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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Masalah 

 Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan telah mengalami serangkaian 

perubahan dan perkembangan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik. 

Perubahan dan perkembangan tersebut seiring dengan reformasi pemerintahan, 

peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta banyaknya investor-

investor yang masuk di kota ini. Pemerintah Kota Pekanbaru tentu tidak tinggal 

diam dalam menanggapi perubahan dan perkembangan  yang terjadi sekarang ini. 

Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru giat melakukan 

perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Semua bentuk 

perbaikan tersebut dilakukan guna mewujudkan visi Kota Pekanbaru, yaitu 

mewujudkan Pekanbaru Kota dunia yang nyaman untuk semua.  

Keinginan kuat Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru 

sebagai Kota dunia tentunya membutuhkan keselarasan dengan pemerintahan 

yang ada di bawahnya baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan sehingga 

visi untuk menjadi kota dunia dapat terwujudkan. Secara struktural, keselarasan 

itu terutama diperlihatkan oleh pemerintah ditingkat Kecamatan karena langsung 

di bawahi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan kata lain, untuk mewujudkan 

visi Kota Pekanbaru, maka fungsi-fungsi Pemerintahan hendaknya dijalankan dan 

diselaraskan antara pemerintah di tingkat Kecamatan serta akan menentukan 

lancar  tidaknya suatu birokrasi dalam mencapai tujuan  yang lebih ditetapkan.  
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Perkembangan dunia yang mengglobal dan meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat serta terbentuknya akses informasi yang seluas-luasnya 

menimbulkan tuntutan yang meningkat terhadap pelayanan publik yang lebih 

berkualitas. Oleh karena itu sebagai pengelola pelayanan publik, pemerintah perlu 

menerapkan manajemen yang baik. Salah satu indikasi manajemen yang adalah 

diterapkan perencanaan (planning),  pengorganisasian (organizing), penggerakkan 

(actuating), dan pengawasan (controlling) yang baik sebagaimana diterapkan 

dalam manajemen modern. 

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur. 

Pemerintah melaksanakan pembangunan di seluruh Wilayah Indonesia secara 

berkelanjutan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Untuk mencapai 

pembangunan nasional tersebut diperlukan adanya aparatur pemerintah dari pusat 

sampai tingkat daerah. Agar tujuan dapat dicapai, aparatur pemerintahan harus 

dapat melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Selain itu 

diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 

publik. Salah satunya adalah kemampuan aparatur pemerintah adalah melayani 

masyarakat dalam pengurusan pelayanan pemerintahan. 

Pada dasarnya  setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa tidak dapat  dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses kelahiran seorang bayi. Ketika 

sang bayi lahir, dia akan menangis karena menghadapi situasi yang sangat  
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berbeda ketika ia masih berada dalam kandungan. Jeritan bayi tersebut 

membutuhkan pelayanan dari ibunya. Ketika memperoleh pelayanan (Kasih 

sayang) dari ibunya tersebut akan merasa nyaman dan berhenti menangis, 

sebaliknya dia akan tersenyum bahagia.  

 Proses kelahiran ini menunjukkan betapa pelayanan seorang ibu yang 

menyenangkan sangatlah dibutuhkan. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut 

pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntunan tersebut 

sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang 

terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. 

Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisihkan sebagai 

pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya 

dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan 

“pelayanan” dan yang “dilayani” kepentingan sesungguhnya.  

Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan dapat 

hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan 

pelayanan pemerintah makin lama justru semakin banyak. Seiring dengan 

meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk 

mendapatkan pelayanan yang optimal.  

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini cenderung semakin 

kompleks. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya harapan masyarakat atas 

terpenuhinya kebutuhan pokok (public goods). Namun seringkali upaya  
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pemenuhan  harapan masyarakat tersebut dihadapkan  pada makin 

terbatasanya sumber-sumber yang ada. Mengingat penyelenggaraan kebutuhan 

pokok masyarakat merupakan kewajiban yang diurus oleh pemerintah, maka 

ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pemenuhannya 

pemerintah harus bertanggung jawab. Artinya Pemerintah harus mengelola dan 

mengurus dengan baik pelayanan umum agar kesejahteraan terwujud. 

 Menurut   Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara No. 

