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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan hadirnya pelayanan berbasis online pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 

electronic service mobile atau e-smile. Hadirnya pelayanan berbasis online dengan 

kemajuan teknologi belum tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat belum 

lagi adanya masyarakat yang tidak mengerti akan teknologi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan electronic service mobile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif untuk menggambarkan masalah yang sedang diteliti secara lengkap, dan 

dideskripsikan berdasarkan fakta dan data yang didapat. Adapun sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 80 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan electronic service mobile 

berada pada kategori mutu dan kinerja pelayanan yang puas dengan perolehan nilai 

IKM sebesar 78,5. Indikator biaya pelayanan memiliki nilai IKM tertinggi sebesar 

85,25 dan indikator prosedur pelayanan memiliki nilai IKM terendah sebesar 69. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan dapat dikatakan puas. 

 

Kata Kunci: kepuasan, masyarakat, pelayanan, electronic service mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION IN ELECTRONIC 

SERVICE MOBILE POPULATION ADMINISTRATION SERVICES 

(Case Study of the Department of Population and Civil Registration of 

Tulang Bawang Barat Regency) 
  

  

By 

  

  

  

Fran Aris Munanda 

  

  

This research is motivated by the presence of online-based services at the 

Department of Population and Civil Registration of Tulang Bawang Barat Regency, 

namely electronic service mobileor e-smile. The presence of online-based services 

with technological advances does not necessarily provide satisfaction to the 

community, not to mention the existence of people who do not understand 

technology. This study aims to determine community satisfaction in the electronic 

mobile service at the Department of Population and Civil Registration of Tulang 

Bawang Barat Regency. This study uses quantitative methods to describe the 

problem being studied in its entirety, and is described based on the facts and data 

obtained. The sample in this study amounted to 80 people. Population 

administration electronic service mobile is in the category of quality and service 

performance which is satisfied with the acquisition of an IKM score of 78.5. The 

service cost indicator has the highest IKM value of 85.25 and the service procedure 

indicator has the lowest IKM value of 69. Based on the results of this study, 

community satisfaction in population administration services can be said to be 

satisfied.  

Keywords: satisfaction, community, service, electronic service m. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang wajib diselenggarakan 

oleh setiap negara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dasar serta hak 

yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian 

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. 

 

 Menurut Boediono (2003: 59), yang dimaksud dengan pelayanan publik 

adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang 

tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba 

(profit). Jadi pelayanan publik dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan 

merupakan hal yang melekat pada seluruh masyarakat dan dapat dikatakan 

bahwa pelayanan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap 

masyarakat. Masyarakat selalu membutuhkan sebuah pelayanan selama 

dalam proses hidupnya untuk itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta memenuhi tuntutan-

tuntutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik atau 

buruknya pelayanan publik tentu akan memberikan dampak terhadap 

masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan pemerintah tersebut baik tentu 

masyarakat mungkin merasa bahwa pelayan tersebut berkualitas dan akan 

memberikan kepuasan terhadap masyarakat itu sendiri.  
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Namun jika pelayanan yang diberikan oleh pemerintah buruk atau tidak baik 

tentu akan memberikan pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap 

pemerintah dan ketidakpuasan dari masyarakat akibat tidak terpenuhinya 

hak dari pada pelayanan yang diinginkan. Maka dari itu perlunya 

peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi dari kebutuhan 

yang diperlukan oleh setiap warga negara. Diberikannya pelayanan publik 

oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah implikasi dari fungsi 

aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam 

Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

menyatakan bahwa, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan 

publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga 

negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.  

 

Keefektifan dan efisiensi pelayanan publik harus mampu dicapai apalagi 

mengingat dengan adanya otonomi daerah karena dengan ini urusan 

pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah di daerahnya sendiri. 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang mendasar adalah bentuk pelayanan 

dibidang administrasi kependudukan. Kepemilikan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil seperti kartu keluarga, kartu tanda 

penduduk dan lain sebagainya, menjadi bukti keabsahan identitas seseorang 

diakui secara hukum terhadap penentuan status pribadi setiap penduduk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan sangat 

mendasar dan wajib mampu untuk dipenuhi pelayanannya terhadap 

masyarakat. 

 

Salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik 

khusushnya administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulang Bawang Barat bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Tulang 
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Bawang Barat. Eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat bersesuaian dengan salah satu misi 

pemerintah pusat untuk merealisasikan amanah Undang-undang republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 

 

Bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat 

belum tentu memuaskan hati masyarakat. Kepuasan diartikan  sebagai 

respon positif dari pelanggan dimana ditunjukan dengan hal seperti perasaan 

senang, terpenuhinya harapan atas suatu kinerja dan pelayanan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Kotler dalam Ismawaty (2020: 78) kepuasan 

merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan 

harapan-harapannya. 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 

Barat terus berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dengan 

memberikan berbagai bentuk program kebijakan seperti program jemput 

bola khususnya pelayanan kepada tiap tiap sekolah untuk melakukan 

pembuatan E-KTP kepada siswa-siswi yang telah wajib untuk melakukan 

perekaman dan pembuatan E-KTP. Namun tentu bentuk pelayanan 

administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya proses pembuatan ektp tetapi 

meliputi seperti pembuatan kartu keluarga, mutasi penduduk, pembuatan 

akta kelahiran, akta kematian dan sebagainya.  

 

Selain itu adanya kendala dari masyarakat itu sendiri misalnya jarak tempat 

tinggal masyarakat yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga kesulitan untuk 

menjangkau akses layanan yang cepat ditambah masyarakat yang 

melakukan pelayanan tidak sedikit tentu membutuhkan proses serta antrian 

pelayanan. Tidak hanya itu proses pembuatan e-KTP yang  belum tentu 
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terselesaikan dalam satu hari bahkan hingga memakan waktu dalam 

beberapa hari. Terdapat beberapa keluhan dari masyarakat terkait proses 

pelayanan yang lambat sebagaimana dinyatakan oleh Darniyanti selaku 

masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengeluhkan lambatnya 

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang 

Bawang Barat atas perubahan Nomor Induk Kartu dalam kartu tanda 

penduduk, serta identitas kartu keluarga. Perubahan tersebut dilakukan 

akibat kesalahan nama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sehingga 

memungkinkan untuk melakukan perubahan data nama dan NIK, akan 

tetapi proses pelayanan yang didapatkan lambat dan memakan waktu 

diakibatkan oleh antrian. (Beritaanda.net, https://beritaanda.net/warga-

tubaba-keluhkan-lambatnya-pelayanan-disdukcapil ) 

 

Selanjutnya untuk mempermudah pelayanan di lapisan masyarakat dan 

memberikan kepuasan terhadap masyarakat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang ada telah mengeluarkan 

terobosan terbaru berupa pelayanan berbasis online dengan konsep e-

government dan aplikasi atau website digunakan sebagai alat untuk 

melakukan pelayanan, aplikasi atau website  tersebut yaitu Electronic 

Service Mobile atau e-smile.  Hartono (2010: 16) e-government merupakan 

suatu proses sistem pemerintahan dengan  memanfaatkan ICT (Information, 

Communication and Technology) sebagai alat untuk memberikan 

kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, 

organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat 

dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban 

pemerintah kepada warganya.  

 

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik merupakan langkah efektif 

dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini juga dipertegas 

dalam instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-government, pengembangan e-government 
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merupakan rangka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 

efektif dan efisien. Electronic Service Mobile atau e-smile merupakan 

aplikasi atau website yang dirancang Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat covid 19 yang tidak 

memungkinkan pelayanan tatap muka, dan mulai dioperasikan pada Tahun 

2019 dan diresmikan pada tahun 2020 berdasarkan acuan peraturan 

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013.  

