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ABSTRAK 

 

Oleh 

YUSTIKA OKTORA DOMAS 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien 

serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini 

terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik 

secara Iangsung maupun melalui media massa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Efektivitas serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis online Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara terkait 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan secara daring serta keluarnya Surat Edaran Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 443.1/ 2978/ Dukcapil Tanggal 16 Maret 2020. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

metode pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis online 

yang diterapkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara terlaksana dengan Efektif didukung oleh kualitas 

kinerja Aparatur Sipil Negara yang telah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan baik, bahaya Covid-19 yang mengubah kebiasaan baru bagi 

penyelenggara pelayanan publik yang kemudian tertuang dalam peraturan 

pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan secara daring serta keluarnya Surat Edaran Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 443.1/ 2978/ Dukcapil Tanggal 16 Maret 2020 Perihal 

Pelayanan Administarasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-

19). Pemerintah daerah mampu beradaptasi melalui adaptasi baru, kebiasaan 

baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara. Dengan hal tersebut Aparatur Sipil Negara (ASN)  

menyesuaikan dengan teknologi dan zaman. Adapun Jumlah dan mutu 

pelayanan yang dihasilkan, dengan banyaknya permohonan pelayanan mampu 

diselesaikan oleh pegawai secara akurat, cepat, terbuka, dan adanya jaminan 

kepastian waktu terbukti dari presentase jumlah wajib KTP-el tahun 2021 

adalah 448.310 dan terselesaikan 494.391. Standar Operasional Prosedur sesuai 

dengan aturan yang berlaku tata, cara pelayanan yang mudah dan sederhana 



 

iii 

 

pada pelaksanaan pelayanan berbasis online, kualitas kinerja Aparatur Sipil 

Negara yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, 

kompetensi dan kehandalan pegawai dalam menggunakan alat bantu, sumber 

daya, serta didukung sikap pegawai yang responsif. 

 

Kata Kunci : Pelayanan Publik Berbasis Online, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Secara Daring, Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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ABSTRACT 

 

 

The implementation of public services carried out by the government is still 

faced with a government system that is not yet effective and efficient and the 

quality of human resources of the apparatus is not adequate. This can be seen 

from the number of complaints and complaints from the public either directly 

or through the mass media. This study aims to determine the effectiveness and 

quality of online-based public services at the North Lampung Regency 

Population and Civil Registration Service regarding the Minister of Home 

Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning Online Population 

Administration Services and the issuance of the Circular Letter of the Director 

General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs 

of the Republic of Indonesia. Number 443.1/ 2978/ Dukcapil Dated March 16, 

2020. 

The method used in this research is descriptive qualitative research with the 

type of field research (field research) with the sampling method that is 

purposive sampling. Data collection techniques are observation, interviews and 

documentation. The technique of checking the validity of the data (data 

validity) in this study is triangulation technique. 

The results of this study indicate that online-based public services 

implemented at the Office of Population and Civil Registration of North 

Lampung Regency are carried out effectively, supported by the quality of the 

performance of the State Civil Apparatus who have provided good services to 

the community, the dangers of Covid-19 changing new habits for organizers. 

public services, which was then stated in the government regulation of the 

Minister of Home Affairs Number 7 of 2019 concerning online Population 

Administration Services and the issuance of the Circular Letter of the Director 

General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs 

of the Republic of Indonesia Number 443.1/ 2978/ Dukcapil dated March 16, 

2020 Regarding Population Administration Services and Prevention of the 

Corona Virus (Covid-19). The local government is able to adapt through new 

adaptations, new habits at the Office of Population and Civil Registration of 

North Lampung Regency. With this, the State Civil Apparatus (ASN) adapts to 

technology and the times. The number and quality of services produced, with 

the number of service requests that employees can complete accurately, 

quickly, openly, and with a guarantee of time certainty as evidenced by the 

percentage of mandatory number of e-KTPs in 2021 is 448,310 and completed 

494,391. Standard Operating Procedures are in accordance with applicable 

rules and regulations, easy and simple service methods in the implementation 

of online-based services, the quality of the performance of the State Civil 

Apparatus who have provided good services to the community, the competence 

and reliability of employees in using tools, resources, and supported responsive 

employee attitude. 

Keywords: Online-Based Public Service, Minister of Home Affairs 

Regulation Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration 

Services, Performance of State Civil Apparatus (ASN). 
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MOTTO 

 

 

 

ْ فَلَهَاۗ  ْ َۗوِاْن َاَسأُْتم هْفمِسُكم ْ ِِلَ ْ َاْحَسنُْتم  ِاْن َاْحَسنُْتم
 

 

Artinya: “ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan)  

itu untuk dirimu sendiri.  

