
 

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandung ialah 

merupakan organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas 

segala urusan kependudukan yang ada di Kota Bandung. Terbentuknya dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandung tidak lepas dari peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan 

susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.   

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandung 

mempunyai tugas dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan dan menyelenggarakan 

sebagian tugas dan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan pembinaan dan melaksanakan 

tugas dibidang kependudukan  dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil dan data evaluasi serta pengendalian, sebagai 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pada hakikatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung adalah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan 
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terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang  dialami penduduk dan/atau warga 

negara Indonesia yang berada diluar wilayah negara kesatuan Indonesia, 

bahwa dalam rangka peningkatan Administrasi Kependudukan sejalan dengan 

tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi 

standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam 

pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang 

menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  

Efektivitas dapat diartikan sebagai tepat sasaran yang juga lebih 

diarahkan pada aspek keberhasilan pencapaian tujuan. Maka efektivitas fokus 

pada tingkat pencapaian terhadap tujuan dari organisasi publik. suatu kondisi 

yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk 

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi 

yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak 

positif dan negatif dari suatu kebijakan oprasional, Pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terlepas dari baiknya tidak 

serta merta memiliki kesempurnaan, melainkan masih ada kekurangan dalam 

proses pelaksanaanya dan pasti akan ditemukannya permasalahan-

permasalahan yang akan menghambat proses pelayanan. 
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Pengamatan yang peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandung masih terdapat beberapa masalah pada saat 

Observasi, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan terkait 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu kurangnya 

fasilitas pelayanan dan memakan waktu lama dalam melakukan pelayanan. 

Efektivitas pelayanan pebulik di dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kota bandung masih belum berjalan dengan maksimal, karena masih 

kurangnya pelayanan dan respon serta kepuasan pelayanan petugas kepada 

masyarakat dan juga kurangnnya sosialisasi mengenai efektivitas waktu 

administrasi sehingga masih ada masyarakat belum mengetahui kapan waktu 

pembuatan akta dan administrasi dilakukan.  

Selain itu juga masih banyak keluhan dari masyarakat kota bandung 

terhadap system pelayanan terutama pada saat pelayanan terutama saat 

pendaftaran pemohon pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kota bandung sebagaimana dilansir website 

(https://harianterbit.co/2017/03/10/sistem-pelayanan-disdukcapil-masih-

mengecewakan/). 

Terkait dengan lima dimensi efektivitas pelayanan, dengan aspek 

tangible, sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil Kota Bandung yang 

belum memadai Hal ini menjadikan masyarakat yang mengantri merasa 

kurang nyaman dengan adanya masyarakat yang mengantri setiap harinya. 

https://harianterbit.co/2017/03/10/sistem-pelayanan-disdukcapil-masih-mengecewakan/
https://harianterbit.co/2017/03/10/sistem-pelayanan-disdukcapil-masih-mengecewakan/
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aspek reliability atau keandalan, yaitu belum memuaskannya fektivitas 

kualitas pelayanan DINDUKCAPIL Kota Bandung dilihat dari adanya 

keluhan dari masyarakat tentang proses pembuatan produk layanan, seperti 

akta kelahiran, KK, dan KTP Elektronik (e-KTP). aspek responsiveness (daya 

tanggap), yaitu pegawai Dindukcapil dinilai kurang cepat tanggap dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Kota Bandung. aspek 

assuransi atau Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan keamanan dan 

kepuasan masyarakat pengguna jasa. Kantor Dindukcapil Kota Bandung 

kurang menjamin lamanya pemrosesan produk yang salah, ditunjukkan 

dengan ketidakpastian waktu yang diperlukan untuk membenarkan produk 

tersebut berdasarkan pada website  (https://lapor,go,id/) Hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 
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Tabel 1.1 

SOP Waktu Penyelesaian 

 

Tidak konsistennya penyelesaian merupakan hal yang miris terjadi di 

lingkungan organisasi yang sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya 

ketidakkonsistenan menyebabkan masyarakat merasa kecewa dan tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut akan membawa dampak yang 

kurang baik dan mengganggu kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat 

yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan yang baik.Adapun mekanisme 

NO JENIS PELAYANAN WAKTU 

MAKSIMAAL HARI 

KERJA 

1 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 3 HARI 

2 KARTU KELUARGA (KK) 14 HARI 

3 SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS (SPAW) 3 HARI 

4 SURAT KETERANGAN  1 HARI 

5 LEGALISIR 1 HARI 

6 SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) 1 HARI 

7 SURAT KETERANGAN MISKIN 1 HARI 

8 SURAT PINDAH DATANG DAN KELUAR 1 HARI 

9 PENGANTAR SURAT IZIN MENETAP 1 HARI 
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pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 

yaitu : 

