100 2,760 1,960 5,960 0,518 

9 Saran dan 
Masukan 
Penanganan 
Pengaduan 

0 0 0 0 0,400 3,360 2,520 6,280 0,273 

Bobot NRR Tertimbang 0,043 

IKM 95,18 

Mutu Pelayanan AA 

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT 
BAIK 

 

Dengan demikian nilai Indeks jenis pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) hasilnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar (14,29) = 95,18 

b. Mutu pelayanan AA 

c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik 
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5) Akta Kematian 

Target jumlah responden untuk pengurusan Akta Kematian sebanyak 25 

responden dan yang telah terolah sebesar 100%. Hasil pengolahan input data dari 

survei lapangan pengurusan Akta Kematian sebagai berikut: 

Tabel 4.5.  
Pengolahan Nilai Indeks Jenis Pelayanan Akta Kematian 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil 

Kota Surakarta Tahun 2017 

No. 
Unsur 

Pelayanan 

NRR Per Persepsi NRR 
Per 

Unsur 

NRR 
Terimbang 1 2 3 4 5 6 7 

1 Persyaratan 0 0 0 0 0 3,960 2,380 6,340 0,551 

2 Prosedur 0 0 0,051 0,069 0,286 3,086 2,760 6,251 1,903 

3 Waktu 
pelayanan 

0 0 0,080 0 0,267 2,480 3,547 6,373 0,831 

4 Biaya/Tarif 0 0 0 0 0 3,960 2,380 6,340 0,551 

5 Produk 
Spesifikasi 
Jenis 
Pelayanan 

0 0 0 0 2,200 2,400 1,120 5,720 0,249 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

0 0 0 0 0,333 3,360 2,613 6,307 0,823 

7 Perilaku 
Pelaksana 

0 0 0 0 0 4,320 1,960 6,280 0,819 

8 Maklumat 
Pelayanan 

0 0 0,120 0,960 0,800 2,400 1,120 5,400 0,470 

9 Saran dan 
Masukan 
Penanganan 
Pengaduan 

0 0 0 0 0 4,320 1,960 6,280 0,273 

Bobot NRR Tertimbang 0,043 

IKM 92,42 

Mutu Pelayanan AA 

Kinerja Unit Pelayanan SANGAT 
BAIK 

 

Dengan demikian nilai Indeks jenis pelayanan Akte Kematian hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar (14,29) = 92,42 

b. Mutu pelayanan AA 

c. Kinerja unit pelayanan Sangat Baik 
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BAB V 
PERSEPSI KUALITATIF MASYARAKAT 

 

 

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. 

Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Persepsi 

merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  Perseps jugai merupakan suatu 

proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses 

sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. 

Persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara 

seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, 

yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak 

dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu 

dari proses persepsi. Penginderan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh 

individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung 

antara individu dengan dunia luasnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, 

diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti 

tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi. 

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang 

diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu 

dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang 

diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan 

proses belajar individu Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari 

manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan masyarakat, menguus 

perizinan, bertemu dengan petugas instansi dan sebagainya. Secara garis besar persepsi 

manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap 

orang menaggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). 

Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, 

persepsi terhadap manusia bersifat interaktif. 
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b. Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi 

terhadap orang melalui lambing-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif 

daripada kebanyakan obyek dan leih sulit diramalkan. 

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat pengguna layanan atas 

penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kota Tegal. Dengan mereka mamahami suatu hal 

tentang kualitas pelayanan, maka akan mempengaruhi bagaiamana mereka akan bersikap 

ataupun bertindak sesuai dengan apa yang mereka fahami.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut, 

yaitu: 

a. Faktor-faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang 

termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield 

(Jalaludin Rakhmat, 2011: 55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara 

fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi 

biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 

b. Faktor-faktor struktural 

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperrti 

lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. 

Persepsi Kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti atau 

mendiskripsikan data atas persepsi masyarakat pengguna layanan tentang kualitas 

pelayanan Pemerintah Kota Tegal yang diperoleh dari hasil survei, mencakup catatan-

catatan hasil wawancara yang mendalam. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang 

dilaksanakan didapatkan hasil tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelaynan Pelayanan 

Kantor kependudukan dan pencatatan sipil khususnya pembuatan Kartu Keluarga, Akte 

Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akte Kematian dan 

lain-lain di Kota Surakarta secara umum sudah bai Dari sisi persyaratan mudah selama 

persyaratan sudah terpenuhi sehingga dapat langsung terlayani dengan cepat, tanpa biaya 

(gratis) dan tempat tunggu juga nyaman dengan kursi dan AC yang layak. Kualitas cetak 

Kartu Keluarga (KK) juga baik dan bonafid, serta tidak menunggu terlalu lama. Petugas 

layanan cukup ramah dan sopan cepat tanggap, terampil, berpengalaman (sudah 

mumpuni). Masalah yang biasa terjadi adalah keterbatasan tempat duduk  pada saat terjadi 
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peak  pada hari senin atau  hari-hari pelayanan setelah libur nasional , banyak pengguna 

layanan yang berdiri. 

 

Persepsi Masyarakat Terhadap  Kualitas Jasa Pelayanan kantor Dispendukcapil 

Kota Surakarta 

 

Analisis Kualitas jasa merupakan analisis atas tanggapan dari 150 responden terhadap 

variabel  lima dimensi kualitas jasa yang terdiri dari dimensi Tangible, Reliability, Assurance, 

Responsiveness dan Empathy . Analisis kualitas jasa dimulai dengan perhitungan skor 

menurut kategori yaitu dengan cara mengalikan kriteria dengan jumlah responden yang 

memilih. 

