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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah baik di pusat ataupun di daerah yang berlandaskan pada hukum yang berlaku 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat dapat berupa barang publik dan jasa publik yang mana 

penyelenggaraannya dilimpahkan kepada unit-unit yang bersangkutan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar pelayanan tidak tersentralistik sehingga menghambat laju percepatan 

penyelsaian pelayanan publik. Baik dan buruknya kualitas pelayanan publik merupakan suatu 

ukuran terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 didasarkan pada ciri – ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan 

serta produk pelayanan yang dihasilkan, jenis jenis pelayanan publik dapat di uraikan 

menjadi: 

1. Pelayanan Administratif 

Pelayanan Administratif merupakan suatu proses kegiatan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dari unit penyelenggara pelayanan seperti administrasi kependudukan, 

menentukan suatu kebijaksanaan, pengarsipan, ataupun proses tata usaha yang pada akhirnya 

menghasilkan produk berupa dokumen. Seperti halnya surat keterangan kartu tanda 

penduduk, kartu keluarga, perizinan, rekomendasi, pelayanan kependudukan pencatatan sipil, 

surat tanah, dan lain sebagainya. 

2. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah suatu proses kegiatan yang berlandaskan hukum dimana unit 

pelaksana sebagai wakil dari pemerintah menyediakan dan mengelola barang yang kemudian 

mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya atau disebut dengan 

pemohon. Dari keseluruhan proses kegiatan melahirkan barang yang berwujud. Contohnya 

seperti alat komunikasi, air, dan listrik. 
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3. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah suatu proses kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana dan faktor penunjang lainnya. Pelaksanaannya 

mengacu pada standar operasional yang telah ditentukan. Hasilnya adalah jasa yang 

mempunyai manfaat baik untuk penerimanya yang kemudian habis digunakan sesuai dengan 

kapasitasnya. 

4. Pelayanan Regulatif 

Pelayanan regulatif merupakan suatu proses kegiatan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan aturan-aturan hukum ataupun perundang-undangan, dalam mengatur ketertiban 

mekanisme akifitas warga negara. 

Namun pada realisasinya masih banyak kendala sehingga menimbulkan permasalahan 

pelayanan publik di Indonesia, kondisi sesungguhnya birokrasi Indonesia saat ini, yaitu: 

1. Secara Generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling 

rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya yang selalu 

di perhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun 

buku. 

2. Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Dimana semua 

hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan 

kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. 

Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat, yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat 

pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat. 

Apabila keadaan yang klasik ini masih terjadi cepat ataupun lamban masalah demi 

masalah akan terjadi dan menggunung, selain dari itu kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah akan menurun. Masalah klasik tersebut ialah: 

1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, 

2. Sumber daya manusia (aparat) yang masih rendah sehingga terjadi KKN, 

3. Proses pelayanan yang berbelit-belit dan panjang, 

4. Rendahnya Pengawasan Eksternal dari Masyarakat, 

5. Belum berjalannya Desentralisasi Kewenangan Secara Efektif, 

6. Sistem Pelayanan Publik yang belum optimal. 
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Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin 

oleh camat, dan sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

dalam pelayanan publik. Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati atau Wali Kota 

yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, camat secara berjenjang 

melaksanakan tugas pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan. Adapun jenis pelayanan pubik 

yang diselenggarakan di Kecamatan Cileunyi yaitu Pelayanan Administratif diantaranya 

pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan 

pelayanan umum. Diantaranya, Elektronik – Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat 

Keterangan Tidak Mampu, Akta Kelahiran dan Kematian, Nikat Talak Cerai Rujuk. 

Adapun yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan 

Cileunyi yaitu Undang – Undang Nonor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Bandung . 

Berdasarkan latar belakang dan survey awal di lapangan dengan menggunakan teknik 

pengamatan langsung di lapangan, tanya – jawab, dan mencari informasi di situs resmi 

Kecamatan Cileunyi, peneliti melihat bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di 

Kecamatan Cileunyi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Oleh 

karena itu, peneliti bermaksud melakukan pengamatan di Kecamatan Cileunyi berdasar pada 

“KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN 

BANDUNG”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas hasil dari observasi lapangan dan data – 

data, ditemukan ketidaksesuaian atau kurang maksimalnya pelayanan yang di selenggarakan 

di kantor Kecamatan Cileunyi yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 

tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung. 

1. Penerima pelayanan (masyrakat) merasa kurang nyaman dengan fasilitas atau sarana dan 

prasarana. 

2. Ruang tunggu pelayanan kurang luas sehingga merasa pengap atau sempit. 
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3. Perlu di perhatikannya fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita 

hamil / menyusui / balita (kaum difabel atau rentan). 

