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ABSTRACK

The increasing of society demand service of public will be optimal cannot
avoid. Progress of technology and science oblige the existence of service of public
which quickly and on schedule. This research aim to to know influence of service
to perception of society in management of resident sign card in On duty
Kependudukan and Note Civil Town of Tanjungpinang Year 2012. Data collecting
pass spreading of kuesioner and executed to 100 people. Data analysis at this
research use aid of SPSS version 17. Sampling technique weared by is method of
Probability Sampling and obtained data of validity examinee kuesioner and of
realibilitas by using correlation formula of product moment. Data analysis use
test of realibilitas, test test and determinasi t. Result of research indicate that :
Influence Of Service To Perception of Society have an effect on positive and
signifikan to perception of society. This matter is proven from result of test of t
obtaining thitung equal to 7,303 accepted by level of signifikan 10% (0,000 <
0,1), that is ha accepted and H0 refused. Its meaning progressively placed
forward service goodness, perception of society of goodness.

Keyword : Service, Perception of Society

LATAR BELAKANG

Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara umum belum

menunjukkan kinerja sebagai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain

dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat kepada Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) seperti menyangkut prosedur dan

mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang

informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan

prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan



biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan

yang berindikasi penyimpangan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik yang mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63 tahun 2003 yang dimaksud pelayanan publik adalah segala

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat dan

daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Menurut Boediono (2003:60) Secara umum pelayanan dapat diartikan

sebagai usaha apa saja yang memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan

demikian dalam menyajikan pelayanan hendaknya dapat melengkapi dengan

sesuatu yang tidak hanya dinilai dengan materi semata, tetapi ketulusan,

keikhlasan dan integritas yang ditunjukan pemberi pelayanan jauh lebih penting.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat akan merasa puas apabila

menerima pelayanan yang baik dari pegawai khususnya pada saat melakukan

proses pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) pada pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga akan

memberikan penilaian secara langsung dari apa yang telah mereka terima dari



pelayanan yang telah diberikan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tanjungpinang. Selanjutnya menurut Soetopo dalam Napitupulu

(2007:164) pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan dan

mengurus apa yang diperlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhanya,

pelayanan juga dapat disebut suatu proses membantu orang lain dengan cara-cara

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar

terpenuhinya rasa kepuasan dan keberhasilan dari orang yang pemberi layanan

dengan penerima layanan.

Pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Tanjungpinang merupakan salah satu kegiatan pelayanan pemerintah di bidang

administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Pelayanan tersebut adalah pencatatan dan pengesahan peristiwa

penting penduduk untuk menuju kepastian hukum dan tertibnya administrasi

kependudukan melalui pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian,

kematian, pengesahan dan pengakuan anak.

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan hak asasi setiap warga Negara

guna memperoleh akses terhadap fasilitas-fasilitas publik. Tanpa kartu tanda

penduduk (KTP) warga akan mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh

fasilitas-fasilitas penting yang diperlukan untuk menjamin keperluan hidup,

misalnya kesulitan mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya,

bepergian, mendapatkan sambungan listrik, saluran air bersih dan lain-lain.

Singkatnya, warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) akan

mengalami banyak hambatan-hambatan yang berkaitan dengan aspek-aspek



hukum, ekonomi maupun sosial. Kartu tanda penduduk (KTP) juga memiliki arti

penting bagi pemerintah, yaitu sebagai salah satu cara untuk menciptakan tertib

administrasi kependudukan, pengendalian penduduk, data kependudukan yang

akurat.

Oleh karena itu persepsi masyarakat sangat diperlukan karena bermanfaat

bagi peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan respon yang cepat

sehingga hasil yang diterima menjadi kepuasan yang benar-benar dirasakan

masyarakat. Khususnya di dalam organisasi/instansi akan mempermudah dan

mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Sehingga tidak banyak biaya dan

waktu yang dikeluarkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Bagi masyarakat,

dengan adanya pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepuasan atas pelayanan

yang diberikan oleh instansi pemerintah.

PERMASALAHAN

Berdasarkan observasi di lokasi penelitian terdapat gejala-gejala atau

fenomena masalah yaitu semangat kerja cukup rendah sehingga mengurangi mutu

pelaksanaan proses kependudukan, cenderung lamban, sehingga memperlama

proses penyelesaian pekerjaan, penempatan pegawai kurang cukup sesuai dengan

latar belakang pendidikan sehingga akan berpengaruh terhadap proses

kependudukan.