Langkah selanjutnya menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara 

mengalikan jumlah responden (n) dengan bobot paling tinggi dikurangi dengan bobot 

rendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban item. 

Interval = 
(Jumlah sampel x skor tertinggi ) –  (jumlah sampel x skor terendah  

______________________________________________________ 

     5   

 

Interval = 
      1050-150 

____________ = 128,57 

              7       

 

Dengan demikian jarak antar jenjang untuk masing-masing kategori adalah 128 sehingga 

kategorinya adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Kriteria Kualitas Jasa 

150 - 278,57 Sangat Tidak memuaskan 

278,58 - 407,15 Agak Tidak Memuaskan 

407,16 - 535,73 Tidak Memuaskan 

535,74 - 664,31 Netral 

664,32 - 792,89 Agak Memuaskan 

792,90 - 921,47 Memuaskan 

921,48 - 1050,05 Sangat Memuaskan 
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5.1. Dimensi Tangibles  

Dimensi tangibles merupakan tampilan fisik fasilitas yang dapat dilihat dan dirasakan  secara 

langsung  pengguna pelayanan  seperti kebersihan dan kenyamanan ruangan, peralatan 

yang digunakan, kerapian pakaian petugas, dan ketersediaan sarana umum di kantor 

pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta. 

Hasil pengolahan data atas tanggapan responden terhadap dimensi tangibles, secara 

terinci dapat digambarkan seperti tampak pada  tabel  5.2. Tanggapan responden tentang 

dimensi tangible Kantor Dispendukcapil  Kota Surakarta dinilai atas indikator ruang yang 

nyaman, petugas yang rapi , ketersediaan sarana umum dan peralatan yang modern.  

Tabel 5.2 

Score Dimensi Tangible 

Dispendukcapil Kota Surakarta 

1 Ruang pelayanan nyaman 953,48  Sangat Memuaskan 

2 Petugas rapi 964,32  Sangat Memuaskan 

3 Peralatan Sudah Modern 951,11  Sangat Memuaskan 

4 

Tersedia prasarana umum 

yang terawatt 945.42  Sangat Memuaskan 

5 Prasarana lengkap 998,68 Sangat Memuaskan 

 

Rerata  964,41  Sangat Memuaskan 

 

  

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap dimensi tangible sebesar 964,41 yang termasuk dalam kategori memuaskan.  Hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa menurut para responden  dimensi tangible pada Kantor 

Dispendukcapil Kota Surakarta sangat memuaskan. 
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Gambar 5.1. 
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Dimensi Tangible  

Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 
 

 

 
 
 
 
 

Tabel 5.3 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi  Tangible 

Dispendukcapil Kota Semarang Tahun 2017 

 Tangible 
 

Sangat Puas 

 
Puas 

Agak 
Puas 

Netral 
Agak 
Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas 

Sangat 
Tidak 
Puas 

Ruang 
pelayanan 
nyaman 

62,00% 
 

27,33 
% 

7,33% 2,00% 1,33% 0,00% 0,00% 

Petugas rapi 61,33% 
 

31,33 
% 

4,67% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Peralatan Sudah 
Modern 

58,00% 
 

30,00% 
9,33% 1,33% 1,33% 0,00% 0,00% 

Tersedia sarana 
umum yang 
terawatt 

50,67% 
 

36,00% 7,33% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 

Prasarana 
lengkap 

60,00% 
28,67% 

6,00% 3,33% 2,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

Semua indikator untuk dimensi tangible yaitu ruang pelayanan yang nyaman, petugas 

rapi , peralatan yang modern dan ketersediaan sarana umum menurut persepsi responden 
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masuk dalam kategori sangat memuaskan. Indikator petugas rapi merupakan indikator yang 

dinilai paling tinggi (61,3 %) . Untuk indikator peralatan modern , sebanyak  58,00 % 

menyatakan. Peralatan yang modern sangat mendukung proses pelayanan yang cepat dan 

akurat kepada masyarakat. Pelayanan yang serba komputerize dengan sistem on line diakui 

memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masyarakat tidak perlu menunggu terlalu 

lama untuk proses pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.   

Responden juga menyatakan puas dengan prasarana umum yang mendukung 

pelayanan di kantor dispendukcapil Kota Surakarta. Prasarana umum sebagai pendukung 

seperti tempat  parkir, musholla, toilet dan kantin sangat diperlukan untuk memberi 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta. 

Menurut persepsi responden , prasarana umum yang disediakan di kantor Dispendukcapil 

Kota Surakarta sudah cukup lengkap dan cukup terawat.  Sebanyak  50,67 % responden 

menyatakan sangat puas dengan sarana dan prasarana umum yang tersedia di kantor 

Dispendukcapil Kota Surakarta..  Berdasarkan pengamatan secara langsung saat survei, 

memang telah tersedia prasarana umum seperti toilet, musholla, fotocopy , kantin , ruang 

bermain anak, ruang laktasi secara lengkap,  tetapi perawatan dan kebersihan beberapa 

prasarana umum tersebut yang masih harus ditingkatkan. Kondisi toilet  di banyak kantor 

samsat cenderung kurang bersih dan kurang nyaman.  

Indikator ruang pelayanan yang nyaman juga masuk kriteria sangat memuaskan 

menurut persepsi responden. Ruang tunggu Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta saat 

ini relatif luas dan nyaman . Kekurangan yang masih dirasakan oleh masyarakat dalam hal 

kenyamanan ruangan adalah kurangnya jumlah tempat duduk jika hari-hari setelah 

pelayanan libur, yaitu hari Senin dan hari-hari setelah libur nasional. 

