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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis perbandingan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur Periode 2018-2019. Melihat 

fenomena tersebut maka penulis mencoba untuk melihat kualitas pelayanan yang 

ada pada dinas tersebut. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang 

menggunakan data kualitatif. Penarikan sample dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik Analisis Data menggunakan reduksi, sajian data, penarikan simpulan atau 

verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur memiliki persamaan dan perbedaan. 

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terdapat 

fasilitas yang sangat memadai untuk masyarakat. Sedangkan pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur masih kurang 

dalam pemberian fasilitas seperti sarana dan prasarana yang belum memadai. 

 

Kata Kunci : Perbandingan, Kualitas Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik 
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Pendahuluan  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu badan yang 

mengurus bagian administrasi publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang melakukan 

pelayanan kepada masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan maupun 

catatan sipil. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil adalah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-EL). Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-EL adalah dokumen 

kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi 

administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 

kependudukan Nasional. Dalam pemberian pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Indonesia masih belum merata, ditinjau dari 

sarana dan prasarana, kinerja pegawai, efektif serta efisiensi dalam pemberian 

pelayanannya. Masih ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang perlu 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Perbandingan 

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu: tahap 

pertama merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua 

memilah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa 

hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai 

variabel. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang 

lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-

lembaga itu terbentuk (Mochtar Mas’oed 2008:26-29). 

Menurut Sjachran Basah (1994:7) perbandingan merupakan suatu metode 

pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua 

objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang 

objek yang dikaji. Jadi didalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak 

diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini 

belum tegas dan jelas. 

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah 

membandingkan dua hal/benda untuk diketahui persamaan dan perbedaan kedua 

hal/benda melalui tahap-tahap tertentu dengan suatu alat ukur dalam 

membandingkannya, sehingga mendapat keuntungan satu sama lain dari dua/lebih 

objek yang dibandingkan. 

 

Pelayanan 

Dalam jalannya suatu pemerintahan dibutuhkan adanya aktivitas antara 

pemerintah sebagai wadah pelayan dan masyarakat sebagai yang menerima jasa. 
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Menurut Moenir (2005:47) pelayanan itu sendiri merupakan sebuah proses dari 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Berdasarkan 

hal tersebut pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang tidak berbentuk wujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan. 

Menurut Poerwardarminta (dalam Hardiyansyah 2011:11) secara 

etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan 

atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat 

diartikan sebagai perihal/cara melayani servis atau jasa, sehubungan dengan jual 

beli barang atau jasa. 

Menurut Kasmir (2011:15) pelayanan merupakan tindakan atas perbuatan 

seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Tindakan tersebut dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan. Tindakan 

yang dilakukan guna memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk atau jasa 

yang mereka butuhkan. 

Menurut Kotler (2003:464) menyebutkan bahwa pelayanan (service) ialah 

sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. 

Menurut Kotler, setiap kegiatan dan tindakan yang ditawarkan oleh pihak yang 

satu kepada pihak lain selalu didasarkan pada hal yang tidak berwujud sehingga 

tidak mengakibatkan bentuk kepemilikan apapun. Dalam penjelasan ini dapat 

diartikan bahwa pelayanan sebagai perilaku produsen untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat demi tercapainya kepuasan. 

Berdasarkan hal di atas penulis menyimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu tindakan individu maupun organisasi dalam suatu pemerintahan 

untuk memenuhi kebutuhan serta memberi kepuasan berupa jasa terhadap 

masyarakat. 

 

Kualitas Pelayanan 

 Dalam memberikan suatu pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat memerlukan kualitas pelayanan sebagai suatu bentuk penilaian 

sehingga masyarakat itu sendiri dapat memutuskan baik atau buruknya pelayanan 

yang diberikan terhadap kepuasan pengguna jasa (masyarakat). 

Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan atau pengunjung. Dengan kata lain, 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah pelayanan yang 

diharapkan pelanggan atau pengunjung dan persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan tersebut. 

Menurut Nasution (2004:114) kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Zeithaml (dalam 

Laksana, 2008:180) kualitas pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan 

besarnya perbedaan antara harapan dan keinginan konsumen dengan tingkat 

persepsi mereka. 
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Menurut Sampara (dalam Hardiyansyah, 2011:35) mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai 

dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan layanan 

sebagai pembakuan pelayanan yang baik. 

