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TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2016 PADA 

PELAKSAAN KTP-EL 

(Studi Kecamatan Tanjungpinang Kota) 

 

ABSTRAK 

Kualitas pelayanan publik pembuatan KTP-EL merupakan bentuk layanan 

publik yang dibutuhkan masyarakat sebagai identitas pribadi. Pada konteks 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) di Kecamatan Tanjungpinang Kota 

masih ditemukan keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan-keluhan tersebut adalah 

biaya pembuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, waktu penyelesaian 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) yang terkadang tidak dapat 

dipastiakan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan format deskriptif 

untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pada pelaksaan KTP-

El di Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2016 melalui  Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) dan penelitian ini menggunakan skala Likert yang merupakan 

metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan perspsi 

sesorang tau kelompok tentang fenomena sosial.  

Setelah dilakukan penelitian terhadap tingkat kepuasan masyatakat dalam 

pelayanan KTP-El yang ada di Kecamatan tanjungpinang Kota melalui Indeks 

Kepuasan Masyarakat, yaitu tingkat kepuasan masyatakat dalam pelayanan KTP-

El tahun 2016 di Kecamatan Tanjungpinang kota menunjukkan kinerja unit 

pelayanan berpredikat “Kurang Baik” dengan nilai IKM 61,25.  

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat   

 

 

 

 

 

 

 

 



TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2016 PADA 

PELAKSAAN KTP-EL 

(Studi Kecamatan Tanjungpinang Kota) 

 

ABSTRACT 

The quality of public services KTP-EL is a form of public services needed 

by the community as a personal identity. In the context of National Identity Card 

(KTP-EL) in District Tanjungpinang city was still found to community complaints. 

These complaints is the cost that is not in accordance with regulations, the 

completion time of making Identity Card (KTP-EL) which sometimes can not be 

ascertained.  

This research uses quantitative methods to format a descriptive to know 

how the level of community satisfaction at the implementation of the ID card-El in 

District Tanjungpinang City in 2016 through Community Satisfaction Index (HPI) 

and this study using a Likert scale is a measurement method used to measure 

attitudes, opinions and the perception of a person or group of social phenomena. 

After doing research on the level of community satisfaction in service 

KTP-El in District Tanjungpinang City through Community Satisfaction Index, 

the level of satisfaction of the people in the service of KTP-El in 2016 in the 

District of Tanjungpinang city shows the performance of the service unit is 

categorized as "Less Good" with a value of IKM 61.25. 

Keywords: Public Services, Public Satisfaction Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana 

telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah 

pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moenir (2005: 47) menjelaskan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 

langsung. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan layanan baik dan profesional. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik adalah 

undang-undangyang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan 

publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 

ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan 

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam 

kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang 

memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan proses pembangunan. 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak 

asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan 

kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan 



administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan, dan statistik 

peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan 

kependudukan secara nasional, regional, dan lokal, dan dukungan terhadap 

pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian 

pelayanan publik tanpa diskriminasi. 

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) merupakan suatu keterangan atau tanda 

bukti yang dimiliki oleh setiap individu dimanapun ia berada, KTP-el merupakan 

suatu identitas peribadi seseorang yang bermukim disuatu tempat. Sesuai dengan 

UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 63 ayat 1 yang berbunyi penduduk WNI dan 

orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yagn telah berumur 17 tahun atau 

telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, kemudian penulis mencoba merumuskan masalah yang 

perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang kami rumuskan adalah 

“bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan KTP-el 

di Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2016? 

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat 

pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Tanjungpinang Kota 

tahun 2016. 



2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan, terutama yang 

terkait dengan masalah dalam penelitian ini. 

b. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan KTP-el. 

c. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu 

bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat 

mengenai kualitas pelayanan KTP-el di Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu petunjuk atau penuntun bagaimana 

variabel dapat diukur dengan kata lain merupakan jembatan teori dan praktek 

dengan begitu konsep operasional merupakan penetapan dari individu-individu 

yang akan dipelajari dan dianalisis sehingga nntinya dapat diperoleh gambaran 

yang jelas terhadap variabel dan gejalanya. 

Tolak ukur pengukuran IKM dalam penelitian ini menggunakan 

Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang pedoman Pengukuran IKM, didalamnya 

mengatur 9 unsur dalam penilaian IKM unit pelayanan publik. Secara 

operasiaonal, variabel-variabel kepuasan masyarakat yang akan dikaji 

didefinisikan sebagaiberikut:  

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 



2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya atau Tarif 

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi jenis Layanan 

 Produk Spesifikasi jenis Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk Pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dmiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan stardar 

pelayanan. 