 

5.2. Dimensi Reliability  

Dimensi reliability merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan akurat . Dalam dimensi ini ada empat pertanyaan yang diajukan 

kepada responden menyangkut ketersediaan dan kejelasan informasi , kemampuan petugas 

melayani dengan sigap,   memberikan janji pelayanan yang tepat, yaitu jadwal pelayanan, 

kepastian biaya pelayanan, kualitas obat, prosedur pelayanan yang sederhana, dan 

persyaratan administrasi yang mudah.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang tampak dalam tabel  5.3. dapat diketahui 

bahwa tanggapan responden terhadap dimensi Reliability  atas pelayanan jasa yang 

diberikan oleh  Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta sudah memuaskan. Terlihat dari 

keseluruhan skor tanggapan sebesar 931,02 yang berada pada kategori memuaskan.   

 

Tabel 5.4 

Score Dimensi  Reliability 

Dispendukcapil Kota Semarang Tahun 2017 

No Keterangan Score Kategori 

1 Tersedia semua informasi 955, 40 Sangat  Memuaskan 

2 Informasi sudah jelas 964, 13  Sangat Memuaskan 

3 Pelaksana selalu sigap 856,98  Memuaskan 

4 Sesuai waktu yang dijanjikan 947,56  Sangat Memuaskan 

 

Rerata 931,02  Sangat Memuaskan 

 

 

 

Gambar 5.2. 
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Dimensi Tangible  

Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 
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Responden menyatakan setuju bahwa di Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta telah 

disediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat melakukan 

proses pengurusan dokumen kependudukan dan berbagai keperluan yang terkait dengan 

pengurusan dokumen kependudukan dengan mudah dan lancar.  Sebanyak 60,67 sangat % 

responden menyatakan puas terhadap ketersediaan informasi yang mereka butuhkan, dan 

29,33 % menyatakan sangat puas. Informasi yang tersedia juga dinilai sudah jelas bagi 

masyarakat. Hal ini terlihat dari 62,67 % responden yang menyatakan sangat  puas dengan 

kejelasan informasi yang diberikan . Di  kantor  Dispendukcapil telah tersedia berbagai 

informasi yang jelas  mengenai syarat, prosedur dan standart waktu pelayanan.  Informasi 

tersebut tersedia dalam bentuk MMT, brosur, banner dan lain-lain.  Dispendukcapil Kota 

Surakarta juga sudah memberi informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur  dan 

biaya penguurusan dokumen kependudukan di website resmi Dispendukcapil Kota 

Surakarta dan juga sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya yang berkaitan 

dengan pelayanan mobil keliling. Informasi yang jelas membuat masyarakat siap dengan 

segala syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga 

proses pelayanan menjadi cepat sesuai dengan standard yang sudah ditentukan dan 

diinformasikan.   

Petugas di Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta dinilai cukup sigap dan tepat waktu 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian ini ditunjukkan dengan 52,87 % 

responden yang menyatakan sangat puas  dan 28,00% puas dengan kesigapan pelaksana. 

Responden juga memberikan tanggapan puas terhadap indikator ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan.Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa para petugas Kantor 

Dispendukcapil cukup sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan. Secara umum masyarakat merasa puas 

dengan dimensi reliability yang mencakup ketersediaan semua informasi, kejelasan 

informasi, kesigapan petugas dan ketepatan waktu pelayanan. Indikator kesigapan petugas 

memperoleh penilaian tertinggi dibandingkan 3 indikator lainnya dalam dimensi reliability. 

Responden menyatakan setuju  bahwa   rata-rata petugas sigap dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Kesigapan petugas dalam memberikan pelayanan membuat  

masyarakat tidak harus berlama-lama dalam pengurusan dokumentasi kependudukan.   

Berdasarkan interview dengan responden  memang masih ada beberapa petugas yang 

kurang sigap dalam melayani. 
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Tabel 5.5. 
Tanggapan Responden Terhadap  Dimensi Reliability 

 Pelayanan Dispendukcapil  
Kota Surakarta Tahun 2017 

 

RELIABILITY 
Sangat 
Puas 

Puas 
Agak 
Puas 

Netral 
Agak 
Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas 

Sangat 
Tidak 
Puas 

Tersedia 
semua 
informasi 

60,67% 29,33% 8,00% 2,00% 0,00% 0,00% 
 

0,00% 
 

Informasi 
sudah jelas 

62,67% 32,67% 3,33% 1,33% 0,00% 
0,00% 

 
0,00% 

 

Petugas 
selalu sigap 

52,67% 28,00% 10,67% 2,67% 5,33% 
0,67% 

 
0,00% 

 

Sesuai waktu 

yang 
dijanjikan 

55,33% 16,67% 18,67% 9,33% 0,00% 0,00% 
 

0,00% 
 

 
 

5.3. Dimensi Responsiveness  

Responsiveness, merupakan kemampuan dan kesediaan petugas untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan mudah kepada pasien. Indikator yang dapat digunakan untuk 

melihat kemauan petugas menyediakan pelayanan secara cepat adalah: waktu tunggu untuk 

registrasi di loket, waktu tunggu untuk mendapat pelayanan , dan waktu tunggu 

pengambilan dokumen. Responden menyatakan bahwa kinerja Dispendukcapil Kota 

Surakarta pada tahun 2017 sudah cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari score kualitas jasa 

untuk dimensi responsiveness sebesar 889,07. 

Tabel 5.6. 