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tentunya diperlukan 

mengetahui yang menjadi dasar kebutuhan atau yang menjadi keinginan 

masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan 

dilakukan oleh pemberi pelayanan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

diperlukan strategi dan konsep maupun faktor pendukung yang menjadi 

pendorong kualitas pelayanan itu baik. Maka dari penjelasan ini kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat dalam mengimbangi harapan masyarakat terhadap 

pelayanan. 

Kualitas pelayanan publik merupakan kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan di mana penilaian kualitas 

ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan pubik tersebut, menurut 

Ibrahim (dalam Hardiyansyah 2011:40) dirumuskan bahwa kualitas pelayanan 

publik sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 

saat terjadi pemberian pelayanan publik tersebut. 

Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan para pelanggan, yang mana 

pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Faktor ini menjadi tolak ukur sebagai 

bentuk kepuasan kepada masyarakat. Sangat dibutuhkan faktor pendukung dari 

kualitas pelayanan ini agar dapat menjadi dasar pemberian pelayanan yang baik. 

Sementara itu menurut Zeithaml (dalam Hardiyansyah 2011:41) berhasil 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan. 

Pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut : 

1) Keandalan (Reability), mencakup 2 hal pokok, yaitu konsisten kerja 

(performance) dan kemampuan untuk dapat dipercaya (depentability). Hal ini 

berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right 

the firs time). 

2) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kemampuan atau kesiapan para 

karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3) Kompetensi (Competence), artinya setiap orang dalam suatu perusahaan 

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

pelayanan tertentu. 

4) Mengakses (Access), meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui 

5) Kesopanan (Courtesy), meliputi sikap sopan santun, resfect, perhatian, dan 

keramahan yang dimiliki para Contact Person. 
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6) Komunikasi (Communication), artinya memberikan informasi kepada 

pelanggan dalam bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran 

dan keluhan pelanggan. 

7) Krebilitas (Credibility), yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya. 

8) Keamanan (Security), yaitu aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

Aspek ini meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan financial 

(financial safety) dan kerahasiaan (confiden finality). 

9) Pengertian atau mengetahui pelanggan (Understanding or knowing the 

custumer), yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

10) Bukti Langsung (Tangibles), yaitu bukti fisik dari jasa bisa berupa fasilitas 

fisik, peralatan yang dipergunakan, reorientasi fisik dari jasa. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa 

setiap pelayanan yang diberikan tidak terlepas dari bagaimana penilaian 

masyarakat terhadap kapasitas pelayanan yang menjadi patokan kepuasan 

penerima atau pengguna jasa. 

  

Faktor-Faktor Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terdapat beberapa faktor yang 

menjadikan kualitas pelayanan tepat dan baik. Pelayanan umum kepada 

masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-

faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil 

guna dan berdaya guna. Menurut Moenir (2002:88) terdapat beberapa faktor yang 

mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu: 

1. Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang 

berkecimpung dalam pelayanan umum. 

2. Faktor aturan, yaitu aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. 

3. Faktor organisasi, yaitu organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 

memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. 

4. Faktor pendapatan, yaitu pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

minimum. 

5. Faktor keterampilan petugas. 

6. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.  

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling 

mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan 

pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau 

pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan. 

  

Faktor-Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan menjadi buruk yang 

dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (2000:85), diantaranya sebagai berikut : 

1. Produk dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa atau pelayanan yang paling penting adalah jasa atau 

pelayanan diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan sehingga dalam 
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memberikan jasa atau pelayanan dibutuhkan kehadiran partisipasi 

pelanggan/konsumen. Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan 

adanya interaksi antara produsen dan konsumen jasa atau pelayanan, yang 

disebabkan karena tidak terampil dalam melayani pelanggan, penampilan yang 

tidak sopan, kurang ramah, cemberut, dan lain-lain. 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa atau pelayanan 

dapat menimbulkan masalah dalam kualitas jasa atau pelayanan, yaitu tingkat 

variabilitas yang tinggi disebabkan oleh tingkat upah dan pendidikan karyawan 

yang masih relatif rendah, kurangnya perhatian, dan tingkat kemahiran karyawan 

yang tinggi. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal yang kurang memadai 

Karyawan yang berada di garis depan merupakan ujung tombak dari sistem 

pemberian jasa atau pelayanan. Supaya mereka dapat memberikan jasa atau 

pelayanan yang efektif maka mereka perlu mendapatkan pemberdayaan dan 

dukungan dari fungsi-fungsi utama  manajemen sehingga nantinya mereka dapat 

mengendalikan dan menguasai cara melakukan pekerjaan, sadar dan konteks 

dimana pekerjaan dilaksanakan, bertanggung jawab atas output kinerja pribadi, 

bertanggung jawab bersama atas kinerja unit dan organisasi, keadilan dalam 

distribusi balas jasa berdasarkan kinerja dan kinerja kolektif. 