 

Electronic Service Mobile atau e-smile ditujukan untuk memberikan 

pelayanan secara online dan juga memuat informasi mengenai persyaratan 

serta ketentuan yang diperlukan masyarakat untuk mengajukan permohonan 

pelayanan administrasi kependudukan. Untuk sementara aplikasi e-smile 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 

Barat berada di bawah naungan dua operator aktif. Sama dengan pada 

sebelumnya substansi pelayanannya mencakup pelayanan pembuatan atau 

perubahan administrasi kependudukan baik KTP elektronik, Kartu 

Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta 

Perceraian, Kartu Identitas Anak, serta Surat Pindah Domisili. Berikut data 

pelayanan melalui aplikasi e-smile: 

 

Tabel 1.1 Data pengajuan dokumen 

No Jenis 

Pelayanan 

Total Pengajuan Selesai Gagal atau 

dalam 

proses  

1 2 3 4 5 

1 Pembuatan e-

KTP 

135 Dokumen 104 Dokumen 31 

dokumen 

ditolak, 2 

dalam  

proses 

2 Perekaman e-

KTP 

33 Dokumen 33 Dokumen - 
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1 2 3 4 5 

3 Pembuatan 

KK 

104 Dokumen 67 Dokumen 36 

dokumen 

ditolak, 2 

dalam 

proses 

4 Mutasi 

Penduduk 

19 Dokumen 15 Dokumen 2 ditolak, 2 

dalam 

proses 

5 Akta 

Kelahiran 

61 Dokumen 53 Dokumen 6 ditolak, 2 

dalam 

proses 

6  Akta 

Kematian 

17 Dokumen 14 Dokumen 3 dalam 

proses 

7 Kartu 

Identitas 

Anak 

94 Dokumen 90 Dokumen 2 ditolak 2 

dalam 

proses 

9 Update Data 

Tidak Online 

100 Dokumen 97 Dokumen  3 dokumen 

ditolak 

(Sumber Data: 17 Mei 2022, e-smile DISDUKCAPIL TUBABA) 

 

Terdapat beberapa kendala dalam pelayanan  e-smile, masih terdapat 

pelayanan yang tetap dilakukan secara langsung di kantor, sebagaimana 

dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa aplikasi e-smile masih 

dikecualikan untuk perekaman E-KTP karena memang pelayanan tersebut 

harus dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun untuk pendaftaran jadwal 

perekaman dapat dilakukan melalui aplikasi e-smile 

(Lampung.tribunnews.com) 

 

Selain itu tentu terdapat kendala dari masyarakat yang tidak semuanya 

mampu mengoperasikan pelayanan secara elektronik karena tidak memiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan gadget atau komputer. Mengatasi hal 

tersebut sebenarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulang Bawang Barat memperluas jaringan pelayanan untuk 
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memaksimalkan aplikasi e-smile yakni adanya Community of Service, 

masyarakat yang tidak dapat mengoperasikan e-smile dapat meminta 

bantuan  Community of Service di kantor desa yang ada. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan diberikannya berbagai 

fasilitas yang ada untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan 

aplikasi e-smile dan pelayanan yang sudah disesuaikan dengan standar 

prosedur pelayanan belum tentu memberikan kepuasan yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Dalam hal ini tentu jika pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan ekspektasi masyarakat maka akan memberikan rasa puas, 

namun sebaliknya jika kinerja pelayanan yang dirasakan di bawah 

ekspektasi maka akan timbul rasa kecewa.  

 

Untuk itu pelayanan administrasi kependudukan e-smile ini diharapkan 

mampu memberikan pelayanan yang lebih baik agar tercipta kepuasan yang 

dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan e-smile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang 

membahas tentang kepuasan masyarakat, sebelumnya terdapat penelitian 

terdahulu mengenai kepuasan masyarakat yang melihat sudut pandang yang 

berbeda dengan penelitian ini dari fokus penelitian, tempat dan waktu, hal 

itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian Perbedaan penelitian 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akim/ 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

Aparatur Pemerintah 

Melalui Penerapan 

Electronic Government Di 

Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

 

 

Perbedaan nya yaitu 

penelitian ini menggunakan 

indikator pelayanan publik 

yang di dasarkan pada 

Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 

2003 sedangkan penelitian 

penulis menggunakan  
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

   indikator PERMENPAN No. 

14 Tahun 2017 

2 Sry 

Handayani/ 

2020 

Kualitas Pelayanan 

Aparatur Pemerintah 

Melalui Penerapan E-

Government Di Dinas 

Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten 

Bone 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penulis terletak pada 

hal yang ingin dibahas, 

penelitian ini membahas 

mengenai kualitas pelayanan 

sedangkan penelitian penulis 

membahas kepuasan 

masyarakat. 

3 Ina/2020 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Di 

Puskesmas Urug 

Kecamatan Kawalu Kota 

Tasikmalaya 

Perbedaan ini dengan 

penelitian penulis terletak 

pada penggunaan metode, 

penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif sedangkan 

penelitian penulis 

menggunakan metode 

kualitatif. 

4. Ana/2020 Analisa Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Masyarakat Di 

Desa Paulan 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis 

terletak pada penggunaan 

metode penelitian dan lokasi, 

penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dan 

berlokasi di Desa Paulan 

sedangkan Penelitian Penulis 

Menggunakan Metode 

Kualitatif dan berlokasi di 

DISDUKCAPIL Tulang 

Bawang Barat. 

5. Raymond 

dkk/2019 

Kualitas Pelayanan Publik 

Aparatur Sipil Negara 

dalam Penerapan E-

Government di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Manado  

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis 

penelitian ini membahas 

kualitas pelayanan sedangkan 

penelitian penulis membahas 

kepuasan masyarakat. 

    (Sumber: Data diolah Peneliti 2022) 
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Penelitian ini membahas tentang kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan e-smile pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian sebelumnya 

berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, dan objek 

yang akan diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan e-smile 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.  

 

Oleh karena itu Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ELECTRONIC SERVICE 

MOBILE (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Kepuasan Masyarakat 

Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan E-smile Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Kepuasan Masyarakat dalam 

Pelayanan Administrasi Kependudukan E-smile Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan referensi bagi kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan publik. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik 

 

Secara terminologi pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

menjadi tangggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat 

atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Menurut Boediono (2003: 59), yang dimaksud dengan pelayanan publik 

adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang 

tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba 

(profit). Fungsi dari suatu pelayanan publik adalah sebagai salah satu bentuk 

dari fungsi fundamental yang harus diemban oleh unsur institusi pemerintah 

baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.  

 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63 Tahun 2003 mengartikan pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 

mengenai azas azas pelayanan terdiri atas : 

a. Transparansi 

Transparansi yaitu sifat terbuka, mudah dan dapat diakses dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
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b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Kondisional yaitu kesesuaian dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif 

Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak  

Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak. 

 

Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. 

Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani merupakan bagian dari 

pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat, sebab kepercayaan masyarakat adalah dasar untuk 

mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Pelayanan publik dalam 

UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diartikan sebagai 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. 
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Secara regulasi, penyelenggaran pelayanan publik telah didukung dengan 

adanya Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Kebijakan ini mengharuskan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat. 

 

2.1.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

 

Dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat 10 prinsip pelayanan 

umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan 

Mencakup :persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, 

unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan 

tata cara pembayaran. 

3. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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6. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan. 

7. Kelengkapan sarana dan prasaran kerja 

Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai. 

8. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan 

yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan. 

 

2.1.2 Standar Pelayanan Publik 

  

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima pelayanan. Menurut pasal 21 UU No. 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik menyatakan komponen standar 

pelayanan sekurang kurangnya meliputi:  

1) Dasar hukum.  

2) Persyaratan. 

3) Sistem, mekanisme, dan prosedur. 
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4) Jangka waktu penyelesaian. 

5) Biaya/tarif. 

6) Produk pelayanan. 

7) Sarana, prasarana, dan fasilitas.  

8) Kompetensi pelaksana pengawasan internal. 

9) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.  

10) Jumlah pelaksanaan. 

11) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 

12) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

resiko keragu-raguan. 

13) Evaluasi kinerja pelaksana. 

 

2.1.3 Jenis Pelayanan Publik 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik tercantum tiga jenis pelayanan publik yaitu barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif.  

1. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik seperti Kartu Keluarga, Akta 

Pernikahan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan 

sebagainya. 

2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat 

seperti jaringan telepon, penyedia tenaga listrik dan air bersih. 

3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti transportasi 

umum.  
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Dalam penelitian ini akan meneliti terkait pelayanan publik dalam 

jenis administratif yakni pelayanan administrasi kependudukan 

khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang 

undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 

Administarasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. Hal ini senada dengan Daimul (2021) 

administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang 

terstruktur dan kegiatan yang terkendali antara lain keluarnya 

dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, 

pencatatan sipil,dan pengelola informasi kependudukan serta 

outputnya digunakan untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan 

pembangunan. Administrasi kependudukan meliputi pelayanan 

pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, akta Perkawinan, 

Surat Pindah, Kartu Identitas Anak.   

 

2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik 

 

Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya 

ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. 

Sedangkan Parasuraman, Zthaml dan berry dalam Samosir (2005: 28) 

kualitas pelayanan adalah perbandingan antara kenyataan atas 

pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin 

diterima.   
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Pemerintah selaku institusi yang memiliki kewajiban dalam hal 

memberi pelayanan kepada publik selama ini kurang memberi 

perhatian kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 

hasilnya pelayanan yang diberikan tersebut masih kurang dari harapan 

serta kualitas yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu pemerintah 

seharusnya sudah melakukan evaluasi terkait hal hal yang menjadi 

faktor yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.   