Score  Dimensi  Responsiveness  

 Pada Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta Pada Tahun 2017 

No Keterangan Score Kategori 

1 Prosedur sederhana 967,40  Sangat Memuaskan 

2 Melayani sesegera mungkin 854,55  Memuaskan 

3 Memberikan Advice/saran 874,70  Memuaskan 

4 Siap pada jam buka kantor 859,64  Memuaskan 

 

Rerata 889,07  Memuaskan 
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Tanggapan responden terhadap dimensi ini secara terinci dapat dilihat pada tabel 

5.6.  Tanggapan atas dimensi responsiveness dilihat dari indikator prosedur  yang sederhana,  

para petugas akan memberikan pelayanan sesegera mungkin,  para petugas akan 

memberikan petunjuk jika pihak yang mengurus dokumen kependudukan mengalami 

kesulitan dan para petugas selalu siap di tempat untuk memberi pelayanan.  

 

 

Gambar 5.3 
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Dimensi Responsiveness  

Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 
 
 

34%

48%

11%
5%2%0%0%

Dimensi Responsiveness

sangat puas

Puas

Agak Puas

Netral

Agak Tidak Puas

Tidak Puas

Sangat Tidak Puas

 
 
 
 
 

Tabel 5.7. 
Tanggapan Responden Terhadap  Dimensi Responsiveness  

Kualitas Pelayanan Dispendukcapil  
Kota Surakarta Tahun 2017 

 

RESPONSIVENESS 
Sangat 
puas 

Puas 
Agak  
Puas 

Netral 
Agak 
Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas 
sama 
sekali 

Prosedur semakin 
sederhana 

42,67% 47,33% 6,00% 2,67% 1,33% 
0,00% 0,00% 

Melayani sesegera 
mungkin 

32,67% 50,67% 7,33% 6,67% 2,00% 
0,67% 0,00% 

Memberikan 
Advice/saran 

32,00% 49,33% 14,67% 2,67% 0,00% 
1,33% 0,00% 
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Siap pada jam buka 
kantor 

30,00% 44,00% 15,33% 7,33% 2,00% 
1,33% 0,00% 

 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap dimensi responsiveness  adalah sebesar  889,07 yang termasuk dalam kategori 

memuaskan. Indikator responsiveness yang paling tinggi adalah  prosedur semakin 

sederhana. Pada indikator ini masyarakat  menyatakan dominan menyatakan puas dengan 

kesiapan petugas pada saat pelayanan di buka. Sebanyak 44 % responden menyatakan puas 

dan 44,00% menyatakan sangat puas dengan kesiapan petugas pada jam kantor dibuka. 

Masyarakat pengguna jasa sangat menghargai para petugas yang sudah siap berada di loket 

masing-masing dan memberi saran jika pengguna jasa kebingungan .Melayani segera 

mungkin pada saat kantor pelayanan dibuka sangat diapresiasi responden karena banyak 

responden yang datang sebelum kantor dispendukcapil dibuka agar mendapatkan 

pelayanan lebih cepat sehingga mereka tidak perlu terlalu lama meninggalkan tugas 

maupun kewajiban mereka. Namun demikian, berdasarkan indepth interview, beberapa 

loket masih kurang dalam kesiapan petugas saat jam kantor harus dibuka. Ada petugas yang 

baru datang setelah 30 menit kantor dibuka. 

Para pelaksana juga dirasakan  ”tanggap” jika ada masyarakat yang kesulitan dalam 

mengurus dokumen kependudukan. Para pelaksana berusaha memberikan jawaban atau 

alternatif yang memuaskan bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dalam 

pengurusan dokumen kependudukan Meskipun demikian di beberapa loket masih muncul 

keluhan pelaksana tidak dapat memberikan saran atau solusi terhadap masyarakat yang 

mengalami persoalan. Hal ini disebabkan penempatan pelaksana yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya menimbulkan pelaksana tidak bisa ”tanggap” terhadap kebutuhan 

masyarakat. Kurangnya penguasaan terhadap tugas masing-masing menyebabkan para 

pelaksana tidak dapat memberikan penyelesaian  sesegera mungkin.  

 

6.3.4. Dimensi Assurance  

Dimensi assurance merupakan jaminan adanya kompetensi, kesopanan, dan keramahan 

petugas dispendukcapil dalam memberikan pelayanan. Untuk mengevaluasi dimensi 

jaminan diajukan enam pertanyaan kepada responden.Tanggapan responden terhadap 

dimensi assurance pelayanan dokumen kependudukan  dalam hal ini dilihat dari indikator 
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tidak pernah terjadi kesalahan dalam pelayanan para petugas melayani dengan ramah, 

sopan, dan para petugas memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pelayanan  serta 

adanya kepastian biaya yang sesuai dengan yang tercantum dalam informasi yang ada 

dipapan informasi di kantor dispendukcapil. 

Terhadap dimensi assurance yang diberikan oleh kantor dispendukcapil ini, 

responden memberikan tanggapan dalam kategori agak setuju untuk semua indikator. Pada 

tabel 6.21 dapat dilihat bahwa skor rata-rata dari dimensi assurance adalah 664,5 yang 

termasuk dalam kategori memuaskan .  

