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ABSTRACT 
This study is aimed to examine the quality of service of Family Card 

in Cileunyi District, Bandung Regency. The variables studied in this study 
are Quality of Service, with the following indicators: first, physical 
evidence (tangibles) consisting of buildings, parking facilities, comfort 
waiting room and employee appearance; second, reliability which consists of 
the provision of services according to the promise and on time; Third, 
responsiveness, consisting of the alertness of the officers to help serve 
and deal with community grievances, and ease in obtaining information; 
fourth, assurance consisting of friendliness and courtesy, the ability to 
provide security in the environment Cileunyi District; and fifth, empathy 
which consists of understanding and understanding of the wishes and needs 
of the community in making the Family Card. 

The research method used in this research is descriptive method of 
analysis with the type of approach is qualitative, while the primary data 
collection technique is done by semi-structured interviews by providing 
open questions to the service user community and service providers in 
District Cileunyi Bandung Regency, assisted by secondary data derived from 
literature study and field observation. 

The results showed negative statements of research indicators that can 
be obtained from the results of interviews with the community as the 
recipient of the service, this shows that the service of making KK provided 
in the District Office Cileunyi Bandung Regency did not run in accordance 
with the community expectations. Thus it is known from the analysis that 
the quality of service making Family Card in Cileunyi District of Bandung 
Regency has not been optimally. 

To handle the control system quality or service quality to meet the 
expectations of the community, the Cileunyi sub-district together with the 
service provider must improve the quality of the service by paying serious 
attention to the service quality dimensions and providing excellent service 
that focuses on the community as the recipient of the service. 
Keywords: Quality of Service. 

 
 

A. LATAR BELAKANG  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik 

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuh-
an pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administra-
tif yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Pelayanan publik merupakan 
tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum 
pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good 
governance yang masih lemah seperti masih terbatasnya partisipasi 
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya. 
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Dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, 
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting 
yangdialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada 
diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan tentang 
pengaturan administrasi kependudukan. Pengaturan tentang administrasi 
kependudukan dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang 
profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga negara yang 
bertempat tinggal di luar negeri. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 
pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 pada Bab IV pasal tiga puluh delapan 
(38) ayat lima (5) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
dan tata cara penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluargadan Kartu Tanda 
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) dan ayat empat (4) diatur 
di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan 
Penduduk telah diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 16 
Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi 
Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2004, untuk memberikan 
perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap 
Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk 
yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pengaturan 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang lebih efektif dan 
efisien.  

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dapat 
terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh tersedianya sarana, 
prasarana, SDM yang memadai serta peningkatan kesadaran penduduk sehingga 
ketentuan tersebut diatas perlu untuk disesuaikan. Berdasarkan hal 
tersebut pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kabupa-
ten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kepen-
dudukan di Kabupaten Bandung. 

Pelayanan publik sekarang ini memang sedang menjadi sorotan, tentunya 
kualitas penyedia layanan publik yang masih bisa dikatakan belum maksimal, 
seperti yang termuat pada halaman KOMPAS.com di bawah ini:“Walikota yang 
akrab disapa Risma ini marah besar karena melihat pelayanan pembuatan KTP 
elektronik (e-KTP) terkesan lamban yang mengakibatkan antrean warga 
menumpuk. Selain itu, Risma juga seperti melihat warga harus bolak-balik 
mengurus KTP.Dimarahi Risma, Kepala Disdukcapil dan para stafnya hanya 
menunduk. Risma pun meminta mereka untuk memperbaiki pelayanan kepada 
warga.” 

Dari artikel diatas kita bisa mencermati bagaimana kualitas pelayanan 
yang belum dilaksanakan secara baik, ketika ada masalah yang 
terjadipetugas penyedia layanan hanya diam tidak cepat tanggap untuk 
mengatasi masalah tersebut sehingga mengakibatkan antrean yang sangat 
panjang. Hal tersebut harusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya pihak Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya bisa mengantisipasi masalah 
tersebut. Selain membuat aplikasi untuk menunjang pelayanan publik, 
penyedia jasa layanan juga harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni 
untuk bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Sehingga pelayanan publik 
yang dirasakan masyarakat akan lebih efektif. 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 38 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 
58 Ayat Satu (1) dan Dua (2) yang menyebutkan Data kependudukan terdiri 
atas data perseorangan dan data agregat penduduk. Data perseorangan 
meliputi Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin,tempat lahir, 
tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status 
perkawinan, status dalam hubungan keluarga, cacat fisik dan mental, 
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu 
kandung,NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, 
kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor 
surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta 
perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, 
nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris 
mata dan tanda tangan. 

Berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang 
mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerin-
tah, hal tersebut ditunjukan dengan besaran rasio kepemilikan KK khususnya 
di Kecamatan Cileunyi hanya 64% di semester pertama (Januari–Juni 2015) 
dan juga pada semester kedua (Juli–Agustus 2015) yang hanya mampu mencapai 
74,52% atau hanya bertambah 10% saja. Banyak hal yang dapat mempengaruhi 
kepemilikan KK tersebut, antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya kepemilikan dokumen KK dengan alasan karena tempat 
untuk membuat dokumen tersebut jauh dari tempat tinggal mereka, tidak 
mengetahui prosedur pembuatan KK, tidak ada waktu untuk membuatnya karena 
sibuk kerja, pelayanan yang lambat, kaku dan berbelit-belit, sikap dan 
tindakan aparat, lambat dan fasilitas pelayanan kurang memadai, hal yang 
demikian menunjukan suatu kualitas pelayanan yang jauh dari apa yang 
diharapkan mayarakat.  

Satu hal yang juga menyebabkan hingga saat ini seringkali masih 
menjadi masalah kaitannya dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yaitu dalam bidang pelayanan umum 
(public service) oleh Aparatur Pemerintah di Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung, terutama dalam hal kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada 
masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa (service provider) bagi 
masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.  

Untuk itu dari uraian diatas, mengundang perhatian peneliti untuk 
melakukan penelitian di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bertujuan 
untuk mengetahui “Kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang 
diberikan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 
kepada masyarakat. 

 
 

B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Pelayanan 

Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, 
Skinner dan Crosby (Ratminto dan Atik 2013:2): “Pelayanan adalah produk-
produk yang tidak kasatmata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-
usaha manusia dan menggunakan peralatan”. 

Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (Ratminto 
dan Atik, 2013:2) sebagaimana dikutip dibawah ini:“Pelayanan adalah suatu 
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 
dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 
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dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permaslahan konsumen/pelanggan.” 

Dari dua definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 
upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 
perusahaan penyelenggara pelayanan atau organisasi penyelenggara pelayan-
an. Pelayanan dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat. 
Pelayanan yang baik akan menjadi pengalaman yang baik pula untuk masyara-
kat sehingga mereka merasa puas terhadap pelayanan yang sudah diberikan 
oleh penyedia layanan. 

 
2. Manajemen Pelayanan Publik 

Ada berbagai macam definisi manjemen yang di kemukakan oleh para ahli, 
misalnya Manullang (Ratminto & Atik, 2013:1) mendefinisikan manajemen 
sebagai: “Seni dan ilmu perencanaan, pengarahan dan pengawasan daripada 
sumber daya manusia untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan terlebih 
dahulu.” 

Sementara itu Gibson, Donelly & Ivancevich (Ratminto & Atik, 2103: 2) 
mendefinisikan  manajemen sebagai berikut: “Suatu proses yang 
dilakukanoleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai 
aktivitas lain untuk mencapaihasil-hasilyang tidak bisa dicapai apabila 
satu individu bertindak sendiri.” 

Dua definisi tersebut diatas kelihatanya berbeda, tetapi apabila 
dicermati pada prinsipnya adalah sama. Yang dimaksudkan dengan proses oleh 
Gibson, Donelly dan Ivancevich (Ratminto & Atik, 2103: 2) sebenarnya 
adalah penerapan ilmu dan senisebagaimana dimaksudkan oleh Manullang. 
Sedangkan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan oleh 
Gibson dan kawan-kawan disebut sebagai mengoordinasikan berbagai aktivitas 
lain. Berdasarkan pengertian teori tentang manajemen dan pelayanan, maka 
pengertian manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses 
penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan 
rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan 
demi tercapinya tujuan-tujuan pelayanan. 

 
3. Kualitas Pelayanan  

Tjiptono (2001:38) menyatakan bahwa: “kualitas adalah kondisi yang 
dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. ”Kemudian Gasper 
(Sinambela, 2006:7) berpendapat bahwa: “kualitas adalah segala sesuatu 
yang memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen dan dasar kualitas mengacu 
pada pengertian pokok, yaitu: 
1) Kualitas terdiri sejumlah keistimewaan produk baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan aktratif yang memenuhi keinginan pelanggan 
dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan. Untuk itu kualitas adalah suatu kegiatan pelayanan diberikan 
kepada pelanggan sesuai dengan prinsip lebih murah, lebih baik, lebih 
cepat, tepat, akurat, ramah dan sesuai dengan harapan pelanggan. 
 
Kualitas akan tercipta apabila kenyataan yang terjadi sudah sesuai 

dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan sebelum pelanggan/masyarakat 
menerima pelayanan tersebut. 
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4. Dimensi Kualitas Pelayanan Pelayanan 
Pengukuran instrumen kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh 

Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam buku mereka yang diberi judul 
Delivering Quality Service. Menurut Zeithaml et.Al (Ratminto & Atik, 
2013:183), ada sepuluh indikator kinerja pelayanan, yaitu: 

1. Tangibles (ketampakan fisik), yaitu segala bukti fisik seperti 
pegawai, finansial dan kerahasiaan) dari bahaya resiko atau 
keragu-raguan. 