Perlu dilakukan langkah-langkah yang nyata untuk merubah paparan dari

fenomena diatas serta kedepannya dapat memberikan pelayanan yang optimal

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Supaya

kedepannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Tanjungpinang menunjukkan profesionalisme, memiliki motivasi berprestasi

tinggi, lebih berdaya guna serta mempunyai kemampuan dan kedisiplinan

sehingga penyelenggaraan proses kependudukan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, maka penulis

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : “Seberapa Besar

Pengaruh Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Pengurusan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Tanjungpinang Tahun 2012”.

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2012

2. Untuk Mengetahui persepsi masyarakat dalam pengurusan kartu tanda

penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Tanjungpinang Tahun 2012

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap persepsi masyarakat

dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2012.

HIPOTESIS

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori,

belum menggunakan fakta atau melalui uji secara empiris Sugiyono (2011:70)

Untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam



Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap persepsi masyarakat

dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hipotesa Nol (Ho) adalah “Tidak ada pengaruh antara Pelayanan terhadap

Persepsi Masyarakat Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang”.

2. Hipotesa Alternatif (Ha) adalah “ada pengaruh antara Pelayanan terhadap

Persepsi Masyarakat Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang”.

KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran maka peneliti membuat

suatu konsep operasional berdasarkan teori dari Kotler dalam Supranto

(2006:238) mendifinisikan pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu

(mengurus) apa yang diperlukan/membantu apa-apa yang diperlukan oleh orang

lain agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan yang diinginkan.

1. Keandalan (Reliability) yakni pegawai memberi pelayanan yang dijanjikan

dan memberikan penjelasan bagi masyarakat yang ingin melakukan

pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), hal ini dapat dilihat dari:

a. Kepentingan masyarakat dapat diatasi dengan cepat dan selesai pada

waktu yang dijanjikan



b. Hasil kerja yang diberikan memberikan kepuasan

c. Masyarakat diberi penjelasan tentang tata cara dalam pengurusan kartu

tanda penduduk

2. Daya Tanggap (Responsiveness), yakni kemauan para pegawai untuk

membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan

tanggap, hal ini dapat dilihat dari :

a. Kesigapan pegawai dalam menanggapi masalah

b. Pegawai dapat selalu bersedia membantu masyarakat

c. Pemberian pelayanan dengan cepat dan segera sehingga masyarakat

tidak lama menunggu

3. Jaminan (Assurance), yakni kemampuan pegawai atas pengetahuan

terhadap produk secara tepat, keramah tamahan, perhatian, dan kesopanan

dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberi informasi”, hal

ini dapat dilihat dari :

a. Adanya jaminan dari pegawai tentang pengurusan kartu tanda

penduduk

b. Pegawai selalu bersikap ramah saat melayani masyarakat

c. Pegawai melayani masyarakat dengan sopan dan menyebutkan nama

masyarakat ketika melayani

4. Empati (Emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi

bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari :

a. Pegawai dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat saat

pengurusan kartu tanda penduduk



b. Pegawai segera melayani masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan

5. Bukti Langsung (Tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,

personel, dan media komunikasi, hal ini dapat dilihat dari :

a. Pegawai berpakaian dan berpenampilan menarik

b. Kebersihan, dan kenyamanan ruang tunggu.

c. Ketersedian fasilitas pendukung yang memadai (tersedianya

bacaan/media cetak, dan toilet)

Selanjutnya peneliti mengacu kepada pendapatnya Singarimbun, (1995:

46) bahwa persepsi masyarakat adalah pandangan atau tanggapan sekelompok

manusia terhadap objek atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Persepsi

masyarakat dengan sub variabel (dimensi) sebagai berikut :