 

Kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik, 

istilah kualitas pelayanan publik tentu tidak bisa terpisah dari persepsi 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik bergantung pada sikap, 

perlakuan, serta perhatian instansi pemerintah dalam memenuhi 

tanggung jawab dan kewenangannya kepada masyarakat serta 

memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga terwujud 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatnya Ibrahim 

(2008:22) sebagaimana dikutip oleh Hardiansyah (2011: 40), 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah kondisi yang 

dinamis dimana terdapat hubungan yang erat dengan manusia, jasa, 

produk, proses dan lingkungan yang penilaian kualitasnya ditentukan 

ketika pelayanan publik diberikan. Sedangkan pendapat Goetsch dan 

Davis yang dikutip oleh Hardiyansyah (2011:36), bahwa kualitas 

pelayanan berhubungan erat dengan terpenuhinya sebuah harapan 

atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan yang berkualitas 

ditandai dengan tersedianya produk dan jasa pelayanan yang sesuai 

dengan standar kebutuhan dan tuntutan pelanggan. 

 

Dari penjelasan diatas dapat penulis katakan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat 

dikatakan berkualitas jika pelayanan yang diberikan memenuhi 

kebutuhan, tuntutan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat 

selaku penerima layanan. Hal tersebut sejalan dengan yang 

dikemukakan Rohman (2010:133) bahwa pelayanan yang baik adalah 
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kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang 

ditentukan. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Electronic Service Mobile (E-smile) 

 

Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman 

yang ada telah mengeluarkan terobosan terbaru berupa pelayanan berbasis 

online dengan konsep e-government dengan aplikasi atau website sebagai 

alat untuk melakukan pelayanan, aplikasi atau website  tersebut yaitu 

Electronic Service Mobile atau e-smile. 

 

Electronic Service Mobile atau E-smile merupakan bentuk kebijakan 

pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan mengusung konsep e-government 

aplikasi ini dijalankan yang merupakan sebuah alat dalam melakukan 

pelayanan oleh masyarakat. 

 

Electronic Government atau e-government merupakan istilah dalam hal 

pemanfaatan teknologi digital dalam lingkungan pemerintah dikenal dengan 

istilah Bank Dunia mendefinisikan bahwa e-government mengacu pada 

penggunaan oleh lembaga pemerintah dari teknologi informasi (seperti 

Wide Area Networks, Internet, dan komputasi mobile yang memiliki 

kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan 

senjata pemerintah lainnya). 

 

Hartono (2010: 16) e-government merupakan suatu proses sistem 

pemerintahan dengan  memanfaatkan ICT (Information, Communication 

and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses 

komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan 
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lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

warganya. 

 

E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian 

layanan (Forman, 2005). Istilah e-government atau electronic government 

merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi 

pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. 

Dengan e-government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat 

lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat 

dan akses masyarakat dalam pelayanan semakin mudah. 

 

Mengingat perkembangan zaman yang semakin cepat, yang beriringan 

dengan kemajuan teknologi yang pesat tentu sudah seharusnya pemerintah 

menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat dari perkembangan dan 

kemajuan tersebut. Tentu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan memiliki 

nilai lebih dibandingkan dengan pelayanan manual, dimana pada zaman 

sekarang terlihat bahwa di dalam sendi kehidupan tidak terlepas yang 

namanya dari penggunaan gadget mulai dari proses pekerjaan hingga 

kebutuhan layanan. 

 

Sama seperti pelayanan pada sebelumnya e-smile memiliki subtsansi isi 

pelayanan yang sama. E-smile menyediakan berbagai pelayanan 

administrasi kependudukan berupa pengajuan pembuatan atau perubahan 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online. E-smile 

digunakan dengan tujuan untuk mempermudah akses kepada masyarakat 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengajukan dan melaporkan 

administrasi kependudukan dan peristiwa kependudukan lainnya.  
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Dengan adanya aplikasi e-smile ini masyarakat dapat melakukan pelayanan 

administrasi kependudukan kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini 

ditujukan untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam pelayanan untuk 

mencapai pelayanan yang berkualitas serta memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. 

 

 

2.3 Tinjauan Kepuasan Masyarakat 

 

Kepuasan adalah perihal yang bersifat puas, kesenangan, dan kelegaan. 

Kepuasan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh penyedia 

pelayanan, karena kepuasan masyarakat menjadi faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. Menurut Nasution M. N. (2001: 45), kepuasan pelanggan adalah 

suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat 

terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Sedangkan Gerson dalam 

Suandi (2019) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan harapan 

yang telah terpenuhi atau terlampaui. Artinya dapat diartikan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan 

(expectation) pelanggan dengan persepsi/pelayanan yang diterima 

(kenyataan yang dialami). 

 

Selanjutnya Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat 

penting karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Harbani 

Pasolong (2010: 221-222), menyatakan bahwa semakin baik 

kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin 

tinggi kepercayaan masyarakat (high trust). Kepercayaan masyarakat akan 

semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan 

merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. Maka dari itu penyelenggara 

pelayanan perlu mengukur kepuasan pelanggan untuk melihat umpan balik 

maupun masukan yang dapat diambil oleh penyelenggara untuk keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan 
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masyarakat. Menurut KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima 

pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan 

memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Kepuasan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh penyedia 

pelayanan, karena kepuasan masyarakat menjadi faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. Hal ini senada dengan Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa 

kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

atau hasil yang dirasakan dengan harapan. 

 

Sedangkan Kotler dalam Putra dkk (2015:2120) kepuasan merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan 

antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Perasaan senang digambarkan dengan suasana hati masyarakat 

yang merasakan bahwa pelayanan yang diberikan memiliki dampak positif 

serta memberikan tambahan nilai lainnya dalam membantu pelayanan 

terhadap masyarakat, sedangkan kecewa dapat digambarkan dengan 

suasana hati masyarakat yang merasa tidak terpenuhinya harapan terhadap 

pelayanan yang ada dan masyarakat merasa bahwa pelayanan tersebut 

dinilai tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan khususnya 

terhadap masyarakat selaku penerima pelayanan. Hal ini senada dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan indeks 

kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah yang menyebutkan 

bahwa indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

pemerintah dengan perbandingan antara harapan dan kebutuhannya.  
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Maka dari itu dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui electronic 

service mobile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulang Bawang Barat akan menggunakan indeks kepuasan masyarakat 

PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017. 

 

2.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari 

kegiatan survey kepuasan masyarakat. Berdasarkan PERMENPAN 

No. 14 Tahun 2017, indikator-indikator kepuasan masyarakat 

sekurang-kurangnya antara lain: 

1. Persyaratan pelayanan, yaitu mengenai hal-hal berupa syarat 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku penerima 

pelayanan terkait pelayanan yang hendak diinginkan baik itu 

persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. 

 

2. Prosedur pelayanan, yaitu tata cara dalam pelayanan yang 

ditetapkan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan, 

termasuk selama proses pengaduan, kritik dan saran. Tata 

cara adalah langkah langkah yang perlu dilakukan dan 

dipenuhi dalam memperoleh dan mencapai tujuan. Tata cara 

dalam hal ini dimaksud dengan apa saja yang harus dilakukan 

oleh masyarakat selaku penerima pelayanan terkait dengan 

proses pendaftaran pelayanan dan hal lainnya untuk dipenuhi 

sesuai dengan pelayanan yang ingin diperoleh sehingga 

setelah terpenuhinya prosedur tersebut masyarakat bisa untuk 

melakukan  pengajuan permohonan pelayanan. Adapun 

langkah langkah nya diantara lain masyarakat membuka 

aplikasi e-smile lalu memilih jenis pelayanan yang 

diinginkan, setelah itu akan ditampilkan persyaratan apa saja 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait pelayanan yang 
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dipilih, setelah segala persyaratan yang diperlukan sudah 

terpenuhi oleh selaku penerima layanan, maka selanjutnya 

masyarakat mengupload dokumen ataupun syarat yang telah 

terpenuhi tadi, lalu menunggu proses pengerjaan layanan oleh 

admin hingga selesai pelayanan yang diinginkan oleh 

masyarakat. Dalam proses prosedur ini masyarakat selaku 

penerima layanan harus teliti dan cermat terutama dalam 

persyaratan pelayanan, karena apabila salah penguploadan 

dokumen ataupun salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka 

pelayanan yang diajukan oleh masyarakat akan gagal untuk 

diproses dan tidak terpenuhinya pelayanan yang diinginkan 

oleh masyarakat tersebut. 