2. Reliability (Reliabilitas), yaitu mencakup konsistensi kerja 
(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal 
ini berarti perusahaan memberikan pelayananya secara tepat sejak 
awal dan telah memenuhi janji (iklan)nya. 

3. Responsivenes (responsivitas) yaitu kemauan atau kesiapan para 
pegawai atau memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 

4. Competence (kompetensi), yaitu setiap pegawai memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan 
tertentu. 

5. Courtessy (kesopanan), yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian 
dan keramahan dari para pegawai perusahaan/instansi. 

6. Credibility (kredibilitas), yaitu jujur dan dapat dipercaya. 
Disinimenyangkut nama dan reputasi perusahaan/instansi, karakte-
ristik pribadi, kontak personal dan interaksi dengan pelangan. 

7. Security (keamanan), yaitu aman (secara fisik, finansial dan 
kerahasiaan) dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

8. Acces (akses), yaitu kemudahan untuk dihubungi atauditemui, yang 
berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu 
tidak terlalu lama dan saluran komunikasi mudah untuk dihubungi. 

9. Communication (komunikasi) yaitu memberikan informasi yang dapat 
dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 
pelanggan. 

10. Understanding the customer (pengertian), yaitu upaya untuk 
memahami kebutuhan pelanggan. 

 
Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya Zeithaml et. Al 

(1990), merangkumkan kesepuluh  dimensi kualitas pelayanan diatas menjadi 
lima dimensi pokok yang terdiri daritangibles, reliability, responsive-
ness, assurance, emphaty. 

Pertama, Tangibles atau ketampakan fisik, berupa gedung, peralatan, 
pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimilik oleh penyedia jasa. 
Kedua, Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggara- 
kan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Ketiga, Responsiveness atau 
responsivitas merupakan kerelaan menolong pelanggan dan menyelenggarakan 
pelayanan secara ikhlas. Keempat, Assurance atau kepastian merupakan 
pengetahuan dan kesopanan para penyedia jasa dan kemampuan mereka dalam 
memberikan kepercayaan kepada penerima jasa. Kelima, Emphaty yaitu 
perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh penyedia jasa kepada 
penerima jasa layanan tersebut. Kelima aspek dalam pelayanan tersebut 
dilakukan sebagai tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang nantinya 
dapat dievaluasi untuk kepentingan instansi yang bersangkutan. 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Moleong (Herdiansyah, 2011:9) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskirpsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan teori 
tersebut maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan untuk mengetahui gambaran 
dari kualitas pelayanan pembuatan kartu keluar (KK) di Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung. 
2. Tahapan Penelitian 

Sasaran orientasi adalah objek penelitian, dengan memastikan bahwa 
fokus permasalahan dapat dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian sesuai 
dengan objeknya. Tahap orientasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
lengkap mengenaikeberadaan objek penelitian yang akan di teliti. Kegiatan 
ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang masih 
bersifat umum yang dapat digunakan sebagai perencanaan selanjutnya. Pene-
litian dilakukan untuk mengetahui kondisi Kualitas Pelayanan Pembuatan 
Kartu Keluarga (KK) dikantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Tahap eksplorasi merupakan tahap yang menggunkan interview mendalam 
dengan para informan kunci, untuk menggali sedalam-dalamnya data yang 
diperlukan untuk memecahkan masalah. Tahap eksplorasi merupakan tahap 
pengumpulan data lapangan secara tepumpun, sesuai dengan pumpuan dan 
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dilakukan mengenai Kualitas 
Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung terdapat kendala-kendala yang terutama dari sisi sumber daya 
manusia, yaitu: 
1) Masih ada petugas yang belum memahami tentang prosedur pelayanan; 
2) Masih ada petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengankebiasaan tanpa 

melihat prosedur; 
3) Tidak konsistenya pelaksanaan prosedur bila terjadi kesibukan atau 

banyak pelanggan. 
 
Pada tahap membercheck yaitu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti 

salah satunya mengadakan pengecekan temuan menurut prosedur yang tepat dan 
memperoleh laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan peneliti 
adalah mengadakan pengecekan data pada subyek informan atau dokumen untuk 
membuktikan validitas data yang diperoleh serta melakukan penghalusan data 
yang diberikan oleh subyek maupun informan, dan diadakan perbaikan, baik 
dari segi bahasa maupun sistematikanya, agar dalam pelaporan hasil peneli-
tian memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. 

Pada tahap ini peneliti melakukan pencocokan data yang diperoleh 
sesuai dengan standar teori, termasuk adu pendapat antara informan dengan 
peneliti. Solusi hasil pemecahan masalah berupa kesepakatan antara peneli-
ti dengan informan. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh 
peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kese-
luruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung. 
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Objek penelitian merupakan objek yang dijadikan penelitian atau yang 
menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang menjadi objek penelitian 
yaitu kualitas pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung. Yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan 
kartu keluarga (KK) yang sedang berjalan sekarang ini dan juga mengetahui 
masalah-masalah dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: pertama, Obsrervasi. Pada tahap ini peneliti mulai turun kelapangan 
untuk mengumpulkan data dari para informan yang telah ditentukan. 

Kedua, Wawancara. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, 
dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau 
sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: buku 
catatan, tape recorder dan kamera. 

Ketiga, Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 
harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. 
Hasil penelitian juga akan semakin akurat apabila didukung oleh foto-foto 
atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumentasi tersebut 
bisa didapatkan di tempat dimana peneliti melakukan penelitian;  

Keempat, Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 
diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan 
triangulasi ini peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredi-
bilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 
pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Kelima, Teknik Pengambilan Sampel. Peneliti akan menggunakan teknik 
pengambilan sampel Nonprobability sampling yaitu purposives sampling. 
Peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan 
untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan 
diteliti. Dan peneliti juga memulai pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 
penelitian dan memastikan bahwa masalah itu benar-benar ada di tempat 
penelitian tersebut.  

Dengan menggunakan dua strategi sampling tersebut yaitu sampling 
dengan variasimaksimal (maximal variation sampling)dan sampling bola salju 
(snowball sampling) diharapkan peneliti akan mampu menggali informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga nantinya informasiyang telah 
didapatkan dari berbagai subjek penelitian tersebut, dapat diolah dengan 
baik dan lancar. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
5 (lima) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kasi Pemerintahan, 2 
(dua) orang Petugas Pelayanan, dan 2 (dua) orang dari Masyarakat pengguna 
layanan. 

 
5. Prosedur Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and 
Huberman dalam Herdiyansyah (2010:164) mengemukakan bahwa teknik analisis 
data model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. 
Tahapan pertama adalah tahapan pengumpulan data, tahapan kedua adalah 
tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap display data dan tahapan 
keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.  
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6. Pengujian Kredibilitas Data 

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat diper-
tanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif merupakan keberhasil-
an mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau keterpercayaan terhadap 
hasil data penelitian. Menurut Sugiyono, (2013: 121-129) menyebutkan dalam 
penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan 
cara: pertama adalah perpanjangan pengamatan; kedua adalah meningkatkan 
ketekunan; ketiga adalah triangulasi; keempat adalah diskusi teman 
sejawat; kelima adalah analisis kasus negatif; dan keenam adalah member 
check (pengecekan anggota). 

 
 

D. PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan 

Cileunyi 
Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Cileunyi 

dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu 
Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyeleng-
garaan pemerintahan yang meliputi: pengembangan otonomi daerah; politik 
dalam negeri dan administrasi publik; kependudukan; hukum danperundang-
undangan;perimbangan keuangan daerah; dan fasilitasi penyelenggaraan peme-
rintahan desa/kelurahan; serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

Diantara fungsi-fungsi tersebut dijelaskankan bahwa fungsi dari Seksi 
Pemerintahan yaitu menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan 
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan melaksanakan pelayanan 
penyelenggaran pemerintahan Kecamatan. Dan diantaranya mengenai pelayanan 
pembuatan Kartu Keluarga (KK). Di Kecamatan Cileunyi itu sendiri pelayanan 
KK diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan agar 
pegawai memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses 
pembuatan KK. Dan pegawai Kecamatan wajib mengikuti tahapan-tahapan yang 
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan tersebut. 

Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin 
tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa/lurah dan camat. 
Pelaporan tersebut sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga. Berikut 
ini adalah syarat-syarat penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga, yaitu: 
a. Penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki 

Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
1) Surat Pengantar RT/RW; 
2) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; 
3) Fotokopi/menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan 
4) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk 

yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
5) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang 
datang dari Luar Negeri karena pindah 

b. Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga dalam Kartu 
Keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah 
memenuhi syarat berupa: 
1) KK lama 
2) Kutipan Akta Kelahiran. 
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c. Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk 
menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi Penduduk Warga Negara Indonesia 
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
1) KK lama 
2) KK yang akan ditumpangi 
3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 
4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia 

yang datang dari Luar Negeri karena pindah 
d. Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga bagi Orang 

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam Kartu 
Keluarga bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan 
setelah memenuhi syarat berupa: 
1) KK lama atau KK yang ditumpangi 
2) Paspor 
3) Izin Tinggal Tetap dan 
4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing Tinggal Tetap 

e. Perubahan Kartu Keluarga karena penggurangan anggota keluarga dalam 
Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
1) KK lama 
2) Surat Keterangan Kematian atau 
3) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk 

yang pindah dalam wilayah NKRI 
f. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang atau Rusak bagi penduduk WNI dan WNA 

yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat 
berupa: 
1) Surat Keterangan Kehilangan dari kepala desa/lurah 
2) KK yang rusak 
3) Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota 

keluarga; atau 
4) Dokumen keimigrasian bagi orang asing 

g. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga adalah sebagai berikut: 
1) Pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW. Pemohon menyampaikan 

Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melampirkan persyaratan yang 
dibutuhkan sebagaimana dimaksud; 

2) Pemohon mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga (F-
1.01) atau Formulir Perubahan Data/Penambahan Data Anggota Keluarga 
(F-1.03); 

3) Petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas 
persyaratan dan mencatatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan 
Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP); 

4) Pemohon atau petugas Desa/Kelurahan mengisi formulir jenis F-1.01 
yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan menyampaikan formulir 
tersebut ke Kecamatan; 

5) Petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas 
persyaratan dan mencatatanya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan 
Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP); 

6) Petugas pendaftaran Penduduk tingkat Kecamatan menerbitkan Kartu 
Keluarga dalam rangkap 4(empat); 

7) Petugas Kecamatan yang telah diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat 
menyampaikan KK kepada Instansi Pelaksana berikut kelengkapan berkas 
persyaratan serta Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Camat atau 
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Kepala Seksi Pemerintahan yang memuat daftar nama-nama pemohon KK 
sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini; 

8) Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana melakukan 
verifikasi dan validasi data KK, kemudian diparaf oleh Pejabat teknis 
pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya ditandatangani oleh 
Kepala Instansi Pelaksana; 

9) KK yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana 
selanjutnya diambil oleh Petugas Kecamatan untuk diserahkan kepada 
pemohon; 

10) Penyelesaian penerbitan penandatanganan KK adalah paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan 
dinyatakan lengkap oleh petugas Kecamatan. 
 

2. Analisis Deskripsi Hasil Penelitian 
a. Tangibles(Ketampakkan Fisik) 

Kualitas pelayanan di instansi pemerintahan sangat diperhitungkan agar 
kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan tuntutan masyarakat akan dilayani 
dengan baik. Masyarakat sangat mendambakan pelayanan yang berkualitas dari 
organisasi pemerintah. Kualitas layanan sudah baik apabila sesuai dengan 
harapan, juga dapat memuaskan masyarakat selaku pengguna layanan tersebut. 
Kesulitannya adalah tingkat kepuasan dari masyarakat itu berbeda-beda 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah termasuk 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan KK. Oleh karena 
itu, walaupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah diusahakan 
seoptimal mungkin, tetap saja masih ada keluhan bahwa pelayanan yang 
diberikan belum memuaskan. 

Bentuk dukungan data yang ambil oleh peneliti adalah dengan memilih 
informan dari kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang bersedia 
menjadi informan bagi peneliti, berikut adalah deskripsi informan pada 
penelitian ini yaitu : Bapak RG selaku Kepala Seksi Pemerintahan di kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten bandung. Bapak HD selaku petugas pelayanan di 
kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten bandung. Ibu CR selaku petugas 
pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten bandung. 

Selain informan dalam lingkup objek penelitian, peneliti juga 
menyertakan beberapa masyarakat sebagai informan di dalam penelitian ini, 
diantaranya sebagai berikut: Bapak H yang pada saat itu berkunjung ke 
kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk pengambilan berkas Kartu 
Keluarga. Beliau berusia 51 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru di 
SLB Negeri Cileunyi Kabupaten Bandung. Bapak H bertempat tinggal di 
komplek Permata Biru Blok AF Nomor 122. Bapak L yang pada saat itu sedang 
mengantri utnuk pengambilan berkas Kartu Keluarga. Beliau menjabat sebagai 
Ketua RT di tempat tinggalnya, yaitu di komplek Bhinakarya. Beliau berusia 
45 tahun dan berprofesi sebagai Pekerja Swasta. 

Meskipun tingkat kepuasan masyarakat yang berbeda-beda terhadap 
pelayanan yang diberikan, namun pemerintah Kecamatan harus tetap dapat 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Analisis 
deskripsi penelitian adalah analisis pada data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan 5 orang sebagai informan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang 
kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung. 

Faktor tangibles (ketampakan fisik) yaitu bukti fisik dari jasa, dapat 
berupa fasilitas fisik ataupun peralatan yang digunakan. Dalam penelitian 
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kali ini faktor tangibles (ketampakan fisik) meliputi: gedung, sarana 
parkir, ruang tunggu dan penampilan pegawai. Faktor tersebut akan peneliti 
bahas lebih mendalam dalam hasil wawancara. 

Gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar 
sebagai tempat kegiatan. Gedung Kecamatan itu sendiri bisa dikatakan 
tempat dimana masyarakat memperoleh pelayanan jasa dari aparatur kecamatan 
setempat. Selain dari pelayanan, untuk kenyamanan masyarakat kebersihan 
gedung kecamatan serta kemudahan untuk mengakses kecamatan juga harus 
diperhatikanoleh pihak kantor Kecamatan Cileunyi. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan 
penelitian yang pertama Bapak L mengenai pertanyaan “Bagaimana kondisi 
gedung Kecamatan Cileunyi?”, beliau mengatakan: “Melihat dari kantor 
Kecamatan yang lain saya rasa kondisi gedung Kecamatan Cileunyi Sudah 
bagus. Jika saya melihat kantor Kecamatan lain juga biasa-biasa saja 
bilatampak dari luar. Tapi disini kelihatannya sudah bagus”.(wawancara 04 
November 2016) 

Kemudian hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh bapak H mengenai 
pertanyaan tersebut, yaitu: “Kalau gedung dan fasilitas sudah cukup 
memadai ya, sudah bagus kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 
sih setelah ada renovasi jauh lebih bagus seperti sekarang ini.” 
(wawancara 10 November 2016) 

Kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan merupakan satu faktor 
pendorong kepuasan masyarakat. Tidak hanya letak gedung yang mudah untuk 
diakses, kapasitas gedung yang memadai juga dimiliki oleh kantor Kecamatan 
Cileunyi. Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak RG sebagai Kepala Seksi 
Pemerintahan di kantor Kecamatan Cileunyui dan juga sebagai informan  pada 
penelitian ini, yaitu: “Untuk gedung pelayanan kita sudah memiliki ruang 
pelayanan sesuai dengan standar Kabupaten Bandung, yaitu pelayanan 
administrasi terpadu Kecamatan dan dilengkapi jaringan internet untuk 
dapat terhubung langsung dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung.” (wawancara 
10 November 2016). 

Pertanyaan yang sama  juga dijawab oleh bapak HD selaku petugas 
pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi yang menyebutkan bahwa: “Seperti 
sekarang ini dari kondisi gedung sudah diperbaharui jadi sudah ada 
peningkatan jika dilihat dari segi fisik. Sambil berjalan mungkin 
kekurangannya terus diperbaiki seperti komputer dan lain sebagainya. 
Kondisi gedung kantor Kecamatan Cileunyi tidak seperti sekarang ini kalau 
dulu kecil ruangannya, sekarang dengan adanya ruangan baru jadi terbantu 
dalam melayani masyarakat. Gedung yang baru ini sudah berjalan sekitar 3-4 
tahun sampai sekarang ini.” (wawancara 10 November 2016). 

Dari penjelasan bapak HD tersebut kondisi gedung kantor Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung sudah ada peningkatan daripada tahun-tahun 
sebelumnya, dikarenakan gedung kantor Kecamatan kali ini sudah menjalani 
renovasi sekitar 3 tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadikan kondisi 
gedung kantor Kecamatan Cileunyi masih terlihat baik. 

Hasil observasi peneliti tersebut menunjukan bahwa kondisi gedung yang 
dimiliki oleh kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah 
baik.Kondisinya masih sangat bagus karena 3 tahun kebelakang sudah 
dilakukan renovasi terhadap gedung kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung. Dan di sekitar lingkungan kantor Kecamatan Cileunyi juga cukup 
bersih, tidak ada sampah sedikitpun. 

Alat-alat, perlengkapan, sarana dan prasarana merupakan komponen  
material yang penanganannya harus mempertimbangkan kecakapan penggunanya, 
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harga, manfaat dan umur pemakaiannya (masa penggunaan). Kurangnya sarana 
dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 
Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Cileunyi, yaitu: “Untuk peralatan 
itu sendiri kami masih kekurangan, karena didalam proses pelayanan 
admnistrasi kependudukan, khususnya pembuatan kartu keluarga akan jauh 
lebih efisien bila kita mempunyai komputer langsung didepan meja layanan, 
tujuan agar ketika pemohon memberikan berkas, kita bisa langsung memasukan 
data ke database untuk mengetahui data tersebut sudah benar atau tidak, 
karena yang terjadi sekarang ini kita tidak mempunyai komputer untuk 
petugas pelayananadministrasi kependudukan di depan meja layanan, kita 
hanya mempunyai komputer di ruang operator. Yang kita jalankan sekarang 
ini berkas dari pemohon kita terima terlebih dahulu untuk kemudian di cek 
kebenaran datanya, apabila ada kesalahan pihak kecamatan akan menghubungi 
pemohon tersebut lewat telepon maupun pesan singkat. (hasil wawancara 10 
November 2016).” 