81 Tahun 1993 Tentang  krriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian 

kualitas pelayanan publik,  Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah  salah satu isu yang sangat 

penting. Hal ini terjadi karenadisatu sisi tuntunan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak 

mengalami perubahan semakin berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut 

pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntunan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-

belit, lambat, dan melelahkan. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa 

disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi 

standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada 
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masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,   

dan   terukur.   

Kualitas   pelayanan   merupakan   suatu   kondisi   dimana   tercipta 

hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa,  

manusia.  Pelayanan publik  berkaitan  erat  dengan  kemampuan, daya tanggap, 

ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan   yang   

diberikan   sudah   sesuai   dengan   yang   diharapkan   oleh pengguna layanan, 

maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. 

Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna 

layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut   tidak   berkualitas.   Baik   

buruknya   kualitas   layanan   bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

penyedia jasa/layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan 

atau ketentuan tentang kualitas pelayanan. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang diberi wewenang 

untuk menyusun data baku penduduk merancang-bangun satu sistem administrasi 

kependudukan yang memenuhi prinsip-prinsip administrasi kependudukan, yaitu 

menyeluruh (universal), berkelanjutan (continue), bersifat tetap (permanent), dan 

merupakan suatu kewajiban (compulsory). Sebagai salah satu organisasi 

pemerintahan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang juga 

menyelenggarakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

Pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Tampan  
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Kota Pekanbaru meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat 

Keterangan, dan Legalisir,  maka diharapkan pelayanan publik tersebut sesuai 

dengan standar pelayanan yang telah ada. 

Dalam hal ini Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas dalam mencatat maupun menyimpan semua data kependudukan di  

Indonesia,  begitu  juga di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanabaru. Akan tetapi    

tanggung    jawab    yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan, selain itu  

cara kerja birokrasi, yang terkesan masih belum terorganisir sampai masyarakat 

bawah, sehingga peraturan  yang  ada  di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanabru  

belum  banyak  yang mengerti.  

 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu contoh perlunya  

penerapaan agar  dapat menghasilkan   informasi  yang  akurat  sehingga 

pelayanan yang diberikan pun membuat masyarakat   puas guna   mempermudah   

dalam proses,  sehingga  pelayanan  terhadap  masyarakat menjadi  lebih  baik.  

Dalam memperhatikan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian 

yang berkaitan dengan pelayanan yang cepat, ramah efisien dan maksimal. 

Namun berdasarkan survey atas nama Bapak Dedi. Dia mengatakan pelayanana 

yang diberikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan yang  
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telah ditetapkan dimana dalam pengurusan Akte Kelahiran, KK, KTP, 

sangatlah lama dalam waktu pengurusan dan mempersulit masyarakat. Sama 

halnya dengan Ibu Rahmawati mengatakan masih kurangnya fasilitas seperti 

tempat duduk yang kurang, dan perlu adanya kipas angin, mikrofon untuk 

memanggil masyarakat yang akan dilayani, dan perlu adanya penambahan 

pegawai karna banyaknya warga yang mengurus surat menyurat dan antrian yang 

begitu banyak, kurangnya pengawasan dari pegawai tersebut sehingga dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak teratur. Berdasarkan kesan 

masyarakat yang berurusan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

mengemukakan adanya gejala-gejala kurang optimalnya aparatur pemerintahan 

dalam melayani masyarakat untuk pengurusan dokumen sehingga masyarakat 

tidak puas atas apa yang diterima atas pengurusan tersebut. Lebih lanjut perihal 

gejala-gejala tersebut, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1: Nama dan Jenis Pelayanan yang ada di  UPT Disdukcapil  

                       di Kecamatan Tampan  Kota Pekanbaru 

 

NO Nama Pelayanan Waktu 

 

Keterlambatan  

1 Kartu Keluarga (KK  14 Hari Kerja  4 Bulan 

2  KTP Elektronik   14 Hari Kerja  4 Bulan 

3 Akta Kelahiran     14 Hari Kerja   4 Bulan 

4 Akta Kematian     14 Hari Kerja         14 Hari 

5 Surat Keterangan       2 Hari Kerja           7 Hari 

6 Legalisir       1 Hari Kerja           1 Hari 

Sumber Data: UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 
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Dari tabel diatas  dapat dijelaskan bahwa pengerjaan KK dan KTP yang 

harusnya diselesaikan selama 14 Hari Kerja tapi realisasi bisa sampai 4 bulan. 