9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

E. Metode Penelitian 

1. jenis penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif, 

dengan metode statistik deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian yang menekankan analisanya pada data-data numeric (angka), 

dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang 

signifikan antara variabelyang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan 

yang akan memperjelas gambaran objek yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang 

Kota. Alasan mengambil lokasi penelitian ini karena diantara 4 kecamatan 

yang ada di Kota Tanjungpinang hanya 1 kecamatan yang tidak bisa merekam 

KTP-el elektronik (KTP-el) yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

3. Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan baik dari 

hasil pengamatan maupun kuesioner yang bersumber dari responden. 

Kemudian data dikumpulkan, ditabulasi, diklasifikasi sesuai kebutuhan 

penelitian. 



b. Data skunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer, yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang 

gambaran objek dan sebagainya. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi dalam 

penelian ini adalah penduduk yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota 

yang berjumlah 23.424 orang yang wajib KTP-el. Adapun jumlah penduduk 

yang telah melakukan perekaman pada tahun 2016 berjumlah 976 orang yang 

ada pada data penduduk per-bulan di Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

Berdasarkan populasi di atas dapat ditemukan jumlah sampel berdasarkan 

ketentuan dari Slovin (dalam Riduan, 2009:65) sebagai berikut: 

 

  
 

      
 

Keterangan: 

N=Jumlah Populasi 

n=Jumlah Sampel 

e²=Presisi (di tetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan yang 

diharapkan sebesar 90%) 
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n = 
   

     
 

n = 90.71 

Dari rumus diatas maka didapat jumlah sampel sebanyak 90.71 responden 

dan untuk memudahkan sehingga dibulatkan menjadi 100 responden diambil 

secara acak. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

5. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: Probability sampling dan nonprobability sampling. Untuk 

menentukan sampel terdapat banyak teknik sampling yang digunakan adalah 

sampling probabilitas (probability) merupakan teknik yang memberikan peluang  

atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Selain itu probability sampling merupakan pemilihan 

sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti sampel yang terpilih tidak 

didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti sehingga setiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. 

Dengan demikian diharapkan sampel yang terpilih dapat digunakan untuk mendug 

karakteristik populasi secara objektif..Teknik Probilitas ini bertujuan mendapatkan 

data seakurat mungkin agar diketahui jarak pasti dari kondisi ideal. (Asep, 2005). 

Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 



Jumlah Responden ini sesuai yang dipersyaratkan dalam kepmen PANRB No. 16 

Tahun 2014 dengan dasar (jumlah unsur + 1) x 10 = 100. Responden dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang pernah atau yang sedang mendapatkan 

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) di Kecamatan Tanjungpinang Kota.  

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi adalah mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan 

KTP –el kepada masyarakat. 

b. Dokumentasi yang dimaksud disiniadalah database jumlah penduduk wajib 

KTP-el yang diambil dari Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

c. Kuesioner/Angket adalah teknik dengan cara menyusun daftar pernyataan 

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan KTP-el. 

d. Studi Literatur (kepustakaan), merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, jurnal-jurnal, internet dan 

buku-buku yang relevan yang ada diperpustakaan Kota Tanjungpinang. 

F. Teknik Analisis Data 

 Kuesiner dalam penelitian ini menggunakan format daftar pertanyaan 

berstruktur dengan pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang diajukan diiringi 

dengan alternative sejumlah jawaban yang dipilih yang paling tepat kepada 

responden. Jawaban ini diharapkan dapat diisi dengan jujur oleh responden 



sehingga diharapkan data yang terkumpul oleh peneliti merupakan data yang valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

G. Analisa dan Pembahasan 

Dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka berikut 

ini akan dibahas mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan 

pengurusan KTP-El di Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2016. 

