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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang 

terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan 

yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta 

memuaskan pelanggan. Menurut Atep Adya Brata (2003:31), pelayanan prima 

adalah kepedulian kepada pengguna dengan memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya. 

Pelayanan prima itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan yang 

dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masayarakat serta memberikan 

fokus pelayanan kepada pelanggan, tetap menjaga agar konsumen merasa 

diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhan dan keinginannya, serta upaya 

mempertahankan konsumen agar tetap loyal untuk menggunakan produk barang 

atau jasa yang ditawarkan tersebut (Rosady Ruslan, 2012:288). 

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 

seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik 

yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi 

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam  

penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
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pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta  

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain 

(Fandy Tjiptono, 2008:174). 

Baik perusahan ataupun lembaga pemerintahan membutuhkan Sumber Daya 

untuk menjalankan kegiatan secara sederhana istilah service mungkin bisa 

diartikan sebagai “melakukan sesuatu bagi orang lain”. Akan tetapi tidaklah 

mudah mencari padangan kata dalam Bahasa Indonesia yang pas untuk istilah 

tersebut. Setidaknya ada tiga kata yang bisa mengacu pada istilah tersebut, yakni 

jasa, layanan, dan servis. Sebagai jasa servis umumnya mencerminkan produk 

tidak berwujud fisik (intangible) atau sektor industri spesifik, seperti pendidikan, 

kesehatan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, perbankkan, perhotelan,  

kontruksi, perdagangan, reaksi, dan seterusnya (Fandy Tjiptono, 2008:1). 

Disamping memberikan pelayanan yang prima, para pegawai juga dituntut 

untuk memiliki sikap ramah dan mudah tersenyum. Dengan tersenyum maka akan 

melahirkan cinta, kasih sayang dan orang lain akan merasa lebih dihargai. Dalam 

meningkatkan pelayanan yang perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang 

berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk 

suatu sinergi. Dalam hal ini peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat 

menentukan, SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal 

perasaan, keinginan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan 

karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi 

dalam menentukan tujuan. 
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Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi 

pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan.publik 

yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang 

mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni 

adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut. 

Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan 

berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan 

mereka. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat 

penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak 

mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 

harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, 

lambat, mahal, dan melelahkan. 

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan.Kebutuhan 

pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan 

yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan 

teori yang dikemukakan yaitu “kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, 

kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan 

mendapatkan pelayanan”. Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria 

tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat (Sanapiah Azis, 2006:15). 
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Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan 

masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 

oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian 

biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki 

konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. 

Pada kenyataanya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta 

kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Kecamatan Sabak Auh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak 

yang melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. 

Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Sabak Auh 

meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-
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KTP), Surat Tinggal Sementara (SKTS) dan ada pelayanan yang 

direkomendasikan antara lain: pembuatan akte kelahiran, akta pernikahan, akta 

tanah, ijin usaha, pengantar pembuatan SKCK dan SIM. 

Secara keseluruhan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura 

memiliki luas wilayah 10.858 ha terdiri dari 8 Desa.Adapun dari seluruh Desa 

yang ada di Kecamatan tersebut terdiri dari 91 RT (Rukun Tetangga) dan 43 RW 

(RukunWarga). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sabak Auh 

No Desa KK Jumlah (Jiwa) Persentase 

1 Bandar Sungai 269 1.101 Jiwa 9,97% 

2 Sungai Tengah 552 2.123 Jiwa 19,23% 

3 Sabak Permai 349 1.428 Jiwa 12,93% 

4 Bandar Pedada 289 1.172 Jiwa 10,61% 

5 Belading 316 1.149 Jiwa 10,40% 

6 Laksamana 323 1.168 Jiwa 10,58% 

7 Rempak 432 1.724 Jiwa 15,61% 

8 Selat Guntung 272 1.124 Jiwa 10,18% 

Total 2.8802 11.039 Jiwa 100% 

Sumber: Data Kec.Sabak Auh 2017 

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah Desa di Kecamatan Sabak Auh 

adalah 8 Desa, dan setiap KK berbeda. Maka Berdasarkan data jumlah masyarakat 

yang ada di Kecamatan Sabak Auh masyarakat memerlukan pelayanan pada 

pembuatan administrasi Kependudukan. 
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Secara garis besar  SOP (standar operasional prosedur) kecamatan Sabak 