1. Perhatian

Perhatian adalah pemusatan psikis, salah satu aspek psikologis yang

tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dam luar diri individu,

dengan indikator sebagai berikut :

a. Bersedia mengikuti prosedur dan tahapan pembuatan kartu tanda

penduduk

b. Kesanggupan pegawai untuk memperhatikan kepentingan masyarakat

c. Pandangan masyarakat terhadap kualitas dalam pelayanan pembuatan

kartu tanda penduduk

2. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan,

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya



sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, dengan indikator

sebagai berikut :

a. Biaya resmi pembuatan kartu tanda penduduk

b. Penggunaan waktu yang lebih singkat dan tidak berbelit-belit dalam

pelaksanaan tugas pelayanan

c. Memenuhi syarat dalam pembuatan kartu tanda penduduk

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Sugiyono (2011:11) menjelaskan bahwa “Pada penelitian asosiatif terdapat

minimal dua variabel yang dihubungkan. Jadi penelitian asosiatif ini

merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh antara satu

variabel dengan variabel lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tanjungpinang. Alasan mengapa peneliti ingin melakukan

penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang

dikarenakan volume interaksi antara masyarakat dengan pemerintah sangat

besar serta banyak masyarakat yang melakukan proses pengurusan kartu tanda

penduduk (KTP) dan tidak jarang ada komplain dari masyarakat tentang

pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Dinas Kepedudukan dan Catatan

Sipil Kota Tanjungpinang.



3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang

melakukan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang berjumlah 6684

orang terhitung dari bulan Januari-Juni Tahun 2012.

b. Sampel

Dikarenakan populasi terlalu banyak, maka penulis menggunakan

rumus Slovin yang dikemukakan oleh Umar (2011:78) yaitu rumus yang

digunakan untuk menentukan beberapa minimal sampel yang dibutuhkan,

jika ukuran populasi diketahui.

Jadi jumlah sampel dari keseluruhan yang ada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sebanyak 100

orang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang peneliti dapat secara langsung dari sampel yaitu

kepada masyarakat yang melakukan pengurusan kartu tanda penduduk

(KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang,

data yang diperoleh yaitu dari hasil angket.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya,

data sekunder yang berupa buku, catatan atau laporan historis yang telah



tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang

tidak dipublikasikan.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

a. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek

penelitan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Alat

penggumpulan data yang digunakan berupa Daftar Ceklist.

b. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi pertanyaan kepada masyarakat. Alat penggumpulan data

yang digunakan berupa Angket.

KERANGKA TEORI

1. Pelayanan

Pelayanan merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh seseorang

kepada orang lain yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada orang

yang membutuhkan bantuan dari sebuah pelayanan, khususnya pelayanan di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurut Davidow dalam Waluyo (2007:127) mendefenisikan

pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk, akan

meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan. Pelayanan yang baik

membutuhkan instruktur pelayanan uang sangat baik pula. Sedangkan menurut



Boediono (2003: 60), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang

lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

interpersonal agar terciptnaya kepuasan dan keberhasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dinyatakan pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 dinyatakan bahwa

penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

a. Pelaksanaan pelayanan
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
c. Pengelolaan informasi
d. Pengawasan internal
e. Penyuluhan kepada masyarakat, dan
f. Pelayanan konsultasi

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna

jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

Nomor 63 Tahun 2004) sebagai berikut:

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan dengan tetap berpegangan pada prinsip efisiensi dan

efektifitas.



d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender dan status ekonomis.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Selanjutnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 membedakan jenis pelayanan

menjadi tiga kelompok. Adapun tiga kelompok tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh

publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,

kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.

Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah

dan sebagainya.

b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya



jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan

sebagainya.

c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi,

pos dan sebagainya.

2. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku

organisasional, sebab perilaku individu lebih banyak didasarkan pada persepsi

mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Sedangkan

persepsi masyarakat merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui,

menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang

sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang

yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang

dipersepsi.

Menurut Walgito (2003:53) menyatakan bahwa persepsi merupakan

suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan disini

merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat

penerima yaitu alat indera. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada

waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera.

Selanjutnya, menurut Walgito (2003:54) menyatakan bahwa dalam persepsi

itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama,



kemampuan tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan

hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama.

Menurut Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat (2005:235)

menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural. Adapun penjelasannya

adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu

dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi

tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik

orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut. Selain itu,

percobaan yang dilakukan oleh Bruner dan Goodman menunjukkan

bahwa nilai sosial suatu obyek bergantung pada kelompok sosial orang

yang menilai.