4. Kurang maksimalnya papan informasi pelayanan, petunjuk dan keterangan fasilitas 

sarana dan prasarana pelayanan sehingga masyarakat (penerima pelayanan) kurang 

memahami dan bingung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan temuan – temuan hasil observasi dan data – data di lapangan peneliti 

merumuskan suatu permasalahan yaitu: 

“Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cileunyi – 

Kabupaten Bandung ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah menggambarkan Kualitas Pelayanan Publik di 

Kantor Kecamatan Cileunyi berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan berdasarkan hasil penelitian, semoga mampu memberikan 

kemanfaatan terhadap: 

1. Kegunaan Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian semoga mampu memberikan kemanfaatan untuk kemajuan 

teori kemudian bagi keperluan penelitian lanjutan pada periode selanjutnya, dan kemajuan 

ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

1.)  Untuk Peneliti 

Setelah menghasilkan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan memberikan ilmu 

dan pengalaman untuk peneliti kemudian menjadi tolak ukur untuk mempersiapkan peran 

ketika memasuki lingkungan masyarakat. Karya tulis dihasilkan untuk menyelsaikan studi 

dalam program strata satu (1). 
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2.)  Untuk Pemerintah Kabupaten Bandung 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penerapan implementasi 

kebijakan agar lebih baik lagi. 

3.)  Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Diharapkan menjadi rekomendasi bacaan untuk mahasiswa jurusan administrasi publik 

dan mahasiswa UIN pada umumnya yang akan melaksanakan penelitian lanjutan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kecamatan merupakan turunan kewenangan dari pemerintah daerah baik itu 

kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat sebagai wakil dari daerah yang 

menerima sebagian pelimpahan wewenang dari bupati atau wali kota untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat berasarkan hukum yang berlaku. 

Kecamatan mempunyai wilayah administratif sebagai ruang kerja dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik pada masyarkat yang menempati wilayah tersebut. 

Suatu  kegiatan rangkaian proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

hendaknya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau aturan yang telah 

ditentukan, dan didukung oleh faktor penunjang pelayanan publik seperti halnya sistem yang 

jelas dan pasti, sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana, kesadaran dari 

setiap lapisan yang terkait baik pemerintah selaku penyelenggara yang memiliki wewenang 

dan masyarakat sebagai warga negara yang menggunakan pelayanan publik tersebut, adanya 

pengawasan baik dari internal maupun eksternal, dan adanya evaluasi guna memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cileunyi merujuk pada Peraturan 

Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Menurut teori Zeithaml dikutip oleh Pasolong (2016:135), menyusun dimensi pokok 

yang menjadi faktor utama penentu kualitas layanan jasa diantaranya: 

1. Bukti langsung atau fisik, ialah sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan seperti halnya 

sarana dan prasarana. contohnya: meja, tempat duduk, komputer. 

2. Kemampuan atau kehandalan, ialah sumber daya manusia yang dimiliki apartur 

penyelenggara layanan dalam melaksanakan pelayanan. 
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3. Jaminan, ialah sikap penyelenggara layanan meyakinkan masyarakat agar merasa aman 

dan nyaman ketika mengakses layanan yang dibutuhkan. 

4. Ketanggapan, ialah sikap aparatur dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan 

masyarakat ketika sedang mengakses layanan yang dibutuhkan. 

5. Empati, ialah sikap dan perhatian aparatur layanan dalam menghadapi masyarakat yang 

sedang mengakses layanan yang dibutuhkan. 

Berlandaskan pada yang diungkapkan oleh Zeithaml-Pasolong mengenai service 

quality yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam instansi pemerintah yang berwenang 

menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat. 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung 

 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten 

Bandung 

Dimensi KualitasPelayanan: 

1. Berwujud (Tangibe) 

2. Kehandalan (Reliability) 

3.Ketanggapan (Responsiviness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Emphaty) 

Sumber : Zeithaml-Pasolong, 2016:135 

“Teori Administrasi Publik”. 

Kualitas Pelayanan Publik 
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G. Proposisi 

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang 

sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan 

suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran 

tertentu atau serangkaian serangkaian. 

Layanan umum ialah:(1) Pelayanan administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya  status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang 

dan sebagainya. Dokumen- dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte 

Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin 

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. (2) Pelayanan 

barang Yaitu pelayanan  yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang  yang 

digunakan  oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan 

sebagainya. (3) Pelayanan jasa Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos dan sebagainya. 

Kualitas pelayanan mengandung makna yang luas sebab banyak sekali aspek yang 

bisa ditelaah, kualitas pelayanan bisa dijadikan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diberikan oleh instansi birokrasi pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan 

dikatakan baik apabila sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, namun 

demikian sebaliknya kualitas pelayanan dinilai buruk apabila apa yang menjadi pengharapan 

masyarakat akan layanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Pelayanan publik di Kecamatan Cileunyi akan berkualitas, jika dilakukan  sesuai 

dengan dimensi kualitas pelayanan diantaranya yaitu: Berwujud, Handal, Tanggap, Terjamin, 

dan Empati. 