 

3. Waktu pelayanan, jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan yang diajukan oleh 

masyarakat oleh pemerintahan. Waktu pelayanan dalam hal 

ini dimulai dari proses pendaftaran awal pelayanan hingga 

alur terselesaikannya ajuan pelayanan yang dipilih oleh 

masyarakat, Dikarenakan pelayanan yang dilakukan secara 

online maka akan mempersingkat dalam waktu pelayanan 

dimana sebelumnya harus menuju ke Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sekarang dapat dilakukan dirumah secara 

online. Akan tetapi terdapat hal yang harus diperhatikan oleh 

masyarakat agar tidak terjadinya kegagalan dalam proses 

pelayanan yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, akan terjadi kegagalan pengajuan pelayanan 

apabila masyarakat selaku penerima pelayanan tidak 

memenuhi persyaratan yang ada dan penguploadan dokumen 

yang salah bisa menjadi penyebab ditolaknya pengajuan 

pelayanan dan tidak dapat diprosesnya pelayanan yang 

diinginkan, tentu  hal tersebut akan memakan waktu yang 

lebih lama lagi dalam pelayanan. Karena masyarakat akan 
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mengulang proses pelayanan sama seperti sebelumnya hingga 

persyaratan yang tidak terpenuhinya ataupun salah 

penguploadan dokumen tidak terulang kembali, maka 

masyarakat baru dapat memperoleh pelayanan yang 

diinginkan sebelumnya. 

 

4. Biaya pelayanan, biaya diartikan sebagai hal yang harus 

dikorbankan ataupun dikeluarkan oleh masyarakat untuk 

mencapai pelayanan  yang dinginkan, biaya layanan ini 

dihitung selama dalam mengurus dan memperoleh layanan 

dari pemerintahan. Artinya berkaitan dengan uang yang harus 

dikeluarkan oleh masyarakat selaku penerima layanan guna 

memperoleh pelayanan yang diinginkan, dalam pelayanan ini 

uang yang mungkin dipelukan ialah untuk membeli kuota 

internet. Karena untuk dapat mengakses pelayanan 

administrasi kependudukan aplikasi e-smile, perlunya akses 

jaringan untuk dapat mengakses dan menjalankan aplikasi e-

smile tanpa adanya akses jaringan baik berupa data internet 

maupun wifi masyarakat tidak akan bisa menjalankan aplikasi 

e-smile. 

 

5. Produk pelayanan adalah bentuk pelayanan yang dihasilkan 

oleh pemberi layanan terhadap penerima layanan, masyarakat 

atau publik menerima hasil pelayanan yang sesuai dengan 

yang telah ditetapkan pemerintah. Bentuk pelayanan yang 

dihasilkan benar benar pelayanan yang baik dan seperti 

bentuk hasil pelayanan sebelumnya. Hasil dari pada 

pelayanan sesuai dengan prosedur yang ada dan bentuk hasil 

pelayanan baik itu dokumen tidak rusak dan tidak jelek yang 

akan mengurangi nilai dari pada produk pelayanan yang 

dihasilkan, selain itu produk pelayanan yang dihasilkan tidak 

boleh adanya kesalahan dalam data yang diberikan ataupun 
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bentuk kesalahan data lainnya baik berupa nama, tanggal, dan 

lainnya sebagainya.  

 

6. Kompetensi pelaksana, berkaitan dengan pemberi layanan 

atau admin selaku pemegang jalannya aplikasi, pegawai atau 

pemberi layanan administrasi kependudukan e-smile harus 

memiliki kemampuan yang baik. Kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pegawai atau pemberi layanan tersebut meliputi 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

Artinya pegawai selaku pemegang jalanya pelayanan dalam 

aplikasi ini harus mampu memahami hal hal terkait substansi 

serta apa saja yang ada dalam aplikasi ini, dan pegawai yang 

menjalankan harus mampu menyelesaikan proses pelayanan 

yang diajukan oleh masyarakat hingga selesai, tidak hanya 

proses tetapi bentuk bentuk keluhan serta kendala yang 

dialami masyarakat, jika adanya gangguan harus mampu 

diselesaikan dengan baik dan ditemukan nya solusi terkait 

kendala yang dialami masyarakat  sehingga pelayanan yang 

hendak diajukan dapat diproses lebih lanjut hingga 

berakhirnya proses pelayanan. Selain itu pegawai atau 

operator yang menjalankan aplikasi ini memiliki keahlian 

seperti memahami fitur fitur yang tersedia serta mampu 

mengatasi apabila terjadinya gangguan yang dialami oleh 

aplikasi e-smile. Keterampilan juga perlu dimiliki oleh 

operator selaku yang menjalankan aplikasi, seperti operator 

memberikan pengembangan terkait aplikasi e-smile jika 

dirasa perlu mengikuti perkembangan yang ada selain itu jika 

menu menu pelayanan yang belum ada dapat ditambahkan 

ataupun dijadikan menjadi lebih mudah dan simpel untuk 

diaplikasikan oleh masyarakat selaku penerima pelayanan.  
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7. Perilaku Pelaksana yaitu, mengenai bentuk sikap dan perilaku 

yang diberikan operator terkait tindakan atas bentuk 

pengaduan dari masyarakat terkait kendala maupun dalam 

pemberian pelayanan. 

 

8. Penanganan Pengaduan, saran, masukan. Diartikan sebagai 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi 

berbagai bentuk pengaduan, saran, dan masukan dari 

masyarakat selaku penerima pelayanan e-smile. 

 

9. Sarana dan prasarana, sarana diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan 

tujuan, sedangkan prasarana diartikan segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 

Yang berarti sarana dan prasarana ini dimaksud sebagai 

segala  sesuatu yang digunakan sebagai alat dan penunjang 

dalam pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana 

ini dapat berupa nomor ataupun kontak yang dapat dihubungi 

oleh masyarakat jika dirasakan mendapat kendala ataupun 

gangguan dalam proses pelayanan sehingga masyarakat dapat 

memberikan apapun keluhan terkait kendala kepada kontak 

yang tersedia untuk selanjutnya dapat diproses dengan cepat 

hingga terperoleh nya pelayanan dan terselesaikan nya 

kendala yang dialami oleh masyarakat selaku penerima 

pelayanan.  

 

2.4 Kerangka Pikir 

 

Dalam KEPMENPAN nomor 16 Tahun 2014 kepuasan masyarakat 

diartikan sebagai pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima 

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan 
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diharapkan. Kepuasan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

penyedia pelayanan, karena kepuasan masyarakat menjadi faktor utama 

yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik. 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi 

pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan 

publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan kepengurusan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga 

Surat Kematian. Dimana hal tersebut juga telah diamanatkan di dalam 

undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan yang memuaskan masyarakat. Melalui terobosan terbaru Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat 

mengeluarkan kebijakan pelayanan terbaru melalui konsep e-government 

yakni pelayanan berbasis online dengan aplikasi yang diberi nama 

electronic service mobile atau e-smile dengan tujuan untuk memudahkan 

masyarakat memperoleh informasi dan akses pelayanan serta memberikan 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2003 disebutkan definisi 

electronic government sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  

Adanya kebijakan pelayanan digital tersebut memberikan nuansa yang 

berbeda terhadap masyarakat dan kemungkinan memberikan pelayanan 

yang lebih baik dari pada sebelumnya serta mampu memuaskan masyarakat 

selaku penerima layanan. 
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Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan e-smile pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Peneliti 

kemungkinan adanya penggunaan aplikasi e-smile yang merupakan 

terobosan terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan memberikan 

peningkatan kualitas pelayanan serta rasa kepuasan masyarakat. Penelitian 

ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan. 