( Q.S Al- Isra Ayat 7 ). 

  



 

ix 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-mu 

Alhamdulillahirobbilalamin penuh rasa syukur yang tidak hentinya, kau jadikan aku 

seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, bersyukur dan berima 

kepada-mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini 

dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan 

sejak kecil dan skripsi ini saya persembahkan kepada: 

 

1. Terima kasih kepada Ibu ku tercinta Tini Ajis dan bapak ku tercinta Chairul Yos 

Harto terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a yang tidak ada hentinya, 

kesabaran, motivasi, mendidik, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan yang selalu 

diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan rahmatnya, kesehatan, keberkahan umur, kemurahan rezeki, serta 

selalu dalam perlindungan kebaikan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. 

2. Terima kasih kepada Uwak Idawati dan Uwak Zulnah serta seluruh keluarga yang 

selalu memberikan do’a dan dukungan terbaik kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Ibu dan Bapak yang selalu mendukung 

memberikan arahan terbaik, do’a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

4. Terima kasih kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

semoga dapat melahirkan generasi-generasi terbaik dimasa depan. 

  



 

x 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Peneliti bernama lengkap Yustika Oktora Domas lahir Bukit Kemuning, 11 

Oktober 1999. Peneliti merupakan anak tunggal dari Bapak Chairul Yos Harto dan Ibu 

Tini Ajis. 

Peneliti mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 05 Kelapa Tujuh dan lulus pada 

tahun 2012. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Kotabumi dan 

lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMA 

Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2018.  

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi 

Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama Program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti 

menyusun skripsi dengan judul “ Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara “. 

Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan 

Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. 

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam kegiatan intra maupun ekstra Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.  



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabilallamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha 

Esa berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

kekuatan serta petunjuk, pertolongan, anugerah yang tidak bisa diucapkan dengan kata-

kata oleh peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

keluarga dan sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Semoga kita 

sebagai umatnya selalu  mendapatkan hidayah dan syafaatnya. Aamiin Ya Rabbal 

Alamin.   

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Sosial dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Dengan skripsi yang berjudul “ Efektivitas 

Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Utara “. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran langsung maupun tidak langsung terutama 

di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapt bantuan dari 

berbagai pihak yang berupa bimbingan, kritik, petunjuk saran dan dukungan. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta. 

2. Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Abdul Qohar, M. Si selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

4. Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan, saran dan motivasi dalam bidang akademik selama dibangku 

perkuliahan. 

5. Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

waktu luang, pengetahuan, arahan, dan saran terhadap Peneliti sehingga Skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

6. Gesit Yudha M.I.P selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu 

luang, pengetahuan, arahan, dan saran terhadap Peneliti sehingga Skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

7. Citra Wahyuni, M. Si dan Yoga Irawan, M. Pd yang telah membantu kelancaran 

skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu 



 

xii 

 

pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam 

9. Seluruh staf kepegawaian Dekanat Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang 

telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

memperkenankan peneliti literature penelitian skripsi ini. 

11. Terima kasih kepada Kepala Dinas, seluruh Pegawai dan Staf Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang telah 

memberikan izin penelitian dan telah membantu kelancaran dalam penelitian 

skripsi ini. 

12. Arif Rahman yang telah memberikan dukungan dalam skripsi ini. 

13. Teman-teman Mutiara Annisa, Azzifa Rahmatania, Novi Mustika Sari, Damayanti 

Nur Azizah, Ajeng Utami, Arti Setiasari, Siti Kotijah, Ananda Rizka Kurnia, 

Ahmad Apandi, Hanafi, Hafid Septio, Eka Yuda Pratama, yang selalu memberikan 

dukungan, bantuan dan bersedia menjadi teman diskusi bertukar pikiran selama 

dibangku perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 

14. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. 

15. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Pemikiran Politik Islam kelas B 

angkatan 2018 yang telah saling membantu satu sama lain. 

16. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandarlampung 

Komisariat Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

17. Seluruh keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama. 

18. Terima kasih Almamater tercinta tempat mencari ilmu Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan 

semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembacanya. 