Auh kabupaten Siak, bahwa dalam melakukan pembuatan administrasi 

kependudukan kantor camat memiliki prosedur sebagai berikut: (data dokuemtasi 

Camat Sabak Auh, Kamis/12 Januari 2017) 

a. Permohonan membawa /melengkapi berkas 

b. Registrasi berkas masuk dan verifikasi data 

c. Surat yang memenuhi ketentuan diserahkan keoperator kependudukan 

d. Surat diserahkan kepada sekcam dan ditanda tangani camat kemudian 

distempel 

e. Surat diserahkan kepada warga, kemudian ke dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

Berdasarkan pengamatan serta wawancara awal yang dilakukan terhadap 

salah seorang masyarakat yang sedang melakukan pengurusan administrasi 

kependudukan (Ibu Susi) beliau mengatakan: 

“Kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat tentang persyaratan 

pembuatan berkas administrasi kependudukan seperti KTP,KK, dan lain-

lain, banyak pegawai yang tidak ada diruangan kerja pada jam kerja 

sehingga pelayanan administrasi masyarakat terganggu, banyaknya berkas-

berkas yang berantakan saat dibutuhkan sulit untuk ditemukan”. 

(Wawancara, Kamis/12 Januari 2017). 

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa informasi tentang persyaratan 

administrasi kependudukan pada kantor Kecamatan Sabak Auh belum sampai 

kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang  

datang ke kantor Kecamatan harus balik lagi kerumah karena kurangnya 

persyaratan administrasi. Dalam melakukan sosilaisasi mengenai prosedur 
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layanan, syarat-syarat yang dibutuhkan ini merupakan tanggung jawab pegawai 

kantor camat bagian administrasi. 

Banyaknya staf yang keluar saat jam pelayanan dan kurang rapinya 

penempatan berkas administrasi yang berakibat pada lambatnya proses pelayanan. 

Penulis juga mewawancarai salah seorang staff administrasi kependudukan kantor 

kecamatan sabak auh dengan Bapak Ricky Raharjo beliau mengatakan: 

“Permasalahan lain di Kecamatan Sabak Auh, yaitu mengenai belum 

terselesaikannya target perekaman KTP Elektronik sampai saat ini.Ini 

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan 

perekaman KTP. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang diberikan Kecamatan Sabak Auh kepada 

masyarakat.Kendala lain dalam pelayanan publik di administrasi 

kependudukan di Kecamatan Sabak Auh yaitu terkait dengan sarana dan 

prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik 

serta prasarana pendukung lainnya. Kurang memadainya tempat menunggu 

untuk masyarakat yang akan Melakukan pelayanan”. 

(Wawancara, Kamis/12 Januari 2017) 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa selain informasi tentang 

persyaratan administrasi kependudukan pada kantorKecamatan Sabak Auh belum 

sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Terdapat juga permasalahan lain 

mengenai belum terselesaiknnya target perekaman KTP Elektronik pada seluruh 

lapisan masyarakat Kecamatan Sabak Auh, yang semakin mempengaruhi kualitas 

pelayanan administrasi yang terjadi dikantor camat. Selain itu didalam melakukan 

pelayanan administrasi masih belum didukung dengan sarana dan prasarana yang 

belum memadai seperti kurangnya fasilitas ruang tunggu yang menyebabkan 

masyarakat tidak nyaman menunggu antrian diluar ruangan. 

Jumlah fasilitas yang tersedia di kantor  kecamatan Sabak Auh dalam 

memenuhi syarat administarsi masyarakat dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 1.2 Fasilitas Pelayanan Publik 

No Jenis Jumlah Ukuran Kuota 

1 Ruang Pengurusan 1 8x6 m
2 

8 Orang 

2 Kursi Tunggu 2 1,5 m
2 

8 Orang 

3 Perekam e-KTP 2 Set - - 

Sumber: Data Kec. Sabak Auh 2017 

Dari tabel dapat diamati bahwa terdapat 2 kursi panjang yang dapat memuat 

8 orang pengunjung, ruang pelayanan yang ukurannya 8x6 m
2
 yang di dalamnya 

terdapat 5 orang pegawai dan meja kerjanya, meja tempat pelayanan dengan 

tempat menunggu untuk masyarakat, kemudian terdapat 2 set alat untuk 

perekaman data e-KTP. 