 

Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011: 14) data kuantitatif 

merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Pendekatan kuantitatif merupakan pengumpulan data dari realitas 

permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian teori. Adapun 

model penelitian yang digunakan adalah survey, yang merupakan penelitian 

dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Maka dari itu penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data dari kuesioner yang 

berdasarkan indeks kepuasan masyarakat PERMENPAN Nomor 14 Tahun 

2017 yang diisi oleh sampel penelitian yaitu masyarakat selaku penerima 

layanan administrasi kependudukan e-smile Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan e-smile pada Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan penelitian ini 

dilakukan pada masyarakat yang menggunakan aplikasi e-smile dalam 

mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. 
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3.3 Jenis Dan Sumber Data 

 

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, adalah data infromasi yang diperoleh tangan pertama yang 

dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Sugiyono (2010: 199) 

bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang secara 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner. 

b. Data sekunder bersumber adalah informasi tangan kedua yang sudah 

dikumpulkan oleh beberapa orang untuk tujuan tertentu dan tersedia 

untuk berbagai penelitian. Sugiyono (2010: 202) Data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Contoh data sekunder antara lain buku, laporan, jurnal 

dan lain-lain. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 

Dalam mengukur kepuasan masyarakat penelitian ini menggunakan indeks 

kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 

yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan melalui e-smile: 

 

Tabel 3.1: Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

pengukuran 

1 2 3 4 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kotler dalam Putra 

dkk (2015:2120) 

kepuasan 

merupakan 

perasaan senang 
atau kecewa 

seseorang yang 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

Pelayanan 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya Pelayanan 
5. Bentuk Pelayanan 

6. Kompetensi 

Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

 

likert 
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1 2 3 4 

 berasal dari 

perbandingan 

antara kesannya 

terhadap kinerja 

atau hasil suatu 

produk dan 

harapan-

harapannya. Dalam 

mengukur kepuasan 

masyarakat 

digunakan Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

PERMENPAN 

Nomor 14 Tahun 

2017 

8. Penanganan 

Pengaduan 

9. Sarana dan 

Prasarana 

 

            

 

3.5 Populasi Dan Sampel 

 

Sugiyono (2011: 80) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan elemen, atau 

unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik 

tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian 

dalam suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang menggunakan aplikasi e-smile dalam memperoleh 

pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk pada tahun 2021 

dari bulan April hingga Desember sebanyak 478 orang dan pada tahun 2022 

hingga bulan Juni sebanyak 80 orang.  

 

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 

orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika 

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-

25% dari jumlah populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 
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populasi masyarakat pengguna pelayanan e-smile pada tahun 2022 hingga 

Bulan Juni sebanyak 80 orang karena populasi kurang dari 100 orang, maka 

jumlah sampel diambil secara keseluruhan sehingga 80 orang tersebut 

menjadi sampel penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berikut teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini: 

 

1. Kuesioner 

Sugiyono (2011: 142) Menyatakan bahwa kuesioner atau angket adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Dalam penelitian ini peneliti pertama kali mencari data 

terkait pengguna aplikasi e-smile pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian setelah 

mendapatkan data tersebut peneliti mencetak kuesioner untuk dibagikan 

ke masyarakat sebagai tolak ukur untuk mengukur kepuasan 

masyarakat. Peneliti membagikan kuesioner kepada masyarakat yang 

kemudian masyarakat sendiri yang membaca dan mengisi kuesioner 

tersebut. Pelaksanaan pembagian kuesioner dilakukan pada tanggal 11 

Juli 2022 hingga 20 Juli 2022 sekiranya selama sepuluh hari. Pembagian 

kuesioner awalnya disebar pada kecamatan terdekat terlebih dahulu 

yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang 

Udik, Pagar Dewa hingga terjauh yaitu Kecamatan Gunung Agung. 

Pembagian kuesioner peneliti lakukan secara langsung dengan 

memberikan kuesioner dan peneliti membacakan setiap butir pernyataan 

yang terdapat dalam lembar kuesioner yang kemudian responden sendiri 

yang memberikan tanggapan terhadap setiap butir pernyataan yang 
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terdapat dalam kuesioner. Namun terdapat juga beberapa pembagian 

kuesioner yang dilakukan dengan responden sendiri yang membaca 

setiap butir pernyataan dalam lembar kuesioner dan kemudian mengisi 

setiap pernyataan yang ada pada lembar kuesioner. Setelah pembagian 

dan pengisian kuesioner selesai peneliti menginput setiap nilai dari 

kuesioner tiap responden yang kemudian untuk dirata-rata kan setiap 

pernyataan untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat. 

  

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono 2011: 140). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan beberapa masyarakat yang dijadikan informan antara lain 

masyarakat yang tergolong sudah berkeluarga dan kaum remaja yang 

dirasa mewakili informan lainnya, selain masyarakat wawancara 

dilakukan juga dengan operator aplikasi e-smile. Pemilihan operator e-

smile didasarkan karena operator yang menjalankan dan 

mengoperasikan aplikasi e-smile sehingga mengetahui keunggulan, 

permasalahan, kendala, dan bentuk-bentuk pengajuan serta pengaduan 

dari masyarakat itu sendiri selaku penerima pelayanan. Pelaksanaan 

wawancara diawali dengan narasumber pertama yaitu bapak Dipo 

selaku operator aplikasi pelayanan e-smile yang dilakukan secara 

langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 09.16 

WIB. Peneliti melontarkan sejumlah pertanyaan terkait pelayanan 

aplikasi e-smile. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada 

masyarakat yaitu bapak Udin Nawawi yang dilakukan secara langsung 

di tempat kediaman yaitu Desa Panaragan pada tanggal 20 Juli 2022 

pukul 08.45 WIB, peneliti mewawancarai beliau dengan melontarkan 

pertanyaan pertanyaan terkait pelayanan aplikasi e-smile. Lalu 
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wawancara berikutnya dilakukan dengan masyarakat yaitu Bapak 

Kurnia Wijaya yang dilakukan secara langsung di tempat kediaman 

yakni Daya Murni Kecamatan Tumijajar pada tanggal 20 Juli 2022 

pukul 13.00 WIB peneliti mewawancarai beliau dengan melontarkan 

sejumlah pertanyaan pertanyaan terkait pelayanan aplikasi e-smile. Dan 

terakhir dengan Ibu Isti Soleha wawancara dilakukan secara langsung di 

tempat kediaman Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah pada 20 Juli 2022 pukul 10.08 WIB peneliti 

mewawancarai beliau dengan melontarkan sejumlah pertanyaan 

pertanyaan terkait pelayanan aplikasi e-smile. 

 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner (Sugiyono 2011:145). Observasi dilakukan dengan 

mengamati secara langsung terkait obyek penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti mengamati terkait proses pengoperasian aplikasi e-smile 

dalam menjalankan pelayanan dan pengajuan pelayanan baik dari proses 

penyedia pelayanan yaitu operator e-smile dan masyarakat itu sendiri 

selaku penerima pelayanan bahkan proses pengaduan sarana, masukan, 

kritik dan kendala. Observasi peneliti lakukan pada tahap pengumpulan 

data lainnya berupa pembagian kuesioner dan wawancara, peneliti 

secara langsung mengamati operator bekerja dalam melakukan 

pelayanan e-smile dan mengerjakan setiap pelayanan yang masuk dari 

tiap pelayanan yang ada kemudian peneliti juga mengamati dari 

masyarakat bagaimana proses mereka menginput atau melakukan 

pelayanan yang mereka inginkan melalui aplikasi e-smile hingga proses 

pengajuan pelayanan berhasil masuk atau diproses. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan harus diuji kebenarannya, dengan membuat 

instrumen penilaian sebagai alat penguji data. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan sugiyono (2010: 148), bahwa instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang 

diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, 

sedangkan wawancara sebagai pelengkap atau pendukung data. 

3.7.1 Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan penilaian skala likert. 

Melalui skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Dalam skala likert, terdapat 4 (empat) 

pilihan alternatif jawaban. Empat skala tersebut terdiri dari Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS). 

Adapun yang menjadi kosntrak dalam penelitian ini adalah kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan e-smile pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan indikator dari indeks kepuasan masyarakat yang 

mengacu PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017. Adapun indikator 

tersebut antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu 

pelayanan, biaya pelayanan, bentuk pelayanan, kompetensi pelaksana, 

perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan 

pengaduan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kisi-kisi 

instrumen kuesioner: 
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Tabel 3. 2 Kisi-kisi kuesioner 

Objek Indikator Butir soal Nomor butir 

soal 

Kepuasan 

masyarakat 

Persyaratan 

Pelayanan 

3 1,2,3 

Dalam 

pelayanan  

Prosedur Pelayanan 2 4,5 

Administrasi 

kependudukan 

Waktu Pelayanan 1 6 

Melalui e-

smile pada 

Biaya Pelayanan 1 7 

Dinas 

Kependudukan 

Bentuk Pelayanan 2 8,9 

Dan 

Pencatatan 

Sipil 

Kompetensi 

Pelaksana 

1 10 

Kabupaten 

Tulang 

Bawang Barat 

Perilaku Pelaksana 2 11,12 

 Sarana dan 

Prasarana 

1 13 

 Penanganan 

pengaduan 

2 14,15 

 total 15  

 

3.7.2 Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur. Menurut sugiyono (2011 :149) Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara 

dalam penelitian ini merupakan instrumen yang berfungsi sebagai 

data pendukung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa masyarakat dan operator aplikasi e-smile. 
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3.8 Teknik Pengelolaan Data 

 

1. Editing 

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan 

dengan menentukan kembali data yang diperoleh atau memeriksa 

kembali data yang sudah terkumpul di lapangan. Dalam proses editing 

ini peneliti memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul melalui 

kuesioner, wawancara yang kemudian diperiksa apakah data tersebut 

telah benar dan tidak adanya kesalahan dalam bentuk apapun sehingga 

data yang diperoleh memang sudah benar adanya. 