 

 

Bandarlampung,    16 Maret 2022 

Peneliti,  

 

 

 

Yustika Oktora Domas 

NPM. 1831040116 

 



 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. i 

ABSTRAK ............................................................................................................................. ii 

SURAT PERNYATAAN ...................................................................................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................................. iv 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................... v 

MOTTO ................................................................................................................................. vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................................. vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................... xiv 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ....................................................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ........................................................................................... 2 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .............................................................................. 5 

D. Rumusan Masalah .................................................................................................... 5 

E. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 5 

F. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 5 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ............................................................. 6 

H. Metode Penelitian .................................................................................................... 8 

I. Sistematika Pembahasan .......................................................................................... 17 

 

BAB II. EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas ....................................................................................... 23 

2. Ukuran Efektivitas ............................................................................................ 25 

3. Indikator Efektivitas ......................................................................................... 28 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas ................................................ 30 

B. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik ............................................................................ 30 

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik .................................................................. 32 

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik ...................................................................... 34 

4. Standar Pelayanan Publik ................................................................................. 35 

5. Pelayanan Publik Berbasis Online .................................................................... 37 

C. Kualitas Pelayanan Publik 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik .............................................................. 37 



 

xiv 

 

2. Indikator Kualitas Pelayanan Publik ................................................................. 37 

 

BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN  

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

A. Profil Kabupaten Lampung Utara 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Utara ..................................................... 41 

B. Profil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  

Lampung Utara 

1. Tugas, Fungsi Dinas Kependudukan  

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara .............................................. 41 

2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan  

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara .............................................. 43 

3. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan  

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara .............................................. 44 

 

BAB IV. EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE PADA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LAMPUNG UTARA 

A. Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan 

dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara ........................................................... 47 

B. Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara ........................................................... 52 

 

BABV. PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 73 

B. Rekomendasi ........................................................................................................... 74 

 

DAFTAR PUSATAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

           

 

1.1  Data Primer .................................................................................................... 10 

1.2  Data Sekunder ................................................................................................ 11 

2.1  Hubungan Arti Efektivitas .............................................................................. 20 

3.1  Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Utara ............. 51 

3.2  Daftar nama pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan  

 Sipil Lampung Utara ...................................................................................... 52 

3.3  Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara Semester 1 tahun 2021 ........... 54 

3.4  Jumlah Perkembangan Pelayanan KTP-el Lampung Utara 2021 ................... 56 
  



 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

1. Lampiran Surat Badan Kesatuan Bangsa dam Politik Kabupaten Lampung 

Utara 

2. Lampiran Surat Balasan Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Utara 

3. Lampiran Surat Persetujuan Pembimbing 

4. Lampiran Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi 

5. Lampiran Hasil Turnitin 

6. Lampiran SK Dosen Pembimbing 

7. Lampiran Pedoman Wawancara 

8. Lampiran Triangulasi Teknik 

9. Lampiran Hasil Wawancara



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

Adapun penegasan judul dalam skripsi ini berperan untuk memperjelas 

arah penelitian agar lebih mudah mengetahui makna yang terkandung 

didalam skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam 

memahami kalimat judul di atas, perlu kiranya penulis menguraikan terlebih 

dahulu maksud dan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. 

Adapun  judul skripsi yang dimaksud adalah adalah: “Efektivitas Pelayanan 

Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara”. Maka penulis memaparkan istilah yang 

terdapat pada judul yakni: 

Efektivitas menurut Steers Efektivitas yang berasal dari kata efektif, 

yaitu suatu perkejaan dikatakan efektif apabila suatu pekerjaan dapat 

menghasilkan suatu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif 

jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuia dengan 

rencana yang telah ditetapkan.
1
 Menurut Agung Kurniawan efektivitas 

merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
2
 Presentase jumlah 

yang mengajukan pelayanan yang dikatakan efektif dalam pelayanan 

penelitian ini ialah jumlah yang wajib KTP adalah 448.310 dan terselesaikan 

494.391  dengan pernyatan tersebut dikatakan efektif dalam pelayanan 

berbasis online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara.  

Pelayanan Publik menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang 

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tenggungjawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum 

menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak 

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan kepentingan masyarakat.
3
 Terkait Pelayanan Publik Berbasis 

                                                     
  1 Richard M Steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Airlangga, 1998), 1. 

 2 Agung Kurniawan, Tranformasi Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109. 

  3 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya, 
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Online (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

memenuhi semua kriteria dan pelaksanaannya sesuai dengan Standar 

Operasional tersebut. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan 

rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4
 

Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat oleh birokrasi Pemerintah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari 

pengaruh masalah-masalah terhadap pelayanan publik yang diterima 

masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara 

terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, terlihat dari 

banyaknya keluhan dari masyarakat disebabkan oleh permasalahan-

permasalahan dalam proses pelayanan publik yang diterima dan dirasakan 

masyarakat baik dari sisi prosedur pelayanan, kepastian waktu, biaya dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik serta kinerja penyelenggara pelayanan 

publik. Kinerja pegawai aparatur sipil negara yang kurang responsif sehingga 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Kinerja birokrasi 

pemerintah daerah yang baik akan terlihat dari pemenuhan kebutuhan 

masyarakat yang menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pemerintahan, 

peningkatan daya aspirasi pemerintah atas kebutuhan dan tuntutan serta 

aspirasi masyarakat tersebut dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.  