Berdasarkan hasil analisis data, prinsip pelayanan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur ngara dan 

reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, terdapat 9 unsur yang harus ada untuk 

dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Berikut hasil penelitian dan 

pembahasan dari masing-masing unsur: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dalam prosedur 

persyaratanpelayanan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1 Persyaratan Pelayanan 

Apakah persyaratan pelayanan sulit diepnuhi ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 2 2% 

2 Tidak setuju 52 52 % 

3 Setuju 40 40% 

4 Sangat setuju 6 6% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jawaban kuesioner atas 

pertanyaan tabel diatas menunjukkan dari 100 responden, hasil tingkat tingkat 



kepuasan masyarakat dalam pelayanan KTP-El menjawab sangat tidak setuju 2 

responden atau 2%, tidak setuju 52 responden atau 52%, yang menjawab setuju 40 

responden atau 40%, yang menjawab sangat setuju 6 responden atau 6%. Dari 

data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju 

sebasar 52 responden atat 52%.   

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Berdasarkan data penelitian diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 2 Prosedur Pelayanan 

Apakah prosedur pelayanan tidak sederhana ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 2 2% 

2 Tidak setuju 43 43 % 

3 Setuju 30 30% 

4 Sangat setuju 26 26% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jawaban kuesioner atas 

pertanyaan tabel diatas menunjukkan dari 100 responden, hasil tingkat kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan KTP-El menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 

responden atau 2%, yang menjawab tidak setuju 43 responden atau 43%, yang 

menjawab setuju berjumlah 30 responden atau 30% dan yang menjawab sangat 

setuju berjumlah 26%. 

 

 



3. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Indicator 

waktu pelayanan dalam penelitian ini terdiri dari sub indicator adalah, kepastian 

jam buka dan tutup pelayanan dan lamaya waktu penyelesaian pelayanan dalam 

pembuata KTP-El. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh: 

Tabel 3 Jam buka dan Tutup Pelayanan 

Apakah jam buka dan tutup pelayanan tidak pasti? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 6 6% 

2 Tidak setuju 52 52 % 

3 Setuju 32 32% 

4 Sangat setuju 10 10% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jawaban kuesioner atas 

pertanyaan tabel diatas menunnjukkan dari 100 responden, hasil tingkat kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan KTP-El  menjawab sangat tidak setuju berjumlah 6 

responden atau 6%, yang menjawab tidak setuju 52 responden atau 52%, 

responden yang menjawab setuju 32 responden atau 32% dan responden yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 10 responden atau 10%. 

4. Biaya atau Tarif 

 Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan ditetapkan antara penyelenggara dan masyarakat. Berdarkan hasil 

penelitian diperoleh data sebagai berikut: 



Tabel 4 Kepastian Biaya Pelayanan 

Apakah tidak ada kepastian biaya pelayanan ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 55 55 % 

3 Setuju 34 34% 

4 Sangat setuju 11 11% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas diatas menunjukkan dari 100 responden, hasil 

tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan KTP-El menjawab tidak setuju 

berjumlah 55 responden atau 55%, responden yang menjawab setuju berjumlah 34 

responden atau 34% dan yang menjawab sangat setuju berjumlah 11 responden 

atau 11%. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil dari pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan. Berdasarkan 

hasil dari penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Apakah biaya pelayanan tidak terjangkau ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 1 1% 

2 Tidak setuju 52 52% 

3 Setuju 29 29% 

4 Sangat setuju 18 18% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas dari 100 resonden, hasil tingkat kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan KTP-El yang menjawab sangat tidak setuju 



berjumlah 1 responden atau 1%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 

52 responden atau 52%, responden yang menjawab setuju berjumlah 29 responden 

atau 29% dan yang menjawab sangat setuju berjumlah 18 responden atau 18%. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan jawaban 

tidak setuju sebanyak 52 responden atau 52%. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 6 Kompetensi Pelaksana 

Apakah petugas kurang mampu dalam menjalankan tugas? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 5 5% 

2 Tidak setuju 66 66% 

3 Setuju 20 20% 

4 Sangat setuju 9 9% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui tingkat kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan KTP-El yang memilih jawaban sangat tidak setuju berjumlah 5 

responden, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 66 responden atau 

66%, responden yang menjawab setuju berjumlah 20 responden atau 20% dan 

responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 9 responden atau 9%. Dari 

data diatas dapat dismpulkan bahwa mayoritas jumlah masyarakat yang memilih 

tidak setuju sebanyak 66 responden atau 66%.  