2. Tabulasi Data 

Tabulasi data merupakan proses pengelompokan data yang serupa dan 

menjumlahkan dengan cara yang teliti dan teratur (pembuatan tabel-

tabel yang berguna). Dalam proses tabulasi data, peneliti membuat 

tabel-tabel untuk melakukan pengelompokan pada identitas responden 

dan beberapa data lainnya agar menjadi lebih teratur dan peneliti 

membuat diagram pengelompokan data responden agar menjadi lebih 

jelas untuk dipahami. 

 

3.9 Uji Validitas Dan Reliabilitas Data 

 

Uji Validitas 

Sugiyono (2011:121) menyatakan bahwa instrumen dikatakan valid jika 

instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. 

Dengan kata lain valid berarti alat ukur yang digunakan harus cocok atau 

sesuai digunakan untuk mengukur variabel yang hendak diukur. Misalkan 

meteran digunakan untuk mengukur panjang bukan berat. Perhitungan 

validitas dilakukan dengan rumus product moment dari karl pearson, yaitu: 

 

Keterangan: 
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rxy  : Koefisien Korelasi antara x dan y (r hitung) 

N  : Jumlah Sampel 

X  : Skor Item 

Y  : Skor Total 

∑X  : Jumlah Skor Item 

∑y  : Jumlah Skor total 

∑X2  : Jumlah Kuadrat Skor Item 

∑Y2  : Jumlah Kuadrat Skor total 

 

Untuk melihat valid atau tidaknya butir pernyataan pada kuesioner, maka 

dibandingkan rhitung dengan rtabel. Jika nilai rhitung > rtabel maka butir 

pernyataan dikatakan valid. Namun jika nilai rhitung < dari rtabel maka 

butir pernyataan dikatakan tidak valid. Rumus diatas merupakan cara 

menghitung rhitung, kita dapat menggunakan bantuan software spss agar 

lebih mudah mencari nilai rhitung. Sedangkan rtabel sudah ada ketentuan 

berdasarkan jumlah responden yang mengisi kuesioner. Cara menentukan 

rtabel pada penelitian ini, maka dengan jumlah responden (N) 80 pada 

signifikasi 5% pada nilai rtabel statistic, maka diperoleh rtabel sebesar 

0,220. 

 

Setelah mendapatkan nilai r dari perhitungan yang dibantu dengan program 

spss, selanjutnya dibandingkan dengan r yang ada pada tabel r (rtabel = 

0,220). Butir soal yang memiliki nilai r > 0,220 maka dinyatakan butir 

pernyataan tersebut valid dan apabila butir soal yang memiliki nilai r < 0,220 

maka dinyatakan butir pernyataan tersebut tidak valid. Dari 15 butir 

pernyataan kuesioner, dinyatakan 14 pernyataan valid dan 1 pernyataan 

tidak valid. Berikut tabel penyajian hasil uji validitas kuesioner: 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

No Pernyataan Hasil r hitung Hasil r tabel Keterangan 

1 2 3 4 

1 0,420 0,220 Valid 

2 0,416 0,220 Valid 
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1 2 3 4 

3 0,510 0,220 Valid 

4 0,124 0,220 Tidak Valid 

5 0,311 0,220 Valid 

6 0,513 0,220 Valid 

7 0,232 0,220 Valid 

8 0,634 0,220 Valid 

9 0,514 0,220 Valid 

10 0,245 0,220 Valid 

11 0,332 0,220 Valid 

12 0,305 0,220 Valid 

13 0,341 0,220 Valid 

14 0,643 0,220 Valid 

15 0,675 0,220 Valid 

 

Uji Reliabilitas 

Sugiyono (2011:121) menyatakan bahwa reliabilitas suatu instrumen dapat 

dicapai jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Suatu instrumen yang 

reliabel belum tentu valid, misalnya suatu meteran yang putus ujungnya 

ketika digunakan untuk mengukur panjang akan menghasilkan data yang 

sama. namun instrumen tersebut tidak valid sebab rusak. Oleh sebab itu, uji 

reliabilitas dan validitas sangat penting untuk dilakukan sehingga hasil 

penelitian yang diperoleh menjadi valid dan reliabel. Untuk mengukur 

reliabilitas dan validitas peneliti menggunakan bantuan software SPSS. 

Berikut rumus mencari reliabilitas instrumen: 

 

 

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrumen 

k  : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

   : Jumlah varians butir 

.  : Varians total 

 

∑ 
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Untuk mengetahui perkategorian hasil dari nilai koefisien alpha digunakan 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kategori Reliabilitas  

Kategori Keterangan 

Antara 0,000 - 0,199 Sangat Rendah 

Antara 0,200 – 0.339 Rendah  

Antara 0,400 – 0,559 Sedang 

Antara 0,600 – 0,779 Tinggi 

Antara 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber: Arikunto 2010 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS nilai koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0,655. Nilai tersebut masuk kedalam kategori tinggi, 

sehingga instrumen dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.655 15 

Gambar 3.1 Hasil Uji Reabilitas Kuesioner 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif kuantitatif untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan e-smile. Pengukuran dilakukan 

dengan survei yang berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017.  

  

Dalam pengukuran tersebut digunakan alat bantu kuesioner, kuesioner 

dibangun dengan berdasarkan indikator PERMENPAN Nomor 14 Tahun 

2017 yang terdiri dari 9 indikator antara lain persyaratan pelayanan, 

prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, bentuk pelayanan, 
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kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta 

penanganan pengaduan. 

Kuesnioner dalam penelitian ini menggunakan jenis skala likert. Sugiyono 

(2011: 93) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang selanjutnya fenomena tersebut ditetapkan secara spesifik yang 

disebut dengan variabel. 

Kemudian nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang 

masing-masing unsur pelayanan. Adapun rumus nilai rata-tertimbang 

sebagai berikut: 

Bobot nilai rata-rata tertimbang = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡

Jumlah Unsur
 = 

1

9
 = 0,11 

Selanjutnya setiap nilai unsur dikalikan dengan nilai rata-rata tertimbang 

yang kemudian untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM 

yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan 

nilai dasar 25, dengan rumus: 

IKM × 25. 

Nilai Persepsi indeks kepuasan masyarakat: 

Tabel 3.5: Nilai Persepsi 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Internal 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kategori 

Kepuasan 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Puas 

2 2,60 - 3,064 65,00 -76,60 C Kurang Puas 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Puas 

4 3,524 – 4,00 88,31 – 

100,00 

A Sangat Puas 

            Sumber: PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 

  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beralamat di Jl. 

Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tulang Bawang Barat merupakan Dinas yang bekerja di bidang 

pelayanan administrasi kependudukan. Letak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis hal ini 

dilihat dari letaknya yang berada di lingkup Komplek Perkantoran 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

 

a. Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang 

Bawang Barat merupakan salah satu instansi pemerintahan yang 

bergerak di bidang pelayanan administrasi kependudukan, dalam 

menjalakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki visi, misi, dan moto 

sebagai berikut: 

Visi: 

“Terwujudnya Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan” 

Misi:  
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1) Mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. 

2) Menyediakan sarana dan prasarana operasional dan IT serta SDM 

yang mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

3) Melakukan pengembangan dan Kerjasama dengan stakeholder 

dalam hal pemanfaatan dan penyajian database yang akurat dan 

update (terbaru) 

Motto:  

“Persyaratan Lengkap Pelayanan Cepat, Tulus Melayani Sepenuh 

Hati”. 

 

4.1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan unsur pelaksana 

otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas untuk membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memiliki fungsi antara lain: 
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a. penyusunan program dan anggaran 

b. pengelolaan keuangan 

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara 

d. pengelolaan urusan ASN 

e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan 

f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan 

g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 

i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan 

k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan 

m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi 

kependudukan  

n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki susunan organisasi dan 

tugas pokok serta fungsi sebagai berikut: 

 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dalam 

menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten 

(desentralisasi) dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya 

Kepala Dinas juga memiliki fungsi yang meliputi: 

1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

2) penyusunan program dan anggaran 

3) pengelolaan keuangan  

4) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

barang milik negara 

5) pengelolaan urusan ASN 

6) penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan 

7) perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan 

8) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

9) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 

10) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
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11) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan 

12) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

13) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan 

14) pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi 

kependudukan  

15) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas, dan 

16) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

B. Sekretariat 

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin 

oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas, serta membawahi sub bagian perencanaan, sub 

bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian. Sekretariat 

memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan 

administratif, koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi 

umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata 

laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di lingkup Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut 

sekretariat memiliki fungsi antara lain: 

1) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, 

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi. 