Dari penjelasan beliau dapat dipahami jika ketersedian sarana dan 
prasarana khususnya ketersediaan komputer sebagai penunjang pekerjaan 
petugas masih kurang baik. Kemudian penjelasan dari ibu CR selaku petugas 
pelayanan di Kecamatan Cileunyi, yaitu sebagai berikut: “Untuk sarana 
seperti alat tulis kantor dan komputer saya rasa sudah cukup baik, karena 
komputer dibutuhkan hanya pada saat memasukan data pemohon pembuatan kartu 
keluarga dan hanya satu komputer yang dipakai untuk proses memasukan 
data”. (hasil wawancara 10 November 2016).  

Untuk perawatan secara berkala pada peralatan komputer tidak ada, 
namun untuk peralatan printer untuk mencetak Kartu Keluarga dilakukan satu 
bulan sekali. Ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu diganti karena 
umur pemakaianya sudah terlalu lama tetapi masih dibutuhkan sehingga 
membutuhkan pemeliharaan secara teliti dan hati-hati. Permintaan pelayanan 
pembuatan Kartu Keluarga terus meningkat, pada tahun 2015 permintaan 
pelayanan pembuatan Kartu Keluarga mencapai 900 pemohon, sedangkan alat 
yang digunakan untuk melayani pembuatan Kartu Keluarga kurang mencukupi 
sehingga menghambat pekerjaan dalam melayani masyarakat, akibatnya 
beberapa pekerjaan yang lambat dalam penyelesaiannya. Hal tersebut jelas 
dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana untuk pelayanan pembuatan Kartu 
Keluarga di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kurang baik. 

Setiap instansi pemerintah khususnya di kantor Kecamatan Cileunyi 
harus menyediakan Lapangan parkir bagi masyarakat yang berkunjung ke 
kantor Kecamatan. Sarana parkir yangdi sediakan harus dapat diperkirakan 
cukup untuk menampung kendaraan masyarakat yang datang setiap harinya, 
baik untuk kendaraan roda dua maupun untuk kendaraan roda empat. Sarana 
parkir adalah salah satu bagian dari faktor tangibles yang merupakan 
fasilitas layanan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana parkir di kantor 
Kecamatan Cileunyi, peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana kondisi 
sarana parkir di kantor Kecamatan Cileunyi?”. 

Pertanyaan tersebut dijawab oleh ibu HS selaku informan pendukung pada 
penelitian ini, beliau berpendapat bahwa: “Sudah baik ditambah juga ada 
petugas parkir yang selalu menunggu disana jadikita juga merasa aman kalau 
dijaga seperti itu”. (wawancara 03 November 2016).  

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disebutkan oleh ibu CS, ia 
mengatakan bahwa: “Sudah baik, motor sudah berjejer rapi dan petugas 
parkirnya pun ramah kepada masyarakat. Dengan seperti masyarakat terjamin 
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kendaraan yang mereka parkir aman terjaga petugas.” (wawancara 03 November 
2016). 

Sarana parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka 
waktu yang pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir 
merupakan salah satu unsur prasarana yang tidak terpisahkan dari sistem 
jaringan transportasi. Daerah Kecamatan Cileunyi dengan kepadatan penduduk 
dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan 
kendaraan pribadi yang tinggi pula. Sudah menjadi kewajiban dari kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk menyediakan sarana parkir yang 
nyaman bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke kantor Kecamatan 
Cileunyi. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa kondisi 
sarana parkir di kantor Kecamatan Cileunyi sudah baik. Pertama masuk kita 
langsung diarahkan oleh petugas parkir ke tempat yang kosong untuk 
memudahkan masyarakat. Ketika ada motor yang parkir tidak sejajar, petugas 
parkir dengan sigap langsung mebereskan motor yang parkir tidak rapi 
tersebut. Sarana parkir yang tersedia di kantor Kecamatan Cileunyi juga 
cukup luas karena sering juga digunakan sebagai tempat upacara oleh 
pegawai di Kecamatan Cileunyi. Akan tetapi sistem parkir yang digunakan di 
Kecamatan Cileunyi masih menggunakan cara tradisional, maksudnya tidak ada 
tiket parkir yang diberikan petugas parkir kepada masyarakat dan juga 
ketentuan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya parkir tersebut 
harus membayar atau gratis. Jadi dapat dikatakan bahwa kualitas lapangan 
parkir di Kecamatan Cileunyi cukup baik. Sesuai dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab V 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 21 tentang komponen standar 
pelayanan. 

Ruang tunggu sangat berkaitan dengan pihak internal maupun eksternal 
Kecamatan Cileunyi. Ruang tunggu yang rapi dan bersih akan memberikan rasa 
nyaman pada masyarakat yang datang.Sebuah ruangan yang tertata dengan baik 
juga akan menertibkan masyarakat saat mengantri dan hal tersebut akan 
mendukung kenyaman petugas dalam memberikan pelayanan. 

Untuk mengetahui kondisi ruang tunggu di kantor Kecamatan Cileunyi 
peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan yaitu Bapak 
RG, beliau mengatakan bahwa:Untuk kondisi ruang tunggu saya rasa masih 
kurang, untuk kunjungan masyarakat ke kecamatan cileunyi itu sebanyak 60-
120 orang perharinya bahkan bisa mencapai 300 orang dalam satu hari,dengan 
jumlah tersebut tentunya kursi yang disediakan diruang tunggu tidak akan 
cukup untuk menampung semuanya. 

Kenyamanan merupakan salah satu prinsip pelayanan yang terdapat di 
dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Disebutkan bahwa lingkungan 
pelayanan harus tertib,teratur, adanya ruang tunggu yang nyaman, rapi, 
serta lingkungan yang indah dan sehat. Berdasarkan pernyataan Bapak RG 
mengenai ruang tunggu di kantor Kecamatan Cileunyi sudah memiliki ruang 
tunggu tapi belum cukup untuk menampung jumlah masyarakat yang datang 
kekantor Kecamatan Cileunyi. 

Mengenai ketersediaan ruang tunggu di kantor Kecamatan Cileunyi juga 
dijelaskan oleh petugas layanan yang berada di depan tempat layanan. 
Disampaikan oleh Ibu CR, beliau mengatakan bahwa:Untuk kondisi ruang 
tunggu sekarang ini, dikarenakan jumlah penduduk masyarakat cileunyi ini 
banyak, kunjungan untuk setiap harinya juga banyak seperti sekarang ini 
kan sudah mencapai 127 antrian, jika sedang penuh bisa mencapai 300 lebih 
nomor antrian, jadi kondisi ruang tunggunya kurang luas karena tidak bisa 
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menampung masyarakat yang datang ke Kecamatan Cileunyi. Dan jumlah kursi 
yang tersedia masih dirasa kurang banyak untuk memenuhi kebutuhan kursi 
untuk masyarakat menunggu antrian.(wawancara 10 November 2016). 

Kemudian mengenai ruang tunggu di kantor Kecamatan Cileunyi juga 
dikemukakan oleh Bapak H sebagai masyarakat, beliau menyatakan bahwa: “Iya 
memang benar yang kurangnya itu dari ruang tunggunya, kursi sangat 
terbatas, kemudian kalo musim hujan seperti ini kan bagusnya itu pakai 
talang air jadi air tidak langsung jatuh jadi kelihatan becek seperti ini. 
Kursi ruang tunggu juga terbatas, kalo lagi antri banyak masyarakat banyak 
yang tidak kebagian tempat duduk ada yang harus berdiri. Jadi sebetulnya 
kurang baik kalo melihat ruang tunggu seperti sekarang ini. Mungkin ini 
juga disebabkan oleh ruangannya yang terlalu sempit dan posisinya. Untuk 
kebersihannya juga seharusnya jika sedang musim hujan seperti ini ada 
petugas yang siaga di tempat pelayanan untuk membersihkan lantai yang 
becek seperti ini, tapi kalau untuk halamanya sudah bersih. Kalau musim 
hujan jangan dibiarkan seperti ini lah kan kelihatanya tidak bagus kalo 
lantainya kotor akibat hujan seperti ini.” (wawancara 10 November 2016). 

Kondisi ruang tunggu yang kurang memadai dapat mengakibatkan 
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. hal ini tentunya akan 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak 
Kecamatan Cileunyi, namun di Kecamatan Cileunyi juga menyediakan fasilitas 
ruangan bagi ibu menyusui, pelayanan publik sudah seharusnya memperhatikan 
fasilitas-fasilitas khusus untuk menunjang kegiatan pelayanan. Dengan 
disediakanya ruangan khusus bagi ibu menyusui akan memberi rasa aman dan 
nyaman kepada masyarakat yang membawa anaknya ke kantor Kecamatan 
Cileunyi. 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa ruang tunggu di kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung belum memadai, ketersediaan tempat 
duduk yang kurang banyak tidak bisa menampung jumlah masyarakat yang 
berkunjung ke kantor Kecamatan Cileunyi. Dan adapula masyarakat yang 
mengeluhkan tidak adanya petugas kebersihan pada saat cuacanya sedang 
hujan yang mengakibatkan lantai licin dan terlihat kotor. 

Penampilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari. Setiap orang tentu saja ingin selalu tampil serasi dan menarik agar 
disukai oleh orang lain. Penampilan menarik mencerminkan kepribadian 
seseorang. Orang yang berpenampilan menarik akan dinilai sebagai orang 
yang berkepribadian baik. Sebailknya, orang yang kurang memperhatikan 
penampilanya dinilai sebagai orang yangberkepribadian kurang menarik. 