4. Kesenjangan komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor yang esensial dalam kontrak dengan karyawan. 

Jika terjadi gap dalam komunikasi, maka akan timbul penilaian dan persepsi yang 

negatif terhadap kualitas pelayanan. Kesenjangan komunikasi dalam pelayanan 

meliputi memberikan janji yang berlebihan sehingga tidak dapat memenuhinya, 

kurang menyajikan informasi yang baru kepada pelanggan, pesan kurang 

dipahami pelanggan, dan kurang tanggapnya perusahaan terhadap keluhan 

pelanggan. 

5. Memperlakukan pelanggan dengan cara yang sama 

Para pelanggan adalah manusia yang bersifat unik karena memiliki perasaan dan 

emosi. Dalam hal melakukan interaksi dengan pemberi jasa tidak semua 

pelanggan bersedia menerima layanan jasa yang seragam. Sering terjadi 

pelanggan menuntut jasa yang personal dan berbeda dengan pelanggan yang 

lainnya, sehingga hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan agar dapat 

memahami kebutuhan pelanggan secara khusus. 

6. Perluasan dan pengembangan pelayan secara berlebihan 

Memperkenalkan jasa atau pelayanan baru untuk memperkaya jasa atau 

pelayanan yang telah ada agar dapat menghindar adanya pelayanan yang buruk 

dan meningkatkan peluang pemasaran, kadang-kadang menimbulkan masalah 

disekitar kualitas jasa atau pelayanan dan hasil yang diperoleh tidak optimal. 

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi bisnis dalam jangka pendek dapat merusak kualitas pelayanan yang sedang 

dibentuk dalam jangka panjang. Misal kebijakan suatu bank untuk menekan biaya 



Perbandingan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda...(Pratiwi) 

 

 

 671 

dengan mengurangi jumlah teller yang menyebabkan semakin panjang antrian di 

bank tersebut. 

 

Manajemen 

 Manajemen mempunyai peran terhadap naik turunnya efektivitas 

organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah yang dapat menyebabkan 

terpenuhinya tujuan organisasi. Manajemen mempunyai kemampuan untuk 

menyajikan rangka dasar agar lebih mudah menangani masalah yang berkaitan 

dengan efektivitas organisasi. Menurut James A.F. Stoner (2006:4) manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

 

Metode Penelitian 

 Sesuai dengan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan key 

informant sebagai sumber untuk memperoleh data. Key Informant adalah 3 orang 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan 4 orang dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan 5 

masyarakat dari tiap kantor. Diantaranya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda yaitu bapak H. Abdullah sebagai Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Bapak Didik Purwanto 

sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Ibu Nuraisyah 

sebagai Pegawai Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sedangkan Bapak 

Januar Harlian sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur, ibu Ligitasari sebagai Kepala Seksi Pelayanan 

Pendaftaran Pendudukan, bapak Dicky Surahman sebagai staff kependudukan dan 

bapak Aldi Septian Nur sebagai staff kependudukan. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis data model interaktif, yaitu: Pengumpulan data (Data 

Collecting), Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data (Display Data), 

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication). Dalam pengumpulan 

data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka penulis menggunakan 

beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu: Penelitian 

kepustakaan (Library Research), Penelitian lapangan (Field Work Research), 

Pengamatan/Observasi, Wawancara, Dokumen. 

 

Hasil Penelitian  

Tangibles ( Bukti Fisik ) 

 Hasil perbandingan yang dari kedua lembaga yang menjadi fokus penulis, antara 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur 

bahwa dalam segi Tangibles (Bukti Fisik) berupa sarana dan prasaran yang 

mendukung bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda  

ini lebih memadai yaitu memiliki sarana berupa komputer 15 unit dan dilengkapi 
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dengan mesin antrian dengan teknologi canggih yang memadai dan berbasil 

online yang membantu dalam proses pelayanan. Dibandingkan dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan 

sarana berupa komputer 13 unit dengan pengambilan antrian yang masih manual. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak menggunakan 

sistem kolektif yang dalam proses ini dapat memudahkan dan mengurangi 

kepadatan masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur 

masih mengguanakan sistema kolektif untuk mempermudah masyarakat dalam 

melakukan pelayanan dikarenakan Kabupaten Kutai Timur memiliki kecamatan 

yang jaraknya jauh-jauh.  