Pada kenyataannya pengunjung yang melaksanakan pelayanan secara 

bersamaan mencapai 10 orang lebih. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit 

masyarakat yang kelelahan berdiri menunggu gilirannya dilayani oleh pihak 

Kecamatan. Ruang pelayanan yang ukurannya 8x6 m
2
 yang di dalamnya terdapat 

5 orang pegawai dan meja kerjanya, meja tempat pelayanan dengan tempat 

menunggu untuk masyarakat, kemudian terdapat 2 set alat untuk perekaman data 

e-KTP. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Adapun jumlah pegawai bagian administrasi kependudukan yang terdapat 

pada kantor kecamatan sabak auh adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Data Pegawai Kecamatan Sabak Auh Bagian Administrasi 

Kependudukan 

No  Nama  Jabatan 

1 Rahayu Kencana Wida Ka Subag Administrasi Penduduk 

2 Anggun Melati Sekretaris 

3 Marwah Susilawati Staff 

4 Vebrio Andrika Putra Staff 

5 Nilawati Asnopi Staff 

6 Umiatun Hasanah Staff 

7 Ricky Raharjo Staff 

Sumber: Data Kec.Sabak Auh 2017 

Dari data tersebut dapat diamati bahwa bagian admintrasi kependudukan 

berjumlah 7 orang dengan 1 orang Ka Subag, dan 1 orang sekretaris, serta 5 orang 

Staff. Berdasarkan hasil wawancara saat melaksanakan observasi di bagian 

administrasi kependudukan memberikan informasi bahwa terdapat kekosongan 

pegawai pelayanan di Kecamatan Sabak Auh, yang terdiri dari 5 orang staff, tetapi 

pada kenyataanya hanya terdapat 3 personil yang bertugas. Dengan adanya 

kekurangan pegawai pelayanan ini menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan 

yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaian pekerjaan 

pelayanan yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan cepat. 

Permasalahan lain yang ditemui mengenai pekerjaan administrasi yang 

belum terlaksana dengan baik, yaitu penataan arsip di ruang pelayanan masih 
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terlihat penataan arsip yang belum tertata rapi di dalam almari arsip. Dengan 

sistem kearsipan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat meyulitkan pegawai 

pelayanan dalam melayani karena dalam pencarian membutuhkan waktu lama 

karena penataan arsip yang belum benar.Sehingga dalam melayani pelayanan 

menjadi kurang cepat karena terganggu dengan pencarian arsip yang lama. 

Berdasarkan kendala-kendala di atas menggambarkan bahwa pelayanan 

yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Sabak Auh belum 

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dengan menjalankan fungsi dan 

tugasnya dan memiliki wewenang yang istimewa dan tidak menyalahgunakan 

wewenang, jabatan atau kekuasaan dapat memberikan pelayan yang berkualitas 

sebagai pelayan masyarakat.Berdasarkan pengamatan awal di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Penerapan Pelayanan Prima Pada 

Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaiamana penerepan pelayanan prima pada administrasi kependudukan di 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak? 

2. Apa saja aspek-aspek yang menentukan kualitas pelayanan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis penerepan pelayanan pada administrasi kependudukan 

di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 

2. Untuk menganalisis apa saja aspek-aspek yang menentukan kualitas 

pelayanan pada administrasi kependudukan di Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tsebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang, terutama dalam 

Ilmu Administrasi Negara. 

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang 

baik itu pembuat kebijakan (Pemerintah) maupun bagian administrasi 

kependudukan Kantor Kecamatan Sabak Auh. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan 

pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi kedalam empat bab dan setiap 

bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang 

direncanakan adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, yang terdiri dari pengertian pelayanan publik, dimensi 

pelayanan publik, pelayanan prima dan ciri-ciri pelayanan prima. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan 

sampel serta teknik pengolahan data dan analisis data. 

BAB IV :GAMBARAN UMUM KECAMATAN SABAK AUH 

KABUPATEN SIAK 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Letak Georafis Kecamatan 

Sabak Auh, keadaan Penduduk, jumlah ,Pekerjan . 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan mencakup tentang analisis mengenai 

Penerapan Pelayanan Prima Pada Administrasi Kependudukan di 

Kecamatan Sabak Auh dan aspek aspek yang menentukan kualitas 

Pelayanan Prima Pada Administrasi Kependudukan di Kecamatan 

Sabak Auh. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

masalah yang telah dikemukakan, berdasarkan hasil pembahasan  

dan analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