Gambar 1.1 

mekanisme pelayanan publik DISDUKCAPIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan, diketahui bahwa 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum memberikan 

layanan yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 

Dilihat dari prasarana yang kurang memadai, kurangnnya tempat 

parkir roda dua dan roda empat, kurangnnya tenaga kerja, serta kurangnya 

tempat atau kursi untuk masyarakat yang berkeperluan didinas, Oleh karena itu, 

penuis merasa penting untuk di teliti dan menganalisis melaui judul skripsi 
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“Efektivitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandung” 

 

B. Identifikasi masalah 

  Yang ingin peneliti dalami yang akan dituangkan dalam  pernyataan 

masalah, sebagai berikut: efektivitas pelayanan kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum baik. 

  Fokus penelitian yang peneliti ungkapkan dalam pertanyaan masalah 

adalah : bagaimana efektivitas : Tangibles, Realibiliy,Responsive,Assurance, 

Emphaty pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana 

efektivitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  

Bandung berdasarkan dimensi Tangibles, Realibiliy,Responsive,Assurance, 

Emphaty  ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas ,maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas 

Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung  

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana efektivitas pelayanan 

kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandung 

a. Secara Teoritis 

1. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menanmbah 

wawasan dan pengetahuan ilmu administrasi publik, khususnya pada 

kajian publik 

2. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapakan dapat 

berguna sebagai dasar kegiatan ilmiah untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya penelitian dibidang yang sama. 

3. Bagi instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemekiran informasi dan pengetahuan pada 

kalangan eksekutor publik dalam mengembangkan wawasan terkait 

dengan pelayanan publik ( Tangibles, Realibiliy, Responsive 
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,Assurance, Emphaty ) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

terhadap pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. 

 

b. Secara Praktis 

1. Bagi peneliti. Hasil penelitian sebagai bentuk perwujudan penerapan 

ilmu yang telah di dapatkan terutama dalam bidang pelayanan 

publik, khususnya dalam efektivitas pelayanan publik dan sebagai 

bahan pembanding antara teori yang telah didapat selama 

perkuliahan dengan praktik nyata. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian 

yang ada kaitannya dengan pelayanan publik, khususnya terkait 

efektivitas pelayanan pelayanan publik 

3. Bagi instasi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan membantu pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya sebaik mungkin yaitu memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi istansi terkait dalam upaya 

meningkatkan pelayanan dalam kepuasaan pada masyarakat terutama 

dalam pelayanan.  
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F. Kerangka pemikiran 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 

merupakan salah satu penyedia layanan publik kepada masyarakat. Dalam 

observasi yang peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandung ada beberapa masalah yang di jumpai yaitu: Sarana dan 

prasarana pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung masih kurang, belum memuaskannya kualitas pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang dilihat dari adanya 

keluhan dari masyarakat tentang proses pembuatan produk layanan, seperti 

akta kelahiran, Selain itu juga tidak optimalnya informasi yang diberikan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada masyarakat 

tentang produk, syarat, dan lama pembuatannya. 

Dalam konteks pelayanan publik maka Akuntabilitas berarti suatu 

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di 

masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder. Nilai dan norma 

pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, di antaranya, 

meliputi transparasi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, 

hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap 

masyarakat pengguna jasa. (Dwiyanto, 2012 : 57). 
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Pelayanan Pada dasarnya dapat difinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Sementara Menteri perdayagunaan aparatur negara (1993), mengemukakan 

bahwa pelayanan adalah segela bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk 

barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.   

Konsep pelayanan publik yang diperkenalkan oleh David Osborne 

dan Ted Gaebler dalam bukunya “reinventing Government” (1995). Intinya 

adalah pentingnya pentingnya peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi 

pemerintah dengan cara memberikan wewenang kepada pihak swasta lebih 

banyak berpartisipasi sebagai pengelola pelayanan publik. 
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Gambar 1.2 

Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  Proposisi 

Efektivitas  Pelayanan  Pada  Dinas Kependudukan dam Pencatatan 

Sipil Kota Bandung dalam pelaksanaanya akan berjalan dengan baik  jika berbasis 

Tangibles, Reliability, Responsive, Assurance, dan Emphaty.

Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung 

Dimensi efektivitas  pelayanan: 
 

1. Tangibility  

2. Reliability  

3. Responsive  

4. Assurance  

5. Emphaty  
 

Zeithhaml-Parasurman-Berry (1990) 

Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuia Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

 

 

 



 

 

 