Pembuatan Akta Kelahiran yang harusnya diselesaikan selama 14 Hari Kerja tapi 

realisasi bisa sampai 4 bulan. Akta Kematian yang dikerjakan tepat pada 

waktunya. Surat Keterangan yang harusnya diselesaikan 2 Hari Kerja tapi 

realisasi bisa sampai 7 Hari dan untuk Legalisir dikerjakan tepat pada waktunya. 

Maka dapat dilihat pelayanan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru masih mengalami keterlambatan waktu dalam waktu penyelesaian 

dokumen. 

Tetapi pada dasarnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil  di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berupaya 

untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat yang memanfaatkan 

pelayanan menyatakan  puas terhadap pelayanan yang diberikan  Instansi tersebut. 

Karna masih terdapat beberapa macam keluhan masyarakat terhadap berbagai hal 

seperti pelayanan yang kurang tepat waktu, ketidakmampuan pegawai dalam 

memberikan pelayanan secara cepat sesuai dengan keinginan masyarakat, bahkan 

ada diantara pegawai yang tidak mampu memenuhi janji mereka tentang 

penyelesaian dokumen tertentu sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, selain 

itu juga diantara masyarakat yang memiliki penilaian bahwa pegawai instansi 

tersebut tidak ramah dan bersifat deskriminatif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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Keberhasilan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat tentunya tidak hanya dinilai dari beberapa banyak 

pelayanan yang dikeluarkan. Akan tetapi juga didasarkan  pada seberapa baik 

pelayanan yang diberikan mampu memberikan kepuasan  bagi masyarakat. 

Artinya, kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan indikator 

utama keberhasilan pelayanan publik. Sedangkan tinggi rendahnya kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan ditentukan oleh baik buruknya penilaian mereka 

terhadap kualitas pelayanan yang dapat dinilai dari dimensi indikator kuantitatif 

dan kualitatif. 

Berdasarkan data yang didapatkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengurus 

pelayanan administratif tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 

di bawah ini: 
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Gambar 1.2: Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di UPT 

           

                      di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

No Nama      Persyaratan Prosedur Note 

1 

 

Kartu 

Keluarga 

(KK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengisian Formulir 

F.1 01 ditanda tangani 

oleh Lurah dan Camat. 

b. Formulir F.1 05 

ditanda tangani oleh 

dan Camat. 

c. Formulir F.1 05 

(untuk perubahan data 

menggunakan materai 

6000. 

d. Surat Keterangan 

Pindah/ Surat 

Keterangan Datang. 

e. Foto copy Akta 

Kelahiran 

f. Foto copy Kutipan 

Akta Perkawinan atau 

Surat Nikah. 

g. Foto copy Ijazah 

Terakhir. 

h. Foto copy dari Lurah 

(jika KK hilang) 

a. Mengisi Formulir 

Biodata per-

Keluarga dan 

PermohonanKartu 

Keluarga di Kantor 

Lurah setemppat 

b. Menyerahkan 

Berkas 

Permohonan yang 

telah memenuhi 

persyaratan ke 

Loket Pelayanan 

Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

(UPTD 

Kecamatan. 

c. Diurus langsung 

oleh yang 

bersangkutan tanpa 

perantara. 

Wajib 

dilaporkan 30 

(Tiga Puluh 

Hari) sejak 

perubahan. 

2 KTP-el 

 

a. Surat Pengantar RT. 

b. Foto copy KK terbaru 

yang telah sesuai data 

peemekaran RT/ RW 

Kelurahan. 

c. Melampirkan RESI 

KTP-el asli yang lama 

(jika sudah mendaftar 

sebelumnya). 

a. Ambil nomor 

antrian. 

b. Tunggu 

pemanggilan 

nomor antrian 

menuju ke loket 

yang ditentukan. 

c. Entry data foto. 

d. Petugas melakukan 

verikasi data 

penduduk dengan 

database. 

e. Tanda tangan (pada 

alat perekam tanda 

tangan). 

 

 

 

 

- 

3 Akta 

Kelahiran 

a. Surat Keterangan 

Lahir dari 

Bidan/Dokter/Rumah 

Sakit (Asli). 

b. Foto copy KTP kedua 

orang tua. 

c. Asli KK orang tua. 

d. Foto copy Surat Nikah  

atau Akta Perkawinan 

orang tua. 

e. Foto copy KTP 2 

orang saksi. 