 

Gambar 5.4. 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Dimensi Assurance 
Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 
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Tabel 5.8 

Score Dimensi  Assurance  

 Pada Kantor Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

No Keterangan Jumlah Kategori 

1 

Hasil pekerjaan Petugas 

tidak pernah salah 926 

 Sangat 

Memuaskan 

3 

Pelayanan  petugas selalu 

adil 880  Memuaskan 

4 

Kemampuan petugas  

sesuai pekerjaan 865  Memuaskan 

5 

Biaya pelayanan sesuai 

yang disyaratkan 964  Memuaskan 

   6 

Petugas selalu ramah dan 

sopan 847  Memuaskan 

 Rerata 896,4 Memuaskan 

 

Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kantor Dispendukcapil Kota Surakarta dapat 

menjamin bahwa tidak pernah terjadi kesalahan dalam pelayanan dan pekerjaan petugas.  Hal 

ini ditunjukkan dengan kepuasan masyarakat terhadap indikator pekerjaan petugas  tidak 

pernah salah; yaitu 80% menyatakan puas dan 5,1 % menyatakan sangat puas.  Responden 

tidak mengalami salah ketik, salah berkas atau salah memberi kembalian. Yang sering terjadi 

adalah salah mengeja nama para pengguna jasa ketika memberi tahu urutan antrian.  
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Tabel 5.9. 

Tanggapan Responden Terhadap  Dimensi Assurance  
Kualitas Pelayanan Dispendukcapil  

Kota Surakarta Tahun 2017 

Assurance 
Sangat 
Puas 

Puas 
Agak 
Puas 

Netral 

Agak 

Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas 

Sangat 

Tidak 
Puas 

Petugas 
tidak pernah 
salah 

44,67% 32,67% 15,33% 2,00% 3,33% 1,33% 0,67% 

Pelayanan 
selalu adil 

33,33% 55,33% 6,67% 2,00% 2,00% 0,67% 0,00% 

Kemampuan 
petugas 
sesuai 
pekerjaan 

54,77% 34,00% 7,33% 0,67% 2,67% 0,67% 0,00% 

Biaya 
pelayanan 

sesuai yang 
disyaratkan 

53,33% 53,33% 5,33% 1,33% 0,67% 1,33% 0,00% 

Petugas 
selalu ramah 
dan sopan 

38,67% 41,33% 13,00% 3,000% 2,67% 1,33% 0,00% 

 

Secara umum para petugas dinilai memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang harus 

ditanganinya. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian sebanyak 54,67 % sangat puas dan  34,00 % 

responden yang menyatakan puas dengan kesesuaian petugas dengan pekerjaannya.  Karena 

petugas memiliki kemampuan dalam menangani pekerjaannya, mereka dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan masyarakat  yang mengalami kebingungan atau keraguan dalam 

melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Para petugas di kantor Dispendukcapil Kota 

Surakarta juga  dinilai masyarakat sudah cukup ramah dan sopan namun beberapa masih ada 

beberapa petugas yang kurang ramah dalam melayani masyarakat. Responden juga 

menyatakan kepuasannya bahwa besarnya biaya telah diinformasikan dalam brosur dalam 

kenyataannya sama dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam 

pengurusan dokumen kependudukan. 

 

6.4.5. Dimensi Empathy  

Empathy, merupakan kesediaan pemberi jasa untuk mendengarkan dan adanya perhatian akan 

keluhan, harapan, dan prmasalahan masyarakat. Dalam dimensi ini ada 4 pertanyaan yang 
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diajukan kepada responden menyangkut perhatian petugas kepada masyarakat, kesediaan 

petugas memberitahu informasi dan solusi untuk masyarakat ,kemudahan petugas untuk 

dihubungi , dan kemauan petugas untuk membantu masyarakat dengan sabar.  

Hasil pengolahan data atas tanggapan responden atas pelayanan dokumen 

kependudukan di Kantor Dispendukcapil   Kota Surakarta untuk dimensi empati secara terinci 

disajikan pada tabel 5.23. Kantor dinilai oleh responden cukup mampu memberikan empati 

seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari skor rata-rata untuk dimensi 

empati yang sebesar  836,5  yang termasuk kategori memuaskan  . 

 

Tabel 5.10 

Score  Dimensi  Emphaty  

 Pada Kantor Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

No Keterangan Jumlah Kategori 

1 

Petugas Memberikan perhatian 

kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan 841, 25  Memuaskan 

2 

Petugas Selalu memberitahu 

informasi yang dibutuhkan 

masyarakat 841, 37  Memuaskan 

3 Petugas mudah dihubungi 825,67  Memuaskan 

4 

Petugas berkeinginan membantu 

masyarakat 

849,55 

  Memuaskan 

  

839,46  Memuaskan 
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Gambar 5.5 
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Dimensi Emphaty 

Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 
 

 

 

Tabel 5.11 
Tanggapan Responden Terhadap  Dimensi Empathy 

Kualitas Pelayanan Dispendukcapil  
Kota Surakarta Tahun 2017 

 

  

EMPATHY 
sangat 
puas 

Puas 
Agak 
Puas 

Netral 
Agak 
Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas  

Sangat 
Tidak 
Puas 

 
Total 

l 

Petugas 
memberikan 
perhatian 
kepada 
pengguna jasa 

34,67% 54,67% 2,67% 4,67% 3,33% 

 
0,00% 

 
 

 
0,00% 

 
 

 
 

100% 

2 

Petugas selalu 
memberi 
informasi  
yang penting 
kepada 
pengguna jasa 

39,33% 52,00% 7,33% 1,33% 0,00% 
0,00% 

 
 
 

0,00% 
 
 
 

 
 

100% 

3 
Petugas 
mudah 
dihubungi 

37,33% 54,67% 3,33% 2,67% 2,00% 0,00% 
 

0,00% 
 

 
100% 

4 

Petugas 
Berkeinginan 

membantu 
pengguna jasa 
yang kesulitan 

42,00% 50,67% 2,67% 4,67% 0,00% 0,00% 
 
 

0,00% 
 
 

 
 

100% 
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Para petugas di Kantor Dispendukcapil dinilai responden mampu memberikan perhatian 

kepada para masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan atau 

kebingungan dalam prosedur pengurusan dokumen kependudukan. Tanggapan yang baik 

mengenai adanya empati dari para pelaksana pelayanan terlihat dari besarnya responden yang 

menyatakan sangat puas dengan perhatian petugas sebanyak 34,67% dan  puas  sebesar 54,67 

%  , kesediaan pelaksana untuk memberitahu informasi/solusi ( 39,33% sangat puas dan 52 %  

puas), kemudahan petugas untuk dihubungi (37,33% sangat puas dan 54,67% puas) dan 

keinginan petugas untuk membantu masyarakat yang dilayani ( 42,00% sangat puas dan 

50,67% puas). Empati sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Pelaksana 

pelayanan yang berempati kepada masyarakat pengguna jasa menyebabkan pengguna jasa 

nyaman selama proses pelayanan. 