Untuk setiap harinya seragam sudah ditentukan oleh pihak pemerintah 
Kabupaten Bandung, dan aturan ini harus dijalankan setiap harinya. 
Penampilan yang menarik akan memberikan kesan positif bagi orang lain. 
oleh karena itu, penampilan diri perlu diperhatikan agar sedapat mungkin 
selaras dengan  nilai-nilai keindahan dan tatakrama yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat. Penampilan pegawai merupakan salah satu standar 
pelayanan dalam melayani masyarakat. Penampilan petugas pelayanan akan 
sangat berkaitan dengan citra dari kantor Kecamatan Cileunyi. Penampilan 
yang baik, bersih dan rapi pada petugas pelayanan akan memberikan dampak 
yang bagi bagi kantor Kecamatan Cileunyi.  

Untuk mengetahui standar penampilan petugas pelayanan di kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, maka peneliti melakukan wawancara 
dengan dengan pertanyaan kepada Bapak RG selaku Kepala Seksi Pemerintahan, 
yaitu: “Bagaimana standar penampilan yang diterapkan petugas pelayanan di 
Kecamatan Cileunyi?”. Bapak RG selaku Kepala Seksi Pemerintahan 
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menyebutkan, “Untuk standar penampilan itu sendiri tidak ada, akan tetapi 
kami memiliki budaya kerja yaitu tumbuhkan budaya malu. Yang paling 
terpenting adalah petugas harus memakai seragam rapi dan juga sopan 
sehingga enak dilihat oleh masyarakat.” (wawancara 10 November 2016) 

Kemudian pendapat mengenai penampilan petugas pelayanan juga 
disampaikan oleh Bapak HD selaku petugas pelayanan di kantor Kecamatan 
Cileunyi yang menyebutkan bahwa: “Tentu saja ada, untuk setiap harinya 
seragam sudah ditentukan harus memakai yang mana. Agar kelihatan rapi oleh 
masyarakat juga jadi enak dipandang.” (wawancara 10 November 2016). 
Begitupun menurut ibu CR selaku petugas pelayanan juga menyatakan bahwa 
pegawai harus bisa menjaga penampilanya, yang paling terpenting penampilan 
petugas pelayanan pakaianya harus sopan dan rapi. Bagi yang berhijab juga 
sama harus sopan dan rapi, dan rata-rata petugas pelayanan disini mengena-
kan hijab semua. Untuk seragam kita sudah ditentukan setiap harinya harus 
mengenakan seragam yang mana. 

Penampilan merupakan personal dan fisik sebagaimana petugas pelayanan 
memerlukan persyaratan untuk berpenampilan rapi dan juga menarik. 
Berdasarkan pernyataan diata dapat kita bandingkan dengan jawaban dari 
masyarakat yang berperan sebagai informan pendukung. Yang pertama 
dikemukakan oleh ibu CS yang menjawab pertanyaan, “Bagaimana penampilan 
dari petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi?” beliau mengingatkan 
bahwa: “Penampilan dari petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung sudah baik, saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan 
kerapihan dari petugas pelayanan, yang paling terpenting itu pelayanan 
yang mereka berikan kepada kami baik. Kalau untuk sekarang ini kerapihan 
dari para petugas pelayanan saya rasa sudah baik. Untuk penampilan mereka 
sudah rapi sudah memakai seragam yang tepat.”(wawancara 03 November 2016). 

Kemudian pendapat mengenai penampilan petugas pelayanan juga 
disampaikan oleh Ibu HS yang menyebutkan bahwa: “Penampilan petugas 
pelayanan sudah baik, tapi saya lebih suka kalo laki-laki yang tidak 
berkumis ataupun berjenggot, tapi tadi di dalam ada juga yang berkumis, 
soalnya kalo berkumis atau berjenggot kelihatanya kurang rapi.”(wawancara 
03 November 2016). Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi mengenai 
penampilan petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi, yang peneliti 
dapatkan penampilan dari petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi 
sudah baik, para petugas sudah memakai seragam sesuai dengan ketentuannya. 
Semua petugas pelayanan wanita mengenakan hijab dengan seragam lengan 
panjangnya sehingga terlihat sangat menarik dan juga sopan. Akan tetapi 
dengan tidak adanya aturan yang jelas, beberapa petugas pelayanan laki-
laki ada yang berkumis dan berjanggut akan tetapi masih terlihat rapi 
apabila kumis mereka dicukur tipis. 

Berdasarkan data-datayang didapatkan tersebut disimpulkan bahwa 
standar penampilan petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi kurang 
baik, karena belum adanya standar penampilan yang ditetapkan oleh pihak 
kantor Kecamatan Cileunyi, sehingga petugas pelayanan tidak mempunyai 
tolak ukur untuk penampilannya. Sehingga sebagian laki-laki memanjangkan 
kumisnya. Dan menurut jawaban dari informan menyebutkan bahwa beliau tidak 
suka melihat petugas pelayanan yang berkumis dan berjanggut. 

 
b. Reliability 

Faktor reliability mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja 
(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability), seperti 
kemampuan memberikan pelayanan yang di berikan dengan segera, akurat dan 
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memuaskan. Masyarakat membutuhkan petugas pelayanan yang memiliki komitmen 
terhadap waktu layanan. Ciri dari kualitas pelayanan yang baik meliputi 
kemudahan dan kehandalan dari petugas pelayanan dalam pemberian dan 
penyampaian pelayanan kepadamasyarakat yang berkesan kuat dapat langsung 
dirasakan oleh masyarakat waktu itu dan saat itu juga.  

Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung adalah instansi pemerintah 
yang menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi kependudukan. Di dalam Peraturan Daerah 
tersebut dijelaskan lama waktu pembuatan Kartu Keluarga dan juga biaya 
untuk pelayanan pembuatan KK tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak 
RG selaku Kepaala Seksi di kantor Kecamatan Cileunyi, sebagai berikut: 
“Untuk pelayanan pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Cileunyi 
menggunakan prosedur yang ada, untuk waktu pembuatan kartu keluarga yaitu 
14 hari kerja. Itupun dengan persyaratan yang lengkap, jika persyaratanya 
tidak lengkap justru akan memakan waktu yang lebih lama lagi sesuai dengan 
kekurangan persyaratan dan pemenuhan persyaratan pembuatan KK tersebut. 

Untuk mengetahui bahwa berkas tersebut lengkap atau tidak kita harus 
melihat dulu didalam database yang ada pada sistem administrasi 
kependudukan yang langsung terintegrasi kepada Disdukcapil Kabupaten 
Bandung. Seperti adanya perbedaan nama atau tanggal lahir, biasanya 
pemohon diminta dokumen akta kelahiran sebagai dasar untuk perubahan 
ataupun nama mana yang sesuai dengan akta kelahiran. Terkadang jika 
persyaratannya lengkap, kurang dari 12 haripun kartu keluarganya sudah 
selesai. Jadi prosesnya setelah berkas diterima di meja pelayanan, 
kemudian data tersebut di entri diruang operator setelah itu di cetak 
untuk kemudian dikirimkan ke Disdukcapil Kabupaten Bandung. Karena untuk 
penandatangan KK tetap dilakukan oleh kepada Disdukcapil.” (wawancara 10 
November 2016). 

Untuk mengetahui apakah petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung memenuhi janji pelayanan yang segera dan sesuai dengan 
aturan yang digunakan, akurat dan juga memuaskan masyarakat, dapat dilihat 
dari dari hasil wawancara dengan petugas pelayanan yaitu ibu CR yang 
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Peneliti mengajukan 
pertanyaan kepada informan, yaitu: “Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
dalam pelayanan pembuatan KK dan berapa biaya yang harus dikeluarkan 
masyarakat untuk pelayanan tersebut?.” 

Jawaban ibu CR kepada Peneliti sebagai berikut:Untuk normalnya itu 
selama 14 hari kerja, dan sekarang yang sedang berjalan ini dikarenakan 
banyak sekali pemohon yang ingin membuat KK sehingga terjadi kemunduran, 
yakni selama 21 hari baru sudah selesai. Kemudian kita juga ada kendala di 
dalam proses penandatanganan kartu keluarga. Prosesnya kita sudah 
ditentukan harinya oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung untuk penyerahan 
berkas permohonan KK, yaitu hari kamis. Dikarenakan jumlah berkas itu 
banyak dari semua kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, jadi 
penandatangan KK tidak akan selesai pada hari itu juga. Biasanya minggu 
depanya baru bisa kita ambil berkasnya sekaligus memberikan berkas 
penandatanganan KK yang baru. Itupun tidak selalu satu minggu, terkadang 
ketika kepala dinasnya tidak ada bisa memakan waktu selama 2 minggu. 
(wawancara 10 November 2016). 

Janji pelayanan ataupun aturan pelayanan yang ditetapkan harus 
dilaksanakan dengan baik, akurat dan memuaskan. Hal tersebut tidak 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 52 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

terlepas dari kompetensi petugas pemberi layanan berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada 
masyarakat yang peneliti sudah pilih sebelumnya yaitu bapak H, berikut ini 
penjelasan beliau mengenai seberapa lama pembuatan KK yang sudah berjalan 
di kantor Kecamatan Cileunyi: “Sebenarnya sudah tepat waktu dari kemarin 
itu seharusnya sudah jadi ya sekitar 14 hari sesuai dengan aturanya kan 
sudah ditentukan ya 14 hari KK sudah selesai. Ketika saya datang kesini 
memang ada kesalahan dari kabupatennya mungkin tembus kesini ada 
kekurangan. Kekuranganya itu dari nama anak saya yang terakhir kan di KK 
yang lama itu Aulia Khaerunisa S tidak dipanjangkan akan tetapi pada KK 
yang baru ini mau dipanjangkan menjadi Aulia Khaerunisa Siharsari sehingga 
ini menjadi masalah dan sebagai pembanding, maka harus melampirkan akta 
kelahiran anak saya. Jadi harus mundur lagi waktunya, alhamdulillah 
sekarang ini sudah selesai tanggal 10 nopember 2016. Sudah tepat waktu 
bagus, tapi karena tidak tahu harus disertakan akta kelahiran ya mungkin 
baru ketahuan dari kabupatennya ya jadi harus melampirkan akta kelahiran.” 
(wawancara 10 November 2016). 