 

Berdasarkan penjelasan istilah dalam judul “Efektivitas Pelayanan 

Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara” bahwasannya Efektivitas pelayanan publik 

yang akan dibahas oleh peneliti adalah memfokuskan kualitas pelayanan dari 

segi kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang menerapkan pelayanan 

publik berbasis online (dalam jaringan).  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik itu sendiri merupakan pelayanan dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan 

                                                                                                                                            
(Yogyakarta: Gava Media, 2011), 11. 

  4 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/profil, 2021. 

Diakses pada (6 September 2021 Pukul 12.11 WIB.) 

https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/profil
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baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi 

kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasaan masyarakat 

itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah 

ditingkat pusat maupun daerah.
5
 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang 

publik, jasa publik, dan pelayanan adminstratif. Sehingga efektivitas suatu 

sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya pelayanan publik. 

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring serta keluarnya Surat 

Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 443.1/ 2978/ Dukcapil Tanggal 16 Maret 

2020 Perihal Pelayanan Administarasi Kependudukan dan Pencegahan Virus 

Corona (Covid-19). Membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara yang semula menerapkan pelayanan tatap muka 

akhirnya secara berani menerapkan pelayanan online (dalam jaringan) dalam 

rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19. 

Berdasarkan karya ilmiah Abdur Rajab terkait aspek efektivitas dengan 

kompetensi petugas, biaya pelayanan yang berjudul “Efektivitas Pelayanan 

Publik Di Bidang Kependudukan Berbasis Elektronik Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu”, menangkap hasil riset 

bahwa pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Batu sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari 

beberapa aspek yaitu kompentensi petugas, biaya pelayanan, waktu 

penyelesaian, sarana prasarana, prosedur, dan produk pelayanan.berserta 

indikatornya, Dari hasil penelitian menunjukan bahwa adanya faktor 

pendukung yaittu sarana prasarana yang memadai dan faktor penghambat 

yang ada di istansi tersebut yaitu sering terjadi gangguan server.
6
 

Kajian ilmiah karya, Marlina Liana Pakaya pelayanan terpadu yang 

dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama masa pandemi 

Covid-19 dengan menggunakan pelayanan berbasis online. “Kinerja 

Pelayanan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Pelayanan Masyarakat 

Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta” menunjukan gejala dan 

pola yang berbeda dari riset yang diteliti Abdur Rajab. Hasilnya bahwa 

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 

                                                     
  5 Hayat, Manajemen Pelayanan Public,  (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), 1. 

  
6
 Abdur Rajab A Koli, Firman Firdausi, “Efektivitas Pelayanan Publik Di Bidang Kependudukan 

Berbasis Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu”, Jurnal Ilmu Sosial dan 

IlmuPolitik 8, no. 4 (2019): 6. 
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dalam pelayanan publik di era pandemi Covid-19 belum optimal, dimana 

masih terdapat kendala yaitu: 1) proses verifikasi dan validasi NIK yang lebih 

lama, 2)  keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan online, 3) 

gangguan terhadap website dan sistem aplikasi, dan 4) keterbatasan 

anggaran.
7
 

Jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia 

(bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang 

berkualitas sebagaimana firman Allah SWT sebagiman yang diterangkan 

dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 

yang berbunyi: 

 

َن اِْلَْرِض ۗ  ْ م ِ اا َاْخَرْجنَا لَُكم ْ َوِممذ ٓبِت َما َكَسبُْتم ا َاهِْفقمْوا ِمْن َطي ِ يَْن ٓاَمنمْوا ِ َا اَّلذ ُّيه َ ٰٓيا

ا ْوا ْوا ِفْيِه ۗ َواعْلَمم ا َاْن تمْغِمضم ِخِذيِْه ِاِلذ ْ ِِبٓ ُتم وا الَْخِبيَْث ِمنْهم تمْنِفقمْوَن َولَس ْ مم  َوَِل تََيمذ

ْيد ) َ غَِِنٌّ ََحِ (٧٦٢ٌَانذ اّلل ٓ  

 

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 

hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian  dari apa yang kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah  bahwa  Allah 

Maha Kaya. Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah ayat 267). 