 

Reliability (Kehandalan) 

Dari aspek kehandalan juga kita bisa melihat perbedaan cara pandang 

kedua lembaga seperti yang telah. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Samarinda memiliki target yaitu terciptanya sumber daya manusia 

yang handal, sistem kerja yang tertib, terarah dan tepat waktu, terwujudnya 

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akuntabel, cepat, 

mudah dan akurat. Maka sangat dibutuhkan kehandalan pegawai yang mampu 

mewujudkan target sasaran mempunyai strategi untuk meningkatkan kehandalan 

karyawan dengan cara memberikan pelatihan, bekerja sambil belajar dan bagi 

karyawan yang berprestasi baik akan bimbingan teknis.  

Sedangkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur aspek kehadalan mempengaruhi kemampuan karyawan dengan cara 

pelatihan saja, dan bekerja sambil belajar dan tidak ada pengharagaan untuk 

pegawai yang berprestasi. Kalau berkaitan dengan skil atau kehandalan saya 

masih mengatakan mereka masih di bawah standar, tetapi pelayanan mereka 

bagus, artinya dari kekurangan mereka mau melayani dengan maksimal. Dengan 

demikian kehandalan pada dasarnya dapat dilihatnya melalui ketepatan, 

kecepatan, serta kemampuan majalankan tugas dan fungi dan menumbuhkan rasa 

puas anggota kepada lembaga, dengan demikian pekerjaan yang berkaitan dengan 

pelayanan dapat dikatakan berkualitas. 

Hasil dari perbanding kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur dari aspek Reliability (kehandalan) 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan bahwa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda lebih berkualitas dengan melihat strategi yang 

dilakukan untuk meninggkatkan kehandalan sedangkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur bekerja sambil belajar, dengan 

mengingat kembali visi misi lembaga. 

 

Responsiveness (Ketanggapan) 

Hasil perbadingan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai 
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Timur berhubungan dengan aspek Responsiveness (Ketanggapan) bahwa dari 

kedua lembaga ini memiliki karakter sikap tanggap pegawai yang berbeda-beda, 

seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sikap 

tanggap pegawai digambarkan ketika mereka memberikan pelayanan kepada 

anggota dengan memberikan salam, sapa, senyum, dalam melakukan proses 

pelayanan, dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan anggota, beda halnya di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai sikap tanggap 

pegawai dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan mengunjungi anggota 

secara langsung dalam melakukan dan memberikan pelayanan.  

Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi tentang 

Perbandingan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(Ktp-El) (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Dan Kabupaten Kutai Timur Periode 2018-2019) dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pemberian pelayanan fisik dan non fisik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur : 

a. Tangibles (Bukti Fisisk) 

Perbedaan dalam pemberian sarana dan prasarana yang ada pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur.  

b. Reliability (Kehandalan) 

Masih kurangnya aparatur yang melakukan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat dilihat dari masih terbatasnya sumber daya manusianya yang paham 

dalam bidang pelayanan dan juga penggunaan aplikasi pembuatan kartu tanda 

penduduk. 

c. Responsiveness (Ketanggapan) 

Masih kurangnya daya tanggap pegawai dalam memberikan jasa kepada 

masyarakat yang berkepentingan. 

d. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi 

yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adapun saran yang harus 

diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan 

Kabupaten Kutai Timur terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu: 

a.Maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda harus 

lebih meningkatkan kualitas aparatur agar dalam pemberian pelayanan dapat lebih 

maksimal lagi. Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah. Supaya terciptanya sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas dan berpotensi dalam bidanya. 

b.Selalu mengadakan sosialisasi baik untuk pegawai maupun masyarakat 

mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bertujuan untuk memberi 

informasi kepada pegawai mengenai SOP yang baik dan kepada masyarakat 

mengenai informasi-informasi terbaru tentang pelayanan administrasi. 
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c.Penilaian kepuasan yang menjadikan acuan pelayanan untuk terus 

meningkatkan kembali yang berkaitan dengan pelayanan non fisik maupun dalam 

bentuk fisik. 
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