Sedangkan bapak L mengatakan, ”Untuk pembuatan kartu keluarga sekitar 
satu bulan lebih, saya lihat tanggal dari kartu resi ini disuruh kesini 
tanggal 10 November 2016.” (wawancara 10 November 2016). Ketepatan waktu 
di dalam melaksanakan pelayanan khususnya pembuatan Kartu Keluarga akan 
berdampak baik pada penilaian masyarakat kepada pihak Kecamatan Cileunyi 
mengenai kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Untuk 
kemudian bisa diterapkan pada semua pelayanan-pelayanan yang disediakan di 
kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai keterlambatan 
pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di kantor Kecamatan Cileunyi adalah 
kurangnya kelengkapan berkas yang dikumpulkan oleh masyarakat pada saat 
pengumpulan berkas, kemudian adanya perbedaan dalam nama yang dicantumkan 
pada berkas lainya, sehingga harus mengumpulkan kembali berkas pendukung 
seperti Akta Kelahiran maupun berkas pendukung lainya yang dapat 
memperkuat bahwa data itu benar-benar sah dan kuat kebenarannya. Adapun 
dari sikap masyarakat yang terburu-buru didalam memberikan berkas tanpa 
mengecek kelengkapan yang sudah dikumpulkan, sehingga petugas pelayanan 
menunggu masyarakat itu kembali untuk mengambil berkas. Untuk besaran 
biaya dalam pelayana  pembuatan Kartu Keluarga tidak ada atau gratis. Hal 
ini senada dengan pernyataan yang disebutkan oleh bapak HD selaku petugas 
pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu sebagai 
berikut: “Untuk pembuatan Kartu keluarga semuanya gratis atau tanpabiaya, 
sesuai intruksi dari pak menteri untuk pelayanan administrasi kependuduk 
tidak ada biaya yang harus dibayarkan, semuanya gratis” (Wawancara 10 
November 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan juga data dari dokumen yang 
peneliti dapatkan dari kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dapat 
disimpulkan bahwa kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah 
menyelenggarakan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dengan baik, mengacu 
kepada aturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 
yaitu, selama 14 hari kerja masyarakat sudah memiliki Kartu Keluarga. 
Adapun keterlambatan dapat terjadi karena beberapa hal yang sudah 
disebutkan pada hasil analisis diatas.  
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Pelayanan kepada masyarakat bukan proses yang mudah, namun harus 
memiliki ketepatan waktu. Pelayanan yang tidak sesuai dengan janji akan 
mempengaruhi kepercayaan kepada masyarakat pada kantor Kecamatan Cileunyi. 
Hal ini kan menimbulkan keluhan dan citra kantor Kecamatan Cileunyi yang 
tidak baik. Pihak kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung harus bisa 
menjaga kepercayaan masyarakat. 

 
c. Responsiveness 

Faktor responsiveness yaitu kemauan atau kesigapan petugas pelayanan 
untuk memberikan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau keinginan para 
petugas untuk membantu para masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung  dan memberikan pelayanan dengan cepat tanggap. 
Sebagaimana fungsi dan wewenang petugas pemberi layanan harus melayani 
kepada masyarakat, petugas pelayanan harus benar-benar bersedia melayani 
kepada masyarakat.  

Untuk mengetahui kesigapan atau sikap membantu melayani dan menangani 
keluhan dari masyarakat maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada petugas 
pelayanan sebagai berikut: “Apakah yang anda lakukan ketika masyarakat 
menghampiri meja layanan? ”dalam wawancara mendalam yang dilakukan 
peneliti kepada bapak HD, beliau menyebutkan bahwa: “Petugas pelayanan 
harus memberikan 3 S kepada masyarakat yaitu senyum, sapa dan salam. Yang 
bertujuan agar petugas dengan masyarakat tidak ada batasan, dan masyarakat 
merasa nyaman pada saat dilayani. Pada saat masyarakat bertanya, secara 
umum kami bisa menjawab dan menjelaskan, akan tetapi jika pertanyaan 
ataupun ada pengaduan dari masyarakat yang tidak bisa kami jawab, biasanya 
kami melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Kepala seksi yang 
bersangkutan. Apabila kami rasa tidak mampu menjawab pertanyaan ataupun 
pengaduan dari masyarakat, biasanya kami serahkan kepada Kepala Seksi 
masing-masing dan nantinya akan kami antarkan masyarakat menuju ruangan 
Kepala seksi yang bersangkutan.” (wawancara 10 november 2016). 

Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh petugas pelayanan lainnya 
yaitu ibu CR, beliau menyebutkan bahwa: “Jelas ada aturanya tentang senyum 
sapa dan salam kepada masyarakat yang datang, karena setiap instansi 
pemerintahan wajib memberikan pelayanan seperti itu agar masyarakat merasa 
nyaman dilayani oleh petugas. Pelayanan prima memang harus dilaksanakan di 
setiap instansi pemerintahan. Sedangkan waktu pelayanan dengan masyarakat 
rata-rata sekitar 5 menit. Kebanyakan yang lama itu, karena persyaratannya 
tidak lengkap, penulisannya asal, seperti kepada orang tua kami harus 
pelan-pelan memberikan penjelasannya.” (wawancara 10 november 2016). 

Menurut penuturan ibu CR dan bapak H dapat disimpulkan bahwa pada saat 
melayani masyarakat petugas pelayanan harus melakukan 3 S yaitu senyum, 
sapa dan salam. Cara mereka menanggapi pertanyaan dan keluhan juga 
tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Apabila mereka tidak dapat 
menjawab pertanyaan maupun keluhan masyarakat parapetugas menyerahkan 
langsung kepada Kepala Seksi yang bersangkutan di ruangan yang sudah di 
sediakan. Para petugas pelayanan sudah memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakat. 

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai indikator daya tanggap ini 
peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan kepada masyarakat untuk 
mengetahui bagaimana kesigapan para petugas pelayanan di kantor Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung. Menurut penuturan bapak L mengenai sikap 
petugas pelayanan dalam melayani masyarakat sebagai berikut: “Untuk 
kesigapan petugasnya sudah bagus, melihat petugas pelayanan yang sudah 
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lama disini sudah bagus tapi untuk yang baru sepertinya lumayan lama dalam 
melayani. Sikap mereka sudah bagus,sopan pada saat melayani saya. Saya 
diberi penjelasan secara rinci, apa berkas yang kurang kemudian syarat-
syarat yang dibutuhkan juga mereka jugajelaskan dengan baik. Selain 
diberikan penjelasan secara lisan, mereka juga memberikan semacam kertas 
yang isinya kekurangan dari persyaratan yang harus kita lengkapi. Itu 
sangat bagus menurut saya, karena bisa saja saya lupa dan catatan kecil 
itu sangat membantu jika saya lupa. Secara keselurahan sudah bagus, ketika 
saya menghampiri mereka langsung menyapa kemudian menanyakan apa keperluan 
saya.” (wawancara tanggal 10 November 2016). 

Kesigapan karyawan adalah keinginan para petugas pelayanan untuk 
membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan daya tanggap. 
Kemampuan dan kesigapan karyawan dalam menyediakan pelayanan dan merespon 
masyarakat secara cepatyaitu dimana setiap masyarakat yang datang dilayani 
dengan menanyakan apa kebutuhan mereka dan ditujukan kemana tempat yang 
dapat membantu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menyimak kebutuhan 
masyarakat dan merasakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat 
merupakan salah satu respon atau kesigapan dari petugas pelayanan. perlu 
keterampilan, kesabaran dan pemahaman sehingga bisa memberikan respon yang 
baik kepada masyarakat. Mengatakan “Tidak Tahu” tentu bukan respon yang 
baik karena masyarakat akan kecewa dan merasa tidak dibantu atau dilayani. 

Berdasarkan hasil data-data diatas dapat disimpulkan bahwa petugas 
pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah menunjukkan 
sikap ingin membantu kepada masyarakat, khususnya di dalam hal menangani 
keluhan masyarakat. Penanganan di dalam menanggapi nasabah yang datang 
tergantung kepada pribadi petugas pelayanan tersebut namun harus sesuai 
dengan prosedur yang digunakan di kantor Kecamatan Cileunyi. 

 
d. Assurance 

Faktor assurance mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 
yang dapat dipercaya yang dimiliki para petugas pelayanan, bebas dari 
bahaya, resiko atau keragu-raguan. Dalam melayani masyarakat petugas 
pemberi layanan harus ramah, menjaga sopan santun dan menggunakan bahasa 
yang baik. Hal tersebut dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat yang 
datang, sehingga masyarakat merasa dihormati. Hal ini dijelaskan oleh 
bapak H sebagai masyarakat yang menggunakan layanan sebagai berikut: “Ya 
saya tadi bertanya kepada petugas, anak saya belum memiliki KTP, umurnya 
sudah 19 tahun semestinya memang dari dulu membuat KTP, karena kesibukan 
saya baru bisa menanyakanya sekarang. Ya tadi kata petugasnya cukup 
membawa foto kopi KK langsung ke Kecamatan saja, sangat mudah sekali. Cara 
menyampaikan informasinya sudah bagus, mudah dimengerti. Mereka juga ramah 
dan sopan pada saat menjelaskan infomasi kepada saya.” (Wawancara tanggal 
10 November 2016). 