 

Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna 

bahwa para petugas pelayan, hendaknya melayani dan memperlakukan 

seseoarang dengan baik sebagimana ia memperlakukan dirinya sendiri. 

Kenyataan yang terjadi aparatur pemerintah memberikan palayanan pada 

masyarakat yang seringkali cenderung rumit seperti: a) pemberian layanan 

yang masih berbelit-belit lamban dalam penanganan, biaya tinggi, kurang 

cermat dalam penenganan, sementara masyarakat terdesak untuk 

penyelesaikan tersebut. b) masih ada beberapa oknum yang ditemukan 

melakukan pungutan liar pada masyarakat. Sehinggah pelayanan tidak 

berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.
8
 

Berdasarkan beberapa hal yang terjadi dilapangan melalui wawancara 

                                                     
  7 Marlina Liana Pakaya, “Performance Of The Population And Civil Registration Service In 

Public Services During The Covid-19 Pandemic In Dki Jakarta Province”, International Journal Of 
Governmental Studies And Humanities, (2020): 1. 

  8 Nirmala, “Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan 

Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 4. 
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pendahuluan dengan Bapak Bambang selaku Kasi Pindah Datang Penduduk 

diantaranya: dari sistem pelayanan online ini menggunakan aplikasi 

percakapan WhatsApp dimana dalam menggunakan aplikasi percakapan 

tersebut tidak mudah terlebih jika terjadi penumukkan data permohonan 

pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya keluhan 

dari masyarakat yang tidak paham terkait prosedur pelayanan berbasis online. 

Kemudian untuk proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil satu hari atau 1x24 jam, tetapi memiliki syarat dan 

ketentuannya jika jaringan normal. Contohnya proses pembuatan KTP 

Elektronik jika tersedianya cukup blanko atau folmulir dan tidak terjadi 

penumpukan data yang signifikan, maka 1x24 jam dihari kerja dokumen yang 

dibutuhkan dapat terselesaikan. Tetapi jika sebaliknya terjadi penumpukan 

permohonan bahkan bisa menghabiskan waktu melebihi standar waktu yang 

telah ditentukan 3-4 hari kerja. Adapun beberapa keluhan dari masyarakat 

yang tidak bisa diselesaikan misalnya terdapat permasalahan data dan 

permasalahan prinsip yang statusnya sudah menikah tetapi mengaku belum 

menikah. Kemudian kelemahan masyarakat yang sering terjadi jika dari 

masyarakat tidak bisa melengkapi persyaratan-persyaratan pembuatan 

dokumen yang diperlukan. Dipertegas pula oleh beliau bahwa masyarakat 

juga masih tidak sabar menunggu tidak jarang pula adanya masyarakat yang 

menggunakan cara cepat yaitu dengan memberi uang kepada petugas agar 

dokumen yang dibutuhkan dapat terselesaikan dengan waktu yang cepat, 

padahal untuk pembuatan dokumen tidak dipungut biaya (gratis). 
9
 

Berdasarkan informasi dari masyarakat melalui wawancara Pengguna jasa 

pelayanan Ibu Siti yang mengajukan pembuatan E-KTP, menurut Siti 

Munawah pelayanan berbasis online terdapat kesulitan dalam pembuatan 

KTP-el menurut beliau proses prosedur yang sulit dimengerti untuk yang 

tidak terlalu paham gadget dan teknologi.
10

 Pendapat dari masyarakat lain 

Bapak Basril yang ingin mengajukan pemindahan penduduk menurut beliau 

proses pelayanan berbasis online cukup mudah dengan keperluan pindah dari 

Padang Sumatera Barat ke Lampung ini, prosesnya.
11

  

 

 

Adanya Faktor Pandemi Covid-19 membuat keterbatasan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat, diantaranya informasi yang tidak tersampaikan 

dengan akurat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan 

mempertanyakan prosedur pelayanan. Kemudian sarana dan prasarana yang 

                                                     
  9 Bambang Irawan, Kasi Pindah Datang Penduduk,  Wawancara Langsung, Pada 07 September 

2021 Pukul 09. 35 WIB. 

  
10

 Siti Munawah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Langsung,  pada 07 September 2021 Pukul 

10.54 WIB. 

  11 Basril, Wiraswasta,  Wawancara Langsung, pada 07 September 2021 Pukul 10.54 WIB. 
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tidak didukung dengan baik dari pemerintah daerah. Adapun permasalahan 

lainnya terdapat keluhan dari media massa (instagram) yang mengeluhkan 

sikap pegawai untuk lebih menanggapi pertanyaan masyarakat.  Kualitas 

pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kebutuhan masyarakat. 