 

6.3.5. Tanggapan Secara Keseluruhan Atas Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta 

 Tanggapan responden terhadap Keseluruhan Atas Pelayanan Jasa yang diberikan oleh 

Kantor Dispendukcapil tampak dalam tabel 5.25.  Dari hasil pengolahan data tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan jasa pada Kantor Dispendukcapil yang dinilai dari 5 dimensi 

yang mencakup dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi 

assurance dan dimensi empathy mendapat penilaian memuaskan dari responden. Dimensi 

dengan nilai tertinggi adalah dimensi tangible dengan nilai 964,1 dan reliability dengan nilai  

931,02. Dimensi emphaty dinilai sebesar  839,46 . Sedangkan  dimensi  responsiveness dinilai 

sebesar  889,07.  
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Tabel 5.12 

Tanggapan Responden  

Terhadap Pelayanan Jasa Secara Keseluruhan   

Pada Kantor Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017 

 

No Keterangan Total Score Kategori 

1 Dimensi Tangible 964,41 Sangat Memuaskan 

2 Dimensi Reliability 931,02 Sangat Memuaskan 

3 Dimensi Responsiveness 889,07  Memuaskan 

4 Dimensi Assurance 896,40  Memuaskan 

5 Dimensi Empathy 839,46  Memuaskan 

 Rerata 904,70 Memuaskan 
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BAB VI 
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  

PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 
 
 
 
A. Persepsi Masyarakat 

Persepsi  merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut 

Rackhmat (2011), persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menfasirkan 

pesan. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh 

Dispendukcapil Kota Surakarta terkait pembuatan Kartu keluarga, Akte kelahiran, kartu 

Tanda Penduduk, kartu Identitas Anak (KIA) dan Akte Kematian di Kota Surakarta 

menurut para informan  secara keseluruhan sudah baik dan cenderung sangat 

memuaskan. 

 

1. Persyaratan dan Prosedur 

 Masyarakat mempersepsikan dari sisi persyaratan untuk berbagai pelayanan 

kependudukan dan catatan sipil sangat mudah dan tidak ada masalah untuk memenuhi 

persyaratan yang diminta, karena semua persyaratan sudah diinformasikan secara 

tertulis dengan jelas di lokasi yang strategis supaya mudah dibaca oleh masyarakat. 

Prosedur pelayanan juga dirasakan sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak 

membutuhkan waktu lama. Prosedur mudah selama persyaratan sudah terpenuhi 

sehingga dapat terlayani dengan cepat dan tanpa biaya. Bahkan saat ini masyarakat 

sudah mendapat fasilitas yang sangat memudahkan kepengurusan kependudukan 

melalui pelayanan mobil keliling dan secara online.  

Pelayanan mobil keliling telah dijadwalkan  baik tempat maupun waktunya jauh-jauh 

hari sebelum pelaksanaan. Biasanya lokasi kelurahan yang dipilih adalah kelurahan yang 

banyak masalah dalam pendataan kependudukannya. Pelayanan mobil keliling ini 

dirasakan sangat memudahkan masyarakat yang terbatas waktu dan mobilitasnya. 

Kunjungan tim survei di beberapa pelayanan mobil keliling menemukan bahwa 

antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan pelayanan mobil keliling 

tersebut, terutama untuk pengurusan KIA. 
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2. Tarif Pelayanan 

Masyarakat banyak yang sudah membandingkan tarif ataupun denda pelayanan antara 

Dispendukcapil Kota Surakarta dengan Dispendukcapil di daerah lain. Denda bagi 

pengurusan kependudukan yang terlambat dirasakan memberatkan oleh masyarakat, 

karena di daerah lain denda sudah dihapuskan.  

 

3. Spesifikasi Kualitas  Produk 

Cetak kartu keluarga , Akte Kematian dan lain-lain  sudah baik dan bonafid, namun 

terkadang masih terjadi kekeliruan , tidak sesuai dengan yang diajukan. Kekeliruan 

biasanya terjadi pada nama-nama yang sulit ejaannya. Maka ketelitian petugas menjadi 

mutlak supaya masyarakat tidak kecewa dan harus bolak-balik ke kantor Dispendukcapil 

Kota Surakarta. 

 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di kantor Pelayanan Dispendukcapil sudah lengkap, mulai dari 

ruang tunggu yang nyaman, peralatan yang cukup modern , mushola, ruang bermain 

anak, ruang laktasi semuanya tersedia.  Fasilitas yang dirasakan kurang adalah jumlah 

kursi jika terjadi lonjakan antrian terutama pada hari senin dan hari-hari setelah liburan.  