Kesopanan merupakan syarat terpenting di dalam pemberian layanan, 
sehingga tidak bisa dijalankan oleh petugas pelayanan yang kasar. Kemudian 
peneliti melakukan wawancara kepada ibu CR sebagai petugas pelayanan 
dikantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, berikut penjelasan beliau: 
”Tentunya petugas pelayanan harus melakukan sapa salam dan senyum kepada 
masyarakat. setelah itu kita tanyakan apa keperluan mereka kesini, apabila 
ada kekurangan dari berkas yang mereka bawa kesini kita berikan informasi 
secara lisan dan juga tulisan. Karena jika hanya lisan saja bisa sewaktu-
waktu lupa jadi diberikan juga informasi secara tulisan dengan tujuan 
apabila lupa bisa melihat informasi tulisan tersebut. Misalnya terdapat 
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perbedaan nama maka harus melampirkan berkas pendukung berupa akta 
kelahiran atau ijazah.” (Wawancara 10 November 2016). 

Apa yang sudah dilakukan oleh petugas pelayanan dan juga berdasarkan 
penuturan bapak H selaku penerima layanan sudah baik. Bagaimana petugas 
pelayanan memberikan infomasi secara rinci dengan menggunakan bahasa yang 
baik dan juga mudah dimengerti. Sikap ramah dan sopan santun yang 
diberikan petugas pelayanan kepada masyarakata menunjukan kesiapan para 
petugas dalam melayani masyarakat. Memang benar cara penyampaian informasi 
kepada masyarakat pasti berbeda-beda, pada saat peneliti melakukan 
observasi di lapangan ternyata memang benar cara menyampaikan informasi 
kepada masyarakat lanjut usia membutuhkan waktu yang lama karena petugas 
pelayanan harus menjelaskan informasi secara perlahan sampai mereka benar-
benar mengerti. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat 
terhadap prosedur pembuatan Kartu Keluarga. 

Dari hasil wawancara diatas pihak kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung memiliki pendapat yang sama mengenai keramahan dan sopan santun 
petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keramahan 
dan sopan santun ini hanya akan dinilai oleh masyarakat sebagai penerima 
layanan dan berhadapan langsung dengan petugas layanan.  

Berikut adalah penuturan dari bapak RG selaku Kepala Seksi 
Pemerintahan di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu: 
“Disini kami memiliki budaya kerja yaitu tumbuhkan budaya malu, malu 
apabila tidak dapat melayani masyarakat dengan baik, malu jika tidak 
bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat, malu karena tidak dapat 
melaksanakan tugas dengan baik. Tujuan dari penerapan budaya kerja ini 
untuk memotivasi para pegawai dalam melayani masyarakat.” (wawancara 10 
November 2016). 

Dari hasil wawancara tersbut dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan 
di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah ramah dan sopan dalam 
melayani masyarakat. hal tersebut dapat diketahui dari jawaban informan 
yang menyebutkan bahwa petugas pelayanan memberikan informasi dengan 
jelas, ramah dan juga sopan. Kemudian cara mereka memberikan informasi 
selain dengan lisan mereka juga meberikan informasi secara tulisan. Dan 
masyarakat merasa senang diperlakukan seperti itu. Sehingga masyarkat 
mendapat jaminan untuk bisa dilayani seperti itu lagi apabila berkunjung 
ke kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Wawancara dilakukan kepada bapak RG, beliau mengatakan bahwa: “Ya, 
kami memiliki petugas keamanan bertugas untuk menjaga keamanan setiap 
sudut kantor Kecamatan Cileunyi setiap harinya akan ada secara bergantian 
menjaga siang dan malam, bahkan hari libur.” (wawancara 10 november 2016). 

Hal serupa dikemukakan oleh petugas keamanan di kantor Kecamatan 
Cileunyi: “Saya selaku kemanan disini akan menjaga kemanan kantor 
Kecamatan dan juga keamanan masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan 
Cileunyi.”(wawancara tanggal 03 november 2016) 

Menurut penuturan dari ibu HS selaku informan dalam penelitian ini 
beliau mengatakan bahwa: “Keamanan disini sudah bagus, para petugas 
keamanan selalu ada di sekitran kantor Kecamatan. Dan di sarana parkir 
juga ada 2 petugas parkir yang menjaga kendaraan, saya rasa kendaraan saya 
akan aman bila ada petugas seperti itu.” (wawancara tanggal 03 november 
2016) 

Keamanan di sekitar kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah 
dijaga oleh petugas keamanan. Petugas keamanan bertanggung jawab atas 
keamanan setiap sudut kantor Kecamatan. Mulai dari sarana parkir, 
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kenyamanan masyarakat dan keamanan gedung kantor Kecamatan. Kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung  memiliki petugas keamanan yang tidak 
hanya berjaga pada saat siang hari saja, namun pada malam hari petugas 
keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Kecamatan Cileunyi. Dari hasil 
wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keamanan di kantor 
kecamatan Cileunyi sudah baik. 

 
e. Emphaty 

Faktor empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan masyarakat dan 
keadilan didalam melayani. Petugas pelayanan dari pihak kantor Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung harus mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan 
masyarakat, serta harus mampu meberikan penyelesaian dan rasa keadilan 
bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. dalam pelayanan prima memberikan 
perhatian dengan sentuhan pribadi mengarahkan para petugas pelayanan untuk 
berpikir bahwa memperlakukan diri kita sendiri dan juga rasa berperilaku 
adil dalam melaksanakan pelayanan petugas mayarakat. 

Untuk mengetahui bentuk dari perhatian kantor Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung, maka peneliti mengajukan pertanyaan dalam kesempatan 
wawancara mendalam kepada masyarakat yaitu bapak H dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana rasa keadilan petugas pelayanan 
dalam melayani masyarakat?”, kemudian bapak H memaparkan pendapatnya 
sebagai berikut: “Kalau melihat pelayanan disini ada juga masyarakat yang 
langsung menghampiri meja layanan, tapi petugasnya juga dengan sigap 
menyuruh ambil kartu antrian kepada masyarakat tersebut. Tidak langsung 
dilayani, itu mungkin karena ketidaktahuan masyarakatnya itu sendiri. Jadi 
saya rasa dengan seperti itu petugas sudah bersikap adil kepada setiap 
masyarakat yang berkunjung kesini. Diruang tunggu kita di sediakan TV 
tujuan mungkin pada saat menunggu kita tidak merasa bosan dan ketersediaan 
AC juga sangat membantu pada saat antrian banyak kondisi diruang tunggu 
akan terasa panas. Dengan adanya Ac sedikitnya bisa membantu menyejukan 
diruang tunggu kantor Kecamatan Cileunyi. Akan tetapi belum ada petugas 
khusus yang membantu atau memberitahu pada saat mengisi formulir yang 
kurang dimengerti masyarakat, seharusnya ada petugas yang membantu. Karena 
jika mengisi di meja layanan akan membuat antrian yang panjang.” 
(wawancara 10 November 2016). 

Menurut penuturan bapak H rasa keadilan terhadap pelayanan di kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sudah dilakukan oleh para petugas 
pelayanan. Masyarakat yang langsung datang dan menuju langsung meja 
layanan langsung diarahkan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu, 
itu menunjukan sikap yang adil dari petugas pelayanan. 

Ibu CR menjawab pertanyaan tersebut dengan penjelasan sikap yang 
dilakukan petugas pelayanan, yaitu: “Petugas pelayanan harus melakukan 
sapa, salam dan senyum kepada masyarakat kemudian menanyakan apa keperluan 
mereka datang kesini dan setelah itu dilayani sampai benar-benar selesai.” 
(wawancara 10 November 2016). 

Sama halnya dengan ibu CR, bapak HD juga menjelaskan sikap yang 
dilakukan oleh petugas pelayanan dalam memberikan perhatian pada 
masyarakat, berikut penuturannya: “Harus ada 3 S, senyum, sapa dan salam. 
Yang bertujuan agar petugas dengan masyarakat tidak ada batasan, 
danmasyarakat merasa nyaman pada saat dilayani. Kemudian menyakan 
keperluan mereka apa setelah itu dilayani sampai selesai.” (wawancara 10 
November 2016). 
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan di 
kantor Kecamatan Cileunyi Kota Bandung memberikan perhatian dan pemahaman 
pada masyarakat secara langsung dengan cara menanyakan keperluan 
masyarakat itu sendiri. Akan tetapi secara keseluruhan perhatian dari 
petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung kurang 
memuaskan bagi masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian 
dan pemahaman pihak kantor Kecamatan Cileunyi dalam membantu dan mengatasi 
masalah/keluhan masyarakat, dan tidak ada perhatian secara individu ketika 
masyarakat mengalami kesulitan. 