Berawal dari hal tersebut, Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat

(2005:236) menyatakan bahwa persepsi yang pertama: persepsi

bersifat selektif secara fungsional. Artinya, obyek-obyek yang

mendapat tekanan dalam persepsi individu biasanya obyek-obyek yang

memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Contohnya

adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan

latar belakang budaya terhadap persepsi.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari pikiran dan efek-efek saraf yang

ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Apabila individu



mempersepsi sesuatu, maka individu tersebut mempersepsinya sebagai

suatu keseluruhan. Individu tidak melihat bagian-bagiannya, lalu

menghimpunnya.

Berdasarkan prinsip tersebut, Krech dan Crutchchfield dalam

Rakhmat (2005:240) menyatakan bahwa persepsi yang kedua: medan

perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti, yang

memiliki makna bahwa individu mengorganisasikan stimuli dengan

melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang diterima tidak lengkap,

individu akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan

rangkaian stimuli yang dipersepsinya.

Berdasarkan hubungannya dengan konteks, Krech dan

Crutchchfield dalam Rakhmat (2005:242) menyatakan bahwa persepsi

yang ketiga: sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur

ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat substruktur secara

keseluruhan. Menurut dalil ini, jika individu dianggap sebagai anggota

kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok

akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang

berupa asimilasi atau kontras.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Pengurusan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2012



Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan

menggunakan bantuan program SPSS 17 for window., maka diperoleh hasil antara

lain :

a. Koefisien Korelasi Product Moment

Dari analisis data yang penulis lakukan diperoleh hasil yaitu

terdapatnya hubungan positif antara pelayanan terhadap persepsi

masyarakat senilai 0,594.

b. Koefisien Determinan

Dari analisis data penulis lakukan diperoleh hasil yaitu terdapat

pengaruh yang CUKUP antara pelayanan terhadap persepsi masyarakat

senilai 35,2%

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan dan penganalisaan terhadap hasil penelitian

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota maka dapat disimpulkan

bahwa dengan menggunakan teori Kotler dalam Supranto (2006:238)

mengenai pelayanan dengan dimensi yang terdiri dari Keandalan (Reliability),

Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty) dan

Bukti langsung (Tangible) serta teori Singarimbun (1995:46) mengenai

persepsi masyarakat dengan dimensi yang terdiri dari perhatian dan

pemahaman. Diperoleh hasil bahwa :

a. Pelayanan dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2012



dikategorikan baik hal ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi dari

keseluruhan dimensi yang diteliti yaitu dimensi keandalan (reliability),

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty)

dan bukti langsung (tangible). Namun dalam hal ini masih terdapat

beberapa hambatan ataupun kekurangan seperti pada dimensi daya

tanggap (responsiveness), dan dalam pemberian jaminan (assurance)

masih tergolong cukup.

b. Persepsi masyarakat dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Tahun 2012

dikategorikan baik, hal ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi dari

keseluruhan dimensi yang diteliti yaitu dimensi perhatian sebanyak dengan

rata-rata 50 orang dan pemahaman sebanyak rata-rata 45 orang.

c. Pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelayanan pengurusan kartu tanda

penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Tanjungpinang tergolong CUKUP” dengan persentase sebesar 35,2%.

Sementara 64,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar penelitian

ini.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan

beberapa saran guna meningkatkan pelayanan terhadap persepsi masyarakat

dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) Di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, antara lain:



a. Diharapkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

untuk lebih mengevaluasi tanggapan atau pandangan masyarakat terkait

dengan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), karena

semakin baik persepsi masyarakat atau tanggapan dari masyarakat yang

dievaluasi maka pelayanan pegawainya pun akan menjadi semakin baik.

b. Diharapkan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Tanjungpinang lebih dapat meningkatkan pelayanan terutama dalam

pemberian pelayanan dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP)

khususnya dapat lebih memperhatikan dalam segi pemberian daya tanggap

dan jaminan kepada masyarakat dalam proses pembuatan kartu tanda

penduduk (KTP) khususnya pada pegawai yang berada di bidang

pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dapat bekerja lebih baik lagi

untuk terciptanya suatu kepuasan bagi masyarakat.

c. Diharapkan kepada pimpinan pada kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dapat memperhatikan pegawainya

dalam bekerja sehingga pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
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