Ketika jumlah masyarakat yang datang mengurus kependudukan dan catatan sipil 

melonjak pada hari senin dan hari-hari setelah liburan maka otomatis parkiran juga 

menjadi sangat dirasakan kurang leluasa. Antrian yang begitu banyak pada hari-hari 

tersebut menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama sehingga diperlukan Kantin khusus 

di lingkungan Kantor Dispendukcapil agar masyarakat yang membutuhkan makan dan 

minum tidak harus keluar dari kantor Dispendukcapil  . Masyarakat juga menghendaki 

adanya wifi supaya dapat mengakses internet dan AC yang cukup untuk membuat 

nyaman selama pelayanan.  Kebersihan dan perawatan  sarana dan prasarana 

nampaknya masih kurang diperhatikan, baik pada peralatan pelayanan bagi petugas 

maupun fasilitas bagi masyarakat. 
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5. Kompetensi Pelaksana 

Masyarakat mempersepsikan bahwa para petugas memiliki kemampuan yang memadai 

dengan pekerjaannya. Kompetensi para pelaksana pelayanan cukup memadai untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Masyarakat merasakan puas karena para 

petugas dapat menjalankan tugasnya dengan cepat dan tepat. Para petugas juga 

mampu memberikan informasi dan solusi bagi  masyarakat yang mengalami kesulitan 

untuk memenuhi persyaratan atau prosedur pelayanan.   Beberapa petugas memang 

terlihat ada yang kurang sigap dalam menangani masalah pelayanan. 

 

6. Keramahan Pelaksana 

Masyarakat mempersepsikan bahwa para petugas cukup ramah dan sopan dalam 

memberi pelayanan. Namun mereka memberikan catatan bahwa keramahan petugas 

masih harus ditingkatkan, terutama ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan memuncak pada hari senin atau setelah hari-hari libur. Ketika antrian 

menumpuk, biasanya para petugas terlalu letih dan menjadi lebih emosional.  

 

B. KELUHAN 

Meskipun secara umum Masyarakat sudah cenderung sangat puas dengan  kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Kantor pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta , namun 

masih terdapat keluhan dari masyarakat yang harus diperhatikan. Berikut adalah keluhan 

yang disampaikan oleh masyarakat;  

 

Tabel 6.1. 

Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta  

Tahun 2017 

 KELUHAN 

1  hanya sedikit berbeda huruf harus ganti dokumen 

 Pelayanan jangan dipersulit 
 

2  waktu tidak efisien 

 Pelayanan terlalu lama 

 Banyak loket tidak ada petugasnya 

3  hasil cetak selalu salah degan data pengajuan 

 petugas kurang teliti 
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4  Tangga terlalu curam 
 Tidak ada akses untuk pengguna kursi roda atau kaum difabel 
 

5 Fotocopy terlalu jauh 

6 kebersihan kamar mandi kurang 
 

7 pengambilan terlalu lama 
 

8 Petugas kurang cekatan 
 

9  antrian panjang, banyak loket kosong 

 petugas sering meninggalkan kursi 

 waktu istirahat sering molor 

10 Tidak ada kantin 

11 Speaker kurang jelas  

12 AC kurang dingin 

13 Jumlah kursi kurang, banyak yang harus berdiri 

14 Petugas kurang ramah 

 

 

C. SARAN 

Masyarakat pengguna jasa kantor Dispendukcapil Kota Surakarta mengapresiasi dengan 

baik berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan, namun masih ada saran yang masyarakat sampaikan untuk perbaikan kualitas 

pelayanan di Dispendukcapil Kota Surakarta. Berikut adalah masukan dari masyarakat bagi 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta. 

 

Tabel 6.2. 

Saran dari Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Dispendukcapil Kota Surakarta 

 SARAN 

1 Pengurusan hendaknya bisa diwakilkan 
 

2 Jam istirahat  pegawai sebaiknya bergantian 
 

3  data semuanya bisa online 

 menambah loket, kalau bisa online 

4 Jangan sampai ada calo 
 

5 Materai sebaiknya sudah tersedia di kantor Dispendukcapil, yang 
memerlukan tinggal membayar 
 

6 tambah tempat duduk di ruang tunggu 
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7 tempat parkir dibenahi 
 

8 Speaker diganti yang lebih bagus kualitasnya 
 

9 ditambah petugas, agar tidak antri lama 
 

10 akses untuk pengguna kursi roda dan difabel 
 

11 denda didaerah lain sudah tidak ada, mohon dihapus 
 

12 Tepat waktu sesuai yang dijadwalkan 
 

13 Harap petugas membuka diri  terhadap kritikan 
 

14 sosialisasi produk layanan sampai masyarakat bawah 
 

15 setelah istirahat jangan molor 
 

16 Petugas jangan diskriminatif 
 

17 sering ada mobil keliling sampai kelurahan 
 

 

 

B. Persepsi Petugas 

Para petugas sebagai garda depan pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2017  

telah berusaha dengan penuh tanggung jawab memberikan pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat Kota Surakarta , baik pelayanan di kantor, pelayanan 

mobil keliling dan pelayanan online. Kekurangan yang masih ada memang sangat disadari 

oleh para petugas , namun banyak dari kekurangan dalam pelayanan tersebut ada sebabnya. 

Tim Survey telah mewawancarai beberapa petugas dari berbagi unit pelayanan. Berikut 

adalah keluhan para petugas dalam menjalankan tugas kependudukan dan pencatatan sipil 

di Kota Surakarta. 
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Tabel 6.3. 