 



7. Perilaku Pelaksana  

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

KTP-El. Berikut adalah data hasil penelitian yang berkaitan dengan indicator 

keramahan petugas adalah: 

Tabel 7 Keramahan Petugas 

Apakah petugas kurang ramah dalam melayani ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 1 1% 

2 Tidak setuju 50 50% 

3 Setuju 38 38% 

4 Sangat setuju 11 11% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan data diatas, diketahui tingkat kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan KTP-El  yang memilih jawaban sangat tidak setuju berjumlah 1 

responden atau 1%, responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 50 

responden, responden yang menjawab setuju berjumlah 38 responden atau 38% 

dan yang menjawab sangat setuju berjumlah 11 responden atau 11%. Dari data 

diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang menjaab tidak setuju 

sebanyak 50 responden atau 50%. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat pelayanan adalah petnyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 



Tabel 8 Maklumat Pelayanan 

Apakah tidak tersedianya pengumuman atau informasi tentang janji pelayanan ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 9 9% 

2 Tidak setuju 41 41% 

3 Setuju 40 40% 

4 Sangat setuju 10 10% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban 

diperoleh hasil yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 9 responden atau 

9%, yang menjawab tidak setuju berjumlah 41 responden atau 41%, responden 

yang menjawab setuju berjumlah 40 responden atau 40% dan responden yang 

menjawab sangat setuju berjumlah 10 responden. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 41 

responden atau 41%.  

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Indikator penanganan pengaduan, saran 

dan masukan dalam penelitian ini terdiri dari sub indikator yaitu tersedianya kotak 

saran, tersedianya ruang pengaduan dan tersedianya petugas melayani keluhan 

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

 

 

 

 



Tabel 9 Tersedianya Kotak saran 

Apakah tidak tersedianya kotak saran dan masukan ? 

No Pilihan Jumlah Responden Prosentase 

1 Sangat tidak setuju 7 7% 

2 Tidak setuju 40 40% 

3 Setuju 47 47% 

4 Sangat setuju 6 6% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Hasil Rekapitulasi Angket/Kuesioner 

Berdasarkan tabel diatas diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden 

yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 responden atau 7%, yang 

menjawab tidak setuju berjumlah 40 responden, responden yang menjawab setuju 

berjumlah 47 responden atau 47% dan yang menjawab sangat setuju berjumlah 6 

responden atau 6%. Mayoritas responden 47 atau 47% menyatakan setuju tidak 

tersedianya kotak saran dan masukan dalam pelaksanaan perekaman KTP-El di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis tentang Analisis 

Pelaksanaan KTP-EL Dalam Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan 

alat pengumpulan data berbentuk kuesioner dapat dilihat bahwa dari 100 

responden yang mengisi kuesioner. Nilai indeks kepuasan masyatakatdalam 

pelayanan KTP-El adalah Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai indeks x Nilai 

penimbang = 2,45 x 25 = 61,25. Mutu pelayanan C dan kinerja Unit Pelayanan 

Kurang baik (C). 



Dari perhitungan diatas dapat secara keseluruhan  unsur indikator 

kompetensi pelaksana (2,67) dan unsur indikator penanganan pengaduan, saran 

dan masukan (2,71) dalam kondisi baik. Sementara indikator lainnya menurut 

responden kategorinya kurang baik menurut nilai rata-rata dari hasil pengukuran 

indeks kepuasan masyarakat pada pelaksanaan pelayanan KTP-El di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota yaitu persyaratan (2,50), prosedur (2,22), waktu pelayanan 

(2,40), biaya atau tarif (2,41), produk spesifikasi jenis layanan (2,36),perilaku 

pelaksana (2,48) dan maklumat pelayanan (2,49) kurang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab diatas 

maka dapat diambil kesimpulan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat 

pada pelaksanaan pelayanan KTP-El di Kecamatan Tanjungpinang Kota secara 

keseluruhan adalah 61,25 dengan kategori kurang Baik (C). hanya unsur indikator 

penanganan pengaduan,saran dan masukan serta kompetensi pelaksana yang 

dikatakan baik. Tujuh unsur lainnya adalah persyaratan, prosedur, waktu 

pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis layanan ,perilaku pelaksana 

dan maklumat pelayanan dikatakan kurang baik. 

I. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan judul 

Analisis Pelaksanaan KTP-EL Dalam Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 

di Kecamatan Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai 

berikut:  

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar 

lebih maksimal dalam proses pelayanan. 



2. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat dalam 

mengurus berkas pelayanan agar lebih mudah dan sederhana dalam proses 

pelayanan. 

3. Memberikan pelayanan yang terbuka terhadap masyarakat baik biaya 

pelayanan dan prosedur pelayanannya. 
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