3) penataan organisasi dan tata laksana 

4) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di 

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 

6) pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan 

7) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 
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8) pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi 

surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil 

9) pengelolaan barang milik atau kekayaan negara maupun daerah 

10) melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, 

informasi dan ekspose mengenai Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

11) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

b.1 Sub Bagian Perencanaan 

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan Sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

Dinas. 

 

b.2 Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan 

pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan 

penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi 

perjalanan Dinas.  

 

b.3 Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam, arti melakukan 

urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
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pelaksanaan kegiatan humas, dokumentasi, pembinaan 

administrasi kepegawaian lingkup Dinas. 

 

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur 

pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

serta membawahi Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang 

Penduduk, Seksi Pendataan Penduduk. Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam menjalankan tugasnya 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk juga memiliki fungsi antara 

lain: 

1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk 

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk 

4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk 

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk 

 

c. 1 Seksi Identitas Penduduk 

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Seksi Identitas 

Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 

penduduk. 
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c. 2 Seksi Pindah Datang Penduduk 

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Seksi Pindah 

Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang 

penduduk. 

 

c. 3 Seksi Pendataan Penduduk 

Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Seksi Pendataan 

Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. 

 

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pembantu 

Kepala Dinas yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta 

membawahi Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, 

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian. 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

pelayanan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugasnya Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil juga memiliki fungsi antara lain: 

1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; 

2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil 

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil 

4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 
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5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil 

6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil 

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 

 

d. 1 Seksi Kelahiran 

Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil. Seksi Kelahiran memiliki tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 

pencatatan kelahiran. 

 

d. 2 Seksi Perkawinan dan Perceraian  

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada 

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Seksi Perkawinan 

dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan 

dan perceraian 

 

d. 3 Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, 

perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian. 
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E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah 

unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas serta membawahi Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan, Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan memiliki tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengeloalaan informasi administrasi kependudukan. Dalam 

menjalankan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan juga memiliki fungsi antara lain: 

1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi 

dan komunikasi 

2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi 

dan komunikasi 

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian 

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi 

4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 
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pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola 

dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi 

5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan 

 

e. 1 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan. Seksi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi 

administrasi kependudukan. 

 

e. 2 Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan 

Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan. Seksi Pengelolaan dan Penyajian 

Data Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan 

 

e. 3 Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 
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Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata Kelola 

teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan adalah unsur 

pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

serta membawahi Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan 

Dokumen Kependudukan, dan Seksi Inovasi Pelayanan. Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan juga memiliki 

fungsi antara lain: 

a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan 

f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan 
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g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan 

 

f. 1 Seksi KerjaSama 

Seksi KerjaSama dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Seksi Kerja Sama 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan 

 

f. 2 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan 

 

f. 3 Seksi Inovasi Pelayanan 

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Seksi Inovasi 

Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan 
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Berikut ini adalah tabel yang menunjukan struktur organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat: 

 

Tabel 4.1 Struktur Organisasi DISDUKCAPIL 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1 Drs. Ahmad Hariyanto, MM Kepala Dinas 

2 Johanuddin, MM Sekretaris 

3 Pusnawati Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian 

4 Dedi Setiawan, S.Sos Perencana Muda 

5 Renny Aprilia, S.SI Kepala Sub Bagian 

Keuangan 

6 Lukman, S.IP, M.H Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk 

7 Harion Datik Juniati, S.T, M.M Kepala Bidang 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

8 Sudarman, S.E Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

9 Buyung Subhi Hidayat, S.H Kepala Bidang 

Pemanfatan Data dan 

Inovasi Pelayanan 

10 Wawan Hermawan, S.H ADB Kependudukan 

Muda Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

11 Pendi Hasari, S.E, M.M ADB Kependudukan 

Muda Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

12 Rauf, S.Pd ADB Kependudukan 

Muda Bidang 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

13 Adha Fathoni, S.IP, M.M ADB Kependudukan 

Muda Bidang 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 
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1 2 3 

14 Emi Susanti, S.H ADB Kependudukan 

Muda Bidang 

Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan 

15 Febrianti, S.E ADB Kependudukan 

Muda Bidang 

Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan 

                Sumber: DISDUKCAPIL Tulang Bawang Barat 

 

4.1.3 Gambaran Umum Mengenai Aplikasi Electronic Service Mobile  

 

Electronic Service Mobile atau E-smile merupakan bentuk kebijakan 

pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan mengusung konsep e-

government aplikasi ini dijalankan yang merupakan sebuah alat dalam 

melakukan pelayanan oleh masyarakat terkait dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. 

 

Sama seperti pelayanan pada sebelumnya atau pelayanan seperti 

biasanya e-smile juga memiliki substansi isi pelayanan yang sama. E-

smile menyediakan berbagai pelayanan administrasi kependudukan 

berupa pengajuan pembuatan atau perubahan dokumen kependudukan 

dan pencatatan sipil secara online. Dari pelayanan pembuatan E-KTP, 

perekaman E-KTP, pembuatan dan perubahan dalam kartu, mutasi atau 

surat pindah, pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, 

pembuatan kartu identitas anak, serta update data secara mandiri. E-smile 

digunakan dengan tujuan untuk mempermudah akses kepada masyarakat 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengajukan dan melaporkan 

administrasi kependudukan dan peristiwa kependudukan lainnya.  

 

Dengan adanya aplikasi e-smile ini masyarakat dapat melakukan 

pelayanan administrasi kependudukan kapanpun dan dimanapun. 

Aplikasi ini ditujukan untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam 
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pelayanan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas serta memberikan 

kepuasan kepada masyarakat.  

 

Aplikasi e-smile diresmikan pada tahun 2019 dengan versi pertama yang 

diberi nama versi beta namun dalam pengopeasin versi pertama ini masih 

terjadinya bug atau error serta permasalahan lainnya sehingga diperbarui 

ke versi terbaru yaitu versi web atau aplikasi mobile yang lebih baik dan 

tidak eror seperti versi sebelumnya. Aplikasi  electronic service mobile 

atau e-smile merupakan bagian dari pelayanan yang ada pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat 

yang berada pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan,  

 

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan dan 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan sama seperti hal nya 

aplikasi e-smile. Bidang ini diketuai oleh kepala bidang yang 

bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Selanjutnya 

mengenai informasi persyaratan dan teknis lainnya dikelola oleh bagian 

bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang bertugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

seperti informasi mengenai persyaratan dan informasi lainnya terkait 

pelayanan administrasi kependudukan yang ada pada aplikasi e-smile. 

Dan untuk aplikasi electronic service mobile atau e-smile  dijalankan oleh 

operator yang memegang jalannya aplikasi ini serta yang 

mengoperasikan aplikasi e-smile.       
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4.1.4 Gambaran Umum Mengenai Responden Penelitian 
 

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kabupaten 

Tulang Bawang Barat terutama yang menggunakan pelayanan Electronic 

Service Mobile atau e-smile. Adapun responden yang dipilih dalam 

penelitian ini ialah masyarakat khususnya selaku pengguna aplikasi 

layanan e-smile pada Januari hingga Juni tahun 2022 yang menurut data 

berjumlah sebanyak 80 orang yang kemudian secara keseluruahan 

dijadikan sampel sekaligus responden dalam penelitian ini. Responden 

dalam penelitian ini tersebar dalam seluruh Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, 

Kecamatan Gunug Terang, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan 

Pagar Dewa, Kecamatan Batu putih, Kecamatan Way Kenanga, dan 

Kecamatan Lambu Kibang dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

yang banyak masyarakat sudah menggunakan pelayanan aplikasi e-smile 

dan yang masih sedikit yaitu Kecamatan Lambung Kibang. Selain itu 

pelayanan aplikasi e-smile juga sudah digunakan oleh kebanyakan oleh 

masyrakat dari berbagai profesi seperti Guru, PNS, Tenaga kerja, Petani, 

Pelajar, Bidan, Pedagang, dan lainnya. Berikut penyajian data responden 

dalam bentuk tabel agar lebih jelas: 

 

      Tabel 4.2 Data Responden Penelitian 

No Nama Alamat Jenis 

Pelayanan 

Jenis Pekerjaan 

1 Ahmad 

Sobirin 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Wiraswasta 

2 Agista Rifatul 

Jamilah 

Kec. Tulang 

Bawang Udik 

KTP Pelajar 
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3 Luky Virginia 

Putri 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

Update data 

tidak online 

Pelajar 

4 Udin Nawawi Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KIA Petani 

5 Putu Sutame Kec. Batu 

Putih 

KTP Petani  

6 Suliyo Kec. Batu 

Putih 

Akta 

kelahiran 

Petani 

7 Sukijah Kec. Gunung 

Agung 

KK IRT 

8 Yusep 

Suhardi 

Kec. Gunung 

Agung 

KK PNS 

9  Adi 

Subarudin 

Kec. Way 

Kenanga 

KTP Pelajar 

10 Muhajirin Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Wiraswasta/pedagang 

11 Sukemi Kec. Gunung 

Agung 

KK Petani 

12 Siti Halimah Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

Update data 

tidak online 

Pelajar 

13 Juli 

Apriansyah 

Kec. 