Keluhan Para Petugas dalam Menjalankan Tugas Pelayanan 

No Keluhan 

1 Kesejahteraan pegawai kurang diperhatikan, terutama yang belum pegawai 

tetap 

2 Pegawai kewalahan mengatur waktu dan tenaga antara pelayanan di kantor 

dengan pelayanan mobil keliling, tetapi mereka ingin menunjukkan dedikasi dan 

tanggung jawab, mereka berusaha tidak mengeluh 

3 Kurangnya peralatan untuk pelayanan mobil keliling, sering peralatan di kantor 

harus dibawa untuk pelayanan mobil keliling sehingga jadi rusak dan trouble 

4 Fasilitas operasional masih kurang , seperti; komputer, printer, genset, motor dll 

5 SDM operasional mobil keliling masih kurang 

 

 

Saran dari Petugas 

Selain keluhan yang dirasakan para petugas, mereka juga menyampaikan saran yang 

diharapkan akan mempermudah , memperlancar operasional pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat. Berikut saran yang disampaikan;  

 

Tabel 6.4. 

Saran Para Petugas untuk Perbaikan Pelayanan Dispendukcapil Kota Surakarta 

 

Infrastruktur 

perlu tambah alat : printer, komputer, alat scan dll 

perangkat yang sudah tua perlu diganti (komputer); sepeda motor untuk operasional masih kurang 

Tempat parkir yang memadai 

otomatis dapat menhidupkan listril jika habis lampu mati (ada genset) 

Pegemb.  SDM 

adakan pelatihan motivasi kpd pelayan 

perlu penambahan tentang tanggung jawab, kedisiplinan 

Penambahan pegawai yang masih muda, enerjik; Perlu dilakukan studi lapangan minimal satu tahun 

Kurang SDM 

Pelatihan teknis petugas 

perlu ada bintek/workshop secara rutin (3 atau 6 bln sekali) 
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penambahan SDM mudah 

Pengemb. Teknologi 

Perbaikan TI 

Jaringan dan server untuk selalu on; optimalisasi TI 

Aplikasi pendukung layanan 

koneksitas SIAK dgn pusat (kemendagri); penyempurnaan aplikasi 

perlu jaringan pelayanan antar pusat, dinas dan Kecamatan 

Koord Antar Unit 

diperkuat untuk memupuk rasa kepercayaan dan kebersamaan 

perlu diperkuat sehingga tidak terjadi kotak-kotak dalam dinas 

koordinasi dan kerjasama antar unit kerja 

Pertemuan secara rutin 

harus berorientasi untuk kepentingan dinas 

Insentif 

Ditingkatkan sesuai dengan standart 

penambahan insentif guna memberi motivasi 

Kompensasi bagi petugas, tambahan penghasilan yang memadai 

ada penghargaan kps karyawan yang kinerjanya baik 

diberikan penghargaan pada staf yg baik dgn pendidikan & promosi jabatan 

Tambahan uang transpot untuk pendukung kegiatan 

Kebijakan 

Pelayanan terintegrasi antar bidang sangat diperlukan 

Regulasi yang detail 

Kepemimpinan 

perhatian thp bawahan sampai tingkat paling bawah 

perhatian ke staf fan putsourching ditambah 

Humanis, sudah cukup bagus 

Tingkatkan integritas bagi semua pejabat 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja unit pelayanan Sangat 

Baik atau mutu pelayanan AA, adalah: 

1) Kartu Keluarga (KK) dengan nilai IKM sebesar 94,04. 

2) Akte dengan nilai IKM sebesar 92,84. 

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nilai IKM sebesar 88,65. 

4) Kartu Identitas Anak (KIA) dengan nilai IKM sebesar 95,18. 

5) Akte Kematian dengan nilai IKM sebesar 92,42. 

 

2. Berdasarkan Score Atas 5 Dimensi Kualitas Jasa , yaitu tangible, reliabilitas, 

responsibilitas, assurance dan emphaty, secara umum sudah sangat baik cenderung ke 

arah sangat memuaskan. Dimensi yang sangat memuaskan adalah tangible dan 

reliabilitas.  

3. Keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat adalah masalah antrian yang 

menumpuk pada hari senin dan hari pelayanan setelah libur sehingga ruang tunggu 

menjadi sangat kurang, pelayanan juga menjadi lebih lama, petugas menjadi emosional.  

4. Saran yang dominan disampaikan oleh masyarakat adalah; penambahan SDM, 

peningkatan keramahan petugas, Penghapusan denda, penambahan kursi, AC dan Wifi 

serta kebersihan fasilitas di lingkungan kantor Dispendukcapil. 

5. Keluhan yang dominan disampaikan oleh petugas adalah masalah fasilitas operasional 

dan insentif untuk petugas. 

6. Saran yang dominan disampaikan oleh petugas adalah; peningkatan insentif, koordinasi 

yang baik, regulasi yang jelas dan detail serta penambahan sarana operasional.  

 

B. Rekomendasi 

 

1. Keluhan dan saran dari masyarakat harus ditangani secara serius agar tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan kependudukan dan pencatatan 

sipil Kota Surakarta semakin meningkat. Masalah infrastruktur dan SDM sangat 
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mendesak untuk ditangani.  Yang perlu menjadi perhatian  segera adalah 

penambahan tempat duduk pada ruang tunggu,  penambahan SDM, keramahan 

SDM, pengaturan jadwal pelayanan mobil keliling, tempat parkir kendaraan yang 

lebih leluasa dan rapi disertai kebersihan sarana dan prasarana lingkungan kantor 

Dispendukcapil. 

 

2. Keluhan dan saran dari Petugas juga harus segera ditindaklanjuti karena petugas 

adalah garda depan pelayanan kepada masyarakat. Mereka memang harus terus 

memberikan pelayanan yang terbaik, namun mereka juga membutuhkan dukungan 

sarana dan prasaran yang layak, dan tentu saja kompensasi dan penghargaan yang 

layak. 

 