Surat Keterangan Lahir  

a. Bagi yang lahir 

dalam wilayah 

domisili,  pemohon 

sebagai Kepala 

Keluarga mengisi 

dan mendatangi 

formulir kelahiran 

(F-2.01) dan 

menyerahkan 

persyaratan ke 

UPTD Kecamatan 

masing-masing. 

b. Bagi yang lahir  

 

c. diluar wilayah 

Wajib 

dilaporkan 60 

(Enam Puluh 

Hari) sejak 

kelahiran. 
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dari orang Lurah (F.2.2-

02). 

domisili yang 

bersagkutan 

mengisi formulir 

Pencatatan 

Kelahiran (F-2.02) 

dan menyerahkan 

Persyaratan ke 

Dinas 

kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

dimana peristiwa 

terjadi. 

4 Akta 

Kematian 

a. Surat keterangan 

kematian (visum) dari  

Dokter/Petugas 

Kesehatan. 

b. Kartu Keluarga dan 

Kartu Tanda 

Penduduk asli yang 

bersangkutan. 

c. Foto copy KTP 2 

orang saksi. 

d. Surat keterangan 

kematian dari Lurah 

(F.2-16) Asli. 

e. Surat Keterangan 

domisili dari RT dan 

RW (bagi yang tidak 

memiliki KK dan 

KTP).               

Pemohon sebagai ahli 

waris mengisi dan 

menandatangi formulir 

Pencatatan Kematian 

(F2.30) di UPTD atau 

Dinas. 

Wajib 

dilaporkan 30 

(Tiga Puluh 

Hari) oleh 

Ketua RT atau 

nama lainnya 

didomisili 

Penduduk sejak 

tanggal 

kematian. 

5 Surat 

Keterangan 

a. Foto copy Kartu 

Keluarga (KK), dan 

KTP yang asli. 

b. Surat Pengantar dari 

RT/RW. 

Pemohon melengkapi 

semua persyaratan 

mengurus ke 

Kelurahan selanjutnya 

ke Kecamatan di loket 

pelayanan untuk di 

proses lebih lanjut. 

 

 

- 

6 Legalisir a. Dokumen yang asli. 

b. Foto copy dokumen 

yang asli minimal 3 

rangkap. 

Pemohon melengkapi 

semua persyaratan 

mengurus ke 

Kelurahan selanjutnya 

ke Kecamatan di loket 

pelayanan untuk di 

proses lebih lanjut. 

 

 

- 

Sumber Data: UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

 

  Adapun dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini: 
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1. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU NO. 23 

Tahun 2006  Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Presiden  RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 20 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

6. Peraturan WaliKota Pekanbaru No. 20 Tahun 2006 tentang Persyaratan Tata 

cara Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan Sipil. 

       Dari permasalahan yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pecatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka 

pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:  

  “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru”. 

1.2      Rumusan Masalah  

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan  Tampan 

Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Kualitas Pelayanan Publik Pada 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan  Pencatatan Sipil 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?  

1.3   Tujuan Penelitian  

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan Kontribusi 

terhadap: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui Apa saja yang menjadi hambatan dalam Kualitas 

Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. 

1.4       Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan Kontribusi 

terhadap: 

1. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam 

meningkatkan pelayanan publik pada suatu lembaga Pemerintahan. 
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2. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada. 

3. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian dan bahan perbandingan serta dasar penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi penulis berguna untuk memperluas pengetahuan dan penerapan serta 

pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama 

perkuliahan, khususnya yang menyangkut tentang pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan publik. 

1.5  Sistematika Penulisan  

           Secara garis besar dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi  kedalam  

enam  bab, dan setiap bab dibagi atas sub-bab,  yaitu sebagai berikut: 

BAB I:          PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan skripsi yang 

pertama berisikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II:         LANDASAN TEORI 

  Dalam Bab II ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan pembahasan masalah yang diteiti. 

BAB III:      METODE PENELITIAN  

  Dalam Bab III ini menguraikan tentang Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, 

Populasi dan Sampel, dan Metode Analisis Data. 
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BAB IV:      GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Berisikan gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti dan 

tempat dimana akan dilakukannya penelitian tersebut. Seperti lokasi 

penelitian. 

BAB V:        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam Bab V ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan 

mengenai penelitian yang berupa pengolahan data yang dianalisa dan 

dijelaskan  secara deskriptif. 

BAB VI:      PENUTUP 

Dalam Bab VI ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas apa yang di 

analisis  yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIOGRAFI PENULIS 