Tumijajar 

Akta 

kelahiran 

PNS 

14 Muktiono Kec. Gunung 

Agung 

Akta 

Kelahiran 

Petani 

15 Vesti Meilani Kec. Gunung 

Agung 

Akta 

Kelahiran  

PNS 

16 Kurnia 

Wijaya 

Kec. 

Tumijajar 

KTP PNS 
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17  Ihwanudin Kec. Gunung 

Agung  

KK Petani 

18 Danu Saputra Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Pedagang  

19 Fakhtul 

Munir 

Kec. Gunung 

Agung  

Akta 

kelahiran 

PNS 

20 Reni 

Kurniawati 

Kec. Gunung 

Agung 

KK Guru 

21 Joni 

Triwidodo 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KK Pedagang 

22 Ahmad 

Makhful 

Kec. 

Tumijajar 

Update data 

tidak online 

Pelajar 

23 Muhammad 

Ilham 

Kec. 

Tumijajar 

KIA PNS 

24 Okto Candra 

Dinata 

Kec. 

Tumijajar 

KK Petani  

25 Fathul Utomo Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Petani  

26 Nasyiatul 

Aslamiyah 

 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Pelajar 

27 Eko Febrianto Kec. Batu 

Putih 

Akta 

Kelahiran 

PNS 

28 Baris 

Sustanto 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KIA Petani 

29 Seono Kec. 

Tumijajar 

Update data 

tidak online 

Wiraswasta  
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30 Ika Safitri 

Ramona 

Kec. Tulang 

Bawang Udik 

Mutasi  Guru 

31 Isti Soleha  Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

KTP IRT 

32 Wawan 

Herdianto 

Kec. Tulang 

Bawang Udik 

KIA Petani 

33 Tukijo Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KK Petani  

34 Muhammad 

Sujono 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

KK Petani  

35 Kholiban Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KK Honorer 

36 Muhamad Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KTP Honorer 

37 Birun Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KK Guru 

38 Sukarman  Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

KK Petani  

39 Sujianto Kec. Gunung 

Terang  

Update data 

tidak online 

Petani 

40 Novika 

Damayani 

Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah 

Mutasi  Guru 

41 Idhar Habib Kec. 

Tumijajar 

KIA Petani 
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42 Imroatun 

Sholikhah 

 

Kec. Gunung 

Agung 

KK IRT 

43 Abdul 

Muhaimin 

Kec. Gunung 

Terang 

Update data 

tidak online 

PNS 

44 Febrian 

Efendi 

Kec. 

Tumijajar 

KTP Pelajar  

45 Rahmad 

Setiawan 

Kec. 

Tumijajar  

KK Pekerja Honor  

46 Sutinah Kec. Tulang 

Bawang Udik 

Update data 

tidak online 

Pelajar 

47 Khonsa 

Nabilla 

Cahyadi 

Kec. Gunung 

Agung 

Update data 

tidak online 

Pelajar 

48 Eva 

Kurniawan 

Kec. Tulang 

Bawang Udik 

Update data 

tidak online 

Guru 

49 Samsudin Kec. Gunung 

Terang 

KIA Petani  

50 Herman Kec. Gunung 

Terang  

KIA PNS 

51 Maryani Kec. Gunung 

Terang 

KIA IRT 

52 Barsah Kec. Gunung 

Terang 

KIA Petani  

53 Masri   Kec. Gunung 

Terang 

KIA Pedagang 

54 Asnadi Kec. Gunung 

Terang 

KIA Petani  

55 Asrudin Kec.Tulang 

Bawang 

Tengah  

Akta 

kelahiran 

Petani 

56 Wahyudin Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

Akta 

kelahiran 

Pekerja honor 
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57 Asrudin Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

KIA PNS 

58 Dio Sutarjo Kec. Gunung 

Terang 

KIA Petani 

59 Ponang 

Aprianto 

Kec. 

Tumijajar 

Mutasi PNS 

60 Imron Ahmad 

Afandi 

Kec. Batu 

Putih 

KK Petani 

61 Rudi Hartono Kec. Way 

Kenanga 

KIA Petani  

62 Renaldi S. 

Hasibuan 

Kec. Tulang 

Bawang Udik 

KTP Pelajar  

63 Anna Wati Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah   

Mutasi Guru 

64 Badariyah Kec. Pagar 

Dewa 

Akta 

kematian 

Petani 

65 Ari Susanto Kec.Tumijajar Mutasi PNS 

66 Tantan Kurnia 

Zen  

Kec. Tulang 

Bawang 

Tenagh  

Akta 

kelahiran 

Pedagang  

67 Astuti Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

Akta 

kematian 

Bidan 

68 Kania 

Asmarani 

Kec. Lambu 

Kibang 

Mutasi Pelajar 

69 Agus 

Nasrullah 

Kec. Way 

Kenanga 

Akta 

kematian 

Petani  

70 Tatik 

Pusparida 

Kec. Way 

Kenanga 

Akta 

Kematian 

IRT 



64 

71 Siti 

Nurkhasanah 

Kec. Way 

Kenanga 

Akta 

kematian 

Guru 

72 Ahmad 

Amirudin 

Kec. Way 

Kenanga 

Mutasi PNS 

73 Aris Wanto Kec. Way 

Kenanga  

KIA Petani 

74 Eka Pitri Yani Kec. Pagar 

Dewa 

KIA Guru 

75 Jumarno  Kec. 

Tumijajar 

KTP Petani  

76 Ruwanto Kec. Tulang 

Bawang 

Tengah  

KK Petani  

77 Mujianto  Kec. Batu 

Putih 

KTP Petani  

78 Raden Agus  Kec. Tulang 

Bawang Udik  

KTP PNS 

79 Lela Luthvia Kec. Gunung 

Terang  

KK IRT 

80 Agista Rifatul 

Jamilah  

Kec. Tulang 

Bawang Udik  

Mutasi Guru 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Simpulan  

  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan electronic service 

mobile Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dapat dikatakan masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan. Hal ini 

dilihat berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat yang 

mengacu pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 yang diperoleh angka 

indeks sebesar 78,5 yang masuk dalam kategori pelayanan yang puas, sehingga 

dilihat dari segi tersebut masyarakat puas terhadap pelayanan administrasi 

kependudukan e-smile.  

 

Dari hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat juga diperoleh bahwa 

indikator biaya pelayanan memperoleh IKM tertinggi sebesar 85,25, 

selanjutnya indikator persyaratan pelayanan memperoleh IKM sebesar 81, 

indikator waktu pelayanan memperoleh IKM sebesar 81,25, indikator produk 

pelayanan memperoleh IKM sebesar 81,5, indikator kompetensi pelaksana 

memperoleh IKM sebesar 81,5, indikator perilaku pelaksana memperoleh IKM 

sebesar 81,25, serta indikator pennganan pengaduan memperoleh IKM sebesar 

78,85, yang mana indikator indikator tersebut berada pada kategori pelayanan 

yang puas. Sedangkan indikator prosedur pelayanan memperoleh IKM 

terendah sebesar 69 dan indiaktor sarana dan prasarana yang memeperoleh 

IKM sebesar 72  yang kedua indiaktor tersebut berada pada kategori pelayanan 

yang kurang puas.  Masih kurang baik nya pelayanan aplikasi e-smile pada 

prosedur pelayanan dan sarana dan prasarana tentu harus dibenahi dan 
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ditingkatkan kembali agar pelayanan yang diberikan maksimal dan masyarakat 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

 

6.2 Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran dan 

masukan khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai perlunya pemberian sosialisasi 

terkait prosedur pelayanan agar masyarakat tidak kesulitan dalam memahami 

prosedur pelayanan, selain itu perlunya juga sosialisasi terkait bahwa 

masyarakat yang tidak mampu mengoperasikan dan tidak memiliki alat untuk 

melakukan pelayanan e-smile dapat meminta bantuan kepada kantor Desa 

sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan 

e-smile. Selanjutnya perlunya juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

yang ada agar menunjang pelayanan dan memberikan kepuasan lebih kepada 

masyarakat selaku penerima pelayanan. 
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