Namun, realitasnya menunjukan bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan 

publik saat ini masih belum memadai, karena masih banyaknya keluhan dan 

pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun dari media massa. 

Kinerja pegawai aparatur sipil negara yang kurang responsif sehingga 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Maka dalam 

penelitian “Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara” 

penting untuk diteliti dan diungkap lebih mendalam. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

 

Setalah menelaah dan memperhatikan penjabaran yang telah dijelaskan 

pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan terkait dengan kajian penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang digunakan dalam pelayanan berbasis online di Kantor Dinas 

Kependudukan Pencatatan Sipil Lampung Utara dimasa pandemi Covid-19 

kurang efektif. 

2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan berbasis 

online. 

3. Kinerja pegawai di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang 

kurang responsif, dan kurang dalam mengatur waktu dengan baik. 

4. Sarana dan prasarana yang tidak didukung baik dari pemerintah daerah. 

 

Dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. 

Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk 

membuat penelitian lebih terarah, maka fokus penelitian yang dikaji dibatasi 

pada:  

Efektivitas pelayanan publik yang akan dibahas oleh peneliti adalah 

memfokuskan kualitas pelayanan dari segi kinerja Aparatur Sipil Negara pada 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 yang 

menginstruksikan pelayanan berbasis online untuk mengurangi kontak fisik 

antara masyarakat dan pegawai dan meminimalisir wabah Covid-19 terhitung 

sejak tahun 2020 hingga saat ini.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan 

diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas 

Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sebagaimana dapat diketahui bahwasannya setiap langkah dan usaha  guna 

mencapai suatu tujuan yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui: 

1. Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan  

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. 

2. Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian pasti dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 

pembaca. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi dalam 

mengembangkan pengetahuan pelayanan publik berbasis online. 

2. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama dimasa 

mendatang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

b. Manfaat Praktis 

 

1. Bagi aparatur pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dapat dijadikan rujukan 

dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada 

masyarakat. 

2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan kepada masyarakat sebagai penilai lembaga pemerintah 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Bagi peneliti diharapkan mampu menambahkan pengetahuan dan 

pengalaman penelitian khusususnya yang berhubungan dengan 

lembaga pemerintahan efektivitas pelayanan publik berbasis online.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian dilakukan agar peneliti mengetahui hal apa yang telah 

diteliti dan belum sehingga menghindari duplikasi penelitian: 
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1. Skripsi atas nama Ayu Kusuma Wardhani yang dibuat pada tahun 2018 

berjudul “ Evektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan harus 

memenuhi delapan indikator yang digunakan oleh peneliti. Indikator-

indikator tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pelayanan antara lain. Faktor jaringan, faktor Kesadaran Masyarakat, faktor 

Sarana dan Prasarana, faktor Anggaran. Selanjutnya Berdasarkan 

Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Pelayanan yang dilakukan oleh para 

pegawai menerapkan sikap dan perilaku Rasulullah yang merupakan suri 

teladan yang baik. Sikap dan perilaku tersebut diantaranya Siddiq, Amanah, 

Tabliqh, dan Fathonah.
12

 

 

2. Skripsi atas nama M. Guntur Merdika Hadi yang dibuat pada tahun 2019 

berjudul “Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur”. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Pelayanan E-KTP 

menggunakan teori yang dikemukakan Campbell J.P yaitu Keberhasilan 

Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program sudah efektif 

dan efisien.
13

 

 

3. Skripsi atas nama Nirmala yang dibuat pada tahun 2020 berjudul 

“Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Perumahan Permukiman Dan 

Pertanahan Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efektivitas pelayanan publik di Dinas Perumahan, Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Bulukumba sudah tergolong efektif meski ada 

terdapat beberapa kekurangan, apabila dibahas dari aspek (1) prosedur 

pelayanan, sudah tergolong efektif, meski terdapat beberapa kekurangan (2) 

waktu penyelesaian, sudah tergolong efektif, meski terdapat beberapa 

kekurangan (3) biaya pelayanan, sudah tergolong efektif; (4) sarana dan 

prasaranan, sudah tergolong efektif; (5) kompetensi pegawai, sudah 

tergolong efektif; (6) produk pelayanan, sudah tergolong efektif. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang 

digunakan yaitu primer dan sekunder, jumlah informan yaitu 11 orang.
14

  

                                                     
  

12
 Ayu Kusuma Wardhani, “ Efektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2018), 14.  

  
13

 M. Guntur Merdika Hadi, “Efektivitas Pelayanan Perekaman E-Ktp Pada Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah 
Mataram, 2019), 11.  