 
3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga 

(KK) di Kecamatan Cileunyi 
Hambatan merupakan ancaman, kendala dan tantangan bagi pelayanan 

publik tentang pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung untuk mencapai hasil yang memuaskan. Berdasarkan hasil wawancara 
maka dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan pelayanan pembuatan KK antara 
lain: 
1) Keterlambatan penduduk di dalam melaporkan kejadian kependudukan, 

seperti kelahiran & kematian; 
2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnnya kepemilikan KK; 
3) Kurangnya motivasi pegawai sehingga kualitas pelayanan kurang maksimal; 
4) Kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat dan pemberian sanksi tentang 

kewajiban masyarakat terhadap KK; 
5) Kurangnya ketersediaan komputer yang mengakibatkan keterlambatan di 

dalam proses pelayanan pembuatan KK; 
6) Lokasi kantor Kecamatan Cileunyi terletak pada jalan satu jalur 

sehingga sebagian masyarakat yang berbeda jalur harus putar balik 
terlebih dahulu sebelum sampai di kantor Kecamatan Cileunyi. 

 
4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi KendalaPelayanan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Cileunyi 
Faktor tangibles (bukti langsung), yaitu bukti fisik dari jasa, bisa 

berupa fasilitas fisik peralatan yang digunakan, representasi fisik dari 
jasa meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana di meja 
pelayanan. Secara umum bukti fisik ini adalah bagian dari pelayanan yang 
dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang dinilai dari daya tarik pada 
panca indera, misalnya bentuk, keindahan, warna dan lain sebagainya. 
Adapun upaya perbaikan pada faktor di atas adalah: 
1) Memperhatikan kondisi gedung, dalam artian gedung dapat menjadikan alat 

pelayanan pada suatu kantor Kecamatan untuk menciptakan citra kantor 
Kecamatan Cileunyi di benak masyarakat. kondisi gedung yang baik dapat 
membawa dampak positif bagi kantor Kecamatan Cileunyi, antara lain: 
a) Menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung; 
b) Menonjolkan keistimewaan kantor Kecamatan Cileunyi; 
c) Mendramatisir suatu kesan, dalam artian sebagai masyarakat yang 

menggunakan jasa pelayanan tersebut akan merasa bangga. 
2) Menyediakan sarana pelaporan langsung dan tidak langsung agar dengan 

segera memperbaiki keluhan-keluhan dari masyarakat secaral angsung. 
3) Disediakan meja khusus di ruang pelayanan yang berguna unutk masyarakat 

mengisi formulir F1-01 atau formulir-formulir mengenai data-data 
kependudukan lainya. 

4) Memperhatikan keindahan lingkungan yang asri di sekitar kantor. 
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5) Menyediakan ruang tunggu yang nyaman, kursi din setiap ruangan yang 
digunakan masyarakat menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. 

 
Adapun upaya perbaikan dari faktor reliability atau kehandalan adalah: 

1) Mayarakat membutuhkan petugas pelayanan yang memiliki komitmen terhadap 
waktu layanan. Dengan terbuktinya kinerja petugas pelayanan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan, maka upaya-upaya yang mengarah pada kinerja 
dan ketepatan waktu pelayanan perlu menjadi perhatian pihak kantor 
Kecamatan Cileunyi. 

2) Menyediakan nomor kontak yang dapat dihubungi maupun akun media sosial 
untuk membantu masyarakat yang mengalami keterlamabatan didalam 
pembuatan Kartu Keluarga agar dapat menanyakan langsung kepada pihak 
Kecamatan Cileunyi tanpa harus datang ke kantor Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten bandung. Hal ini akan menjadi fasilitas modern yang dimiliki 
kantor Kecamatan Cileunyi dengan peggunaannya secara maksimal. 

 
Upaya perbaikan faktor responsivenessatau ketanggapan adalah: 

1) Menerapkan pelayanan prima yang berarti melakukan kegiatan pelayanan 
sebagai suatu halyang membanggakan, sehingga dengan adanya kemauan 
petugas untuk melayani nasabah dengan segera akan menjadi sarana 
yangbaik untuk memperoleh perhatianmasyarakat. 

2) Menempatkan diri untuk petugas pelayanan seperti yang sedang dialami 
masyarakat. 

3) Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pelayanan yang kurang 
tanggap kepada masyarakat yang akan dilayani. 

4) Memberikan pelatihan-pelatihan pada petugas pelayanan mengenai tata cara 
mengatasi keluhan masyarakat guna menjadikan petugas pelayanan lebih 
kompeten dalam menjawab informasi yang ditanyakan oleh masyarakat. 

 
Sedangkan upaya perbaikan dalam faktor assurance atau jaminan adalah: 

1) Petugas pelayanan sebagai pemberi layanan harus membudayakan 3 S yaitu 
Senyum, Sapa & Salam kepada masyarakat. 

2) Menjunjung tinggi budaya kerja yang diterapkan oleh kantor Kecamatan 
Cileunyi yaitu Budaya Malu. 

3) Petugas keamanan secara konsisten melakukan pemeriksaan di sekitar 
lingkungan kantor Kecamatan Cileunyi. 

4) Para pegawai di kantor Kecamatan Cileunyi diwajibkan melakukan 3 S 
kepada masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan, dari mulai memasuki 
Kecamatan hingga keluar lagi dari kantor Kecamatan.  

 
Kemudian upaya perbaikan faktor empati, meliputi: 

1) Pihak kantor Kecamatan Cileunyi harus menyediakan petugas khusus layanan 
online yang akan mengurus semua kebutuhan nasabah dengan sistem online, 
dan tidak menunda keluhan dari masyarakat. 

2) Menunjukan simpati dan berbicara dengan penuh perasaan sebagai upaya 
untuk menunjukan bahwa petugas pemberi layanan mengerti dan memahami 
yang dialami oleh masyarakat. 

3) Informasi mengenai kantor Kecamatan Cileunyi harus lebih jelas baik 
langsung maupun tidak langsung apabila sudah memiliki sistem online, 
alangkah baiknya jika melakukan update secara berkala pada media sosial 
lainya untuk menambah informasi masyarakat. Pihak kantor Kecamatan 
Cileunyi dapat menyediakan brosur produk atau fasilitas yang dimiliki 
kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 
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4) Pihak kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dapat memberikan 
perhatian pribadi seperti ucapan-ucapan hari raya atau hari ulang tahuhn 
kepada masyarakat melalui SMS broadcast maupun pada akun media sosial. 

 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan tugas akhir ini, pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di kantor 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Berdasarkan uraian peneliti sajikan 
mengenai pokok-pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya mengenai 
kualitas pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Cileunyi, maka peneliti 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 

dapat dinilai cukup baik tetapi belum menyeluruh. Hal tersebut dilihat 
dari hasil analisis, dimana berdasarkan 5 (lima) dimensi kualitas 
pelayanan yaitu: Tangibles (bukti langsung), Reliability (Kehandalan), 
Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan Emphaty (Empati). 
Itu dapat diketahui baik dari wawancara dengan sebagian masyarakatyang 
berkepentingan dengan masalah pelayanan pembuatan KK maupun yang sudah 
berkepentingan dengan pelayanan KK, selain dengan mengadakan wawancara 
juga dapat dibuktikan dengan hasil observasi dan juga dokumentasinya. 

2. Beberapa hal yang teridentifikasi yang menyebabkan ketidakpuasan 
masyarakat, yaitu sebagai berikut: 
a) Tidak tersedianya sarana pelaporan langsung agar dengan segera 

memperbaiki keluhan-keluhan dari masyarakat secaral langsung. 
b) Tidak tersedianya meja khusus di ruang pelayanan yang berguna unutk 

masyarakat mengisi formulir F1-01 atau formulir-formulir mengenai 
data-data kependudukan lainya. 

c) Kurang memperhatikan keindahan dan lingkungan yang asri di sekitar 
kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

d) Kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman, kursi di ruang tunggu tidak 
dapat menampung masyarakat yang datang. 

e) Masih adanya keterlambatan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang 
tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. 

f) Masih adanya sikap kurang tanggap dari petugas pelayanan dalam 
melayani kebutuhan masyarakat. 

g) Masih kurangnya sikap ingin membantu dari petugas pelayanan, pada saat 
masyarakat mengalami kesulitan. 

h) Masih ada petugas pelayanan di kantor Kecamatan Cileunyi yang kurang 
ramah, kurang cepatnya tanggapan dari pihak Kecamatan cileunyi dalam 
melayani keluhan masyarakat. 

i) Kurangnya informasi dari pihak Kecamatan Cileunyi kepada masyarakat 
karena tidak tersedianya papan informasi. 

3. Adapun saran-saran yang diberikan bagi pihak kantor Kecamatan Cileunyi 
yaitu sebagai berikut: 
a) Seluruh pegawai Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung harus berusaha 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan 
memperhatikan semua dimensi kualitas pelayanan menelaah kembali 
standar operasional prosedur yang sudah ada dan menjalankan kembali 
standar operasional prosedur tersebut. 

b) Pihak kantor Kecamatan Cileunyi harus memberikan perhatian secara 
konsisten terhadap tingkat kebutuhan masyarakat dengan cara 
memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat atau kotak saran sehingga 
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masyarakat dapat memberikan masukan atau kekurangan-kekurangan serta 
keinginan masyarakat terhadap pelayanan. Sehingga pihak Kecamatan 
dapat mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang serta keinginan 
dari masyarakat, pada akhirnya pihak kantor Kecamatan Cileunyi dapat 
melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kritik dan saran dari 
masyarakat, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

c) Kantor Kecamtan Cileunyi Kabupaten Bandung melakukan pembenahaan 
mengenai kondisi ruang tunggu pelayanan, melakukan penataan ulang dan 
penempatan tempat duduk yang disediakan untuk masyarakat agar dapat 
menampung semua masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung. 
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