  
14

 Nirmala, “Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan 

Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 6. 
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4. Skripsi yang dibuat Ahmad Al Furkon pada 2018 dengan judul “Kualitas 

Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini mengungkap 

pelayanan pegawai dalam pembuatan E-KTP sudah maksimal faktor yang 

menjadi penghambat pelayanan adalah jaringan yang buruk, verifikasi yang 

lama dipusat, sarana dan prasarana yang belum cukup dan para pegawai 

yang kurang. Strategi yang dilakukan pegawai dengan menjalin kerja sama 

yang baik antar pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil, 

sosialisasi kepada masyarakat agar pelayanan optimal. Dengan analisi data 

kualitatif
15

 

 

5. Skripsi yang dibuat oleh M. Redo Albert Aryanto pada tahun 2021 dengan 

judul “ Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Pelayanan E-KTP Pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat “. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat berkaitan dengan tinjauan Fiqh Siyasah Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sudah baik t 

sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU. No. 

25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan 

Inovasinya yaitu membuat surat keterangan (suket) jikalau blangko habis. 

Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu petugas, kurang 

menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah 

untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya.
16

 

 

6. Jurnal yang dibuat oleh Risma Dkk pada 2020 dengan judul “Efektivitas 

Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektifitas 

pelayanan public dilihat dari standar prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, 

dan kompetensi petugas pemberi pelayanan.
17

  

 

7. Jurnal yang dibuat atas nama Ria Enitasari, pada 2019 berjudul “Efektivitas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku 

Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini 

                                                     
  

15
 Ahmad Al Furkon, “Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin” , ( Skripsi Universitas Islam Negeri, 2018), 9. 
  

16
 M. Redo Albert Aryanto, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Pelayanan E-KTP Pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 

2021), 1. 

  
17

 Rudi Salam Dkk., “Efektivitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Soppeng,” Jurnal Administrasi Publik 16, No. 1 (28 September 2020): 12. 
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didasarkan oleh fenomena mengenai penggunaan Aplikasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang didukung 

teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan memberikan pelayanan 

yang cepat dan mudah kepada masyarakat, sebagaimana dengan adanya 

PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 

Administrasi Kecamatan. Ada 4 sasaran ukuran Efektivitas  yaitu: Dana, 

sarana dan Prasarana, jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilakan, batas 

waktu, dan tata cara pelayanan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo. Fokus penelitian ini berpedoman pada Ukuran Efektivitas 

menurut Siagiandalam hal ini ada 4 sasaran kajian, yaitu : (1) Sumber daya, 

Dana, Sarana dan Prasarana; (2) Jumlah dan mutu pelayanan yang 

dihasilkan ; (3) Batas waktu; (4) Tata cara pelayanan yang harus ditempuh. 
18

 

8. Jurnal yang dibuat Wingfi Japami tahun 2019 dengan judul “Efektivitas 

Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas 

layanan online. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian tujuan pada 

layanan ini belum menyeluruh, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian 

tujuan secara keseluruhan masih lemah sehingga mengakibatkan layanan 

online kurang efektif.  Kemudian kendala yang ada terkait dengan 

rendahnya sosialisasi masyarakat dan masalah jaringan internet.
19

 

 

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang menyerupai dengan 

penelitian ini bahwasannya judul yang akan peneliti lakukan adalah 

“Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara” penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana peneliti menggunakan teori 

Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan serta Kualitas Pelayanan Publik 

dikemukakan oleh Zeithaml. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif  

bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field reserch) dengan 

teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi teknik. Lokasi penelitian pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara berfokus 

pada  pelayanan publik berbasis online atas dasar Permendagri Nomor 7 tahun 

2019 tentang pelayanan adminstrasi kependudukan dalam jaringan. Serta 

adanya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443.1/ 2978/ Dukcapil Tanggal 16 

                                                     
  18 Ria Enitasari dan Diana Hertati, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis 
Aplikasi Berkas Mlaku Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”, Public 

Administration Journal Of Research 1, No. 2 (28 Juni 2019): 137–50. 

  19 Wingfi Japami, “Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2, No 1 (2019): 1. 
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Maret 2020 karena terdapat kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat maupun 

pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pemaparan 

diatas tidak ada judul yang secara spesifik sama dengan yang akan peneliti 

lakukan dengan penelitian sebelumnya. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postposotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
20

 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu jenis penelitian kualitatif secara 

lapangan (field study research). Penelitian kualitatif merupakan suatu 

kegiatan dalam menganalisis kehidupan/fenomena sosial yang terjadi di 

sekitarnya. Baik itu lingkungan tempat tinggal, masyarakat, organisasi, 

bahkan lembaga pendidikan, dsb. Dengan catatan, seorang peneliti 

mampu menggambarkan keadaan sosial secara ilmiah.
21

 Peneliti sudah 

terjun langsung kelapangan penelitian dilakukan guna meneliti secara 

langsung objek penelitian guna memperoleh data. Dalam hal ini 

peneliti mengumpulkan data-data serta informasi yang ada dilapangan 

yang diperlukan yaitu partisipasi pegawai serta pengguna jasa 

pelayanan berbasis online pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung utara. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis tepatnya berupa studi 

kasus. Penelitian deskriptif menuturkan menafsirkan data yang 

berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang 

diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat 

sekarang.
22

 Penelitian ini bersifat deskriptif semata-mata untuk 

melukiskan variabel serta kondisi dalam suatu objek penelitian yang 

ada di lapangan, menggambarkan dan mengalisis sebuah peristiwa 

kejadian yang terjadi pada sesuai objek kenyataan, gejala atau 

                                                     
  20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 9. 

 21 Sudaryono,  Metodologi Penelitian. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan II. 2018), 82. 

   22 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 89. 
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kelompok tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas 

fenomena dalam proses pelayanan berbasis online. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya 

memaparkan serta mendeskripsikan yang berkaitan dengan Efektifitas 

Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung utara. 

 

c. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, Menurut Sudaryono menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang dapat dilakukan untuk menganalisis 

kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut 

pandang atas interpretasi dari individu (informan) dalam latar 

alamiah.
23

 Pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menemukan 

realita serta melukiskan  secara sistematis dan rinci dari fenomena yang 

terjadi pada lingkungan sekitar, mengamati objek secara aktual dan 

cermat mencari fakta dan sifat populasi pada objek tertentu pada 

penelitian 

 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian kualitatif lebih kepada kualitas atau sumber informasi 

yang massif dan jelas. Sehingga sangat terlihat sekali perbedaannya 

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang menitikberatkan pada data 

dan angka. Oleh sebab itu, peneliti harus benar–benar teliti dan hati–hati 

agar sumber–sumber yang disajikan adalah hasil informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan juga data 

sekunder. 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data atau sumber informasi utama yang 

dikumpulkan dan diambil langsung dari orang atau sumber-sumber 

informasi lainnya.
24 

Disini penulis memperoleh data secara langsung 

melalui wawancara secara mendalam dan hasil observasi secara 

individu dengan Sekretaris, Kabid, Kasubag, dan Kasi, Seksi pada 

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara. Adapun teknik pengambilan informan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana 

penetapan sampel atau informan diambil dari beberapa populasi. 

                                                     
 23 Sudaryono, Op. Cit. 91 

 24 Sugiyono, Op. Cit, h. 137 
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Sampel mempunyai kriteria seperti Pegawai pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Dari 

para informan yang sudah dijelaskan pada data primer Informasi dalam 

penelitian ini juga didapat 5 dari masyarakat Kabupaten Lampung utara 

yang sudah melakukan jasa pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan teknik 

diatas, yang menjadi sumber informan data primer dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut diantaranya: 

 

Tabel 1.1 

Data Primer 

No Nama Jabatan 
Tempat/Tanggal 

Wawancara 

1. 
Perdana Putra, 

SE., M.M 
Sekretaris 

Kantor Disdukcapil, 

06 Januari 2022. 

2. 
Diah Novilia, 

S.Sos.MM 

Kabid Pencatatan 

Sipil 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

3. Iwansyah, SE 
Kasubag Umum 

dan Kepegawaian 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

4. 
Bambang Irawan, 

S.Sos.MM 

Kasi Pindah 

Datang Penduduk 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

5. 
Yudistira, SE. 

MM 

Seksi Perkawinan 

dan Perceraian 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

6. Sriyono 
Warga Kecamatan 

Bukit Kemuning 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

7. Rini 
Warga Kecamatan 

Tanjung Aman 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

8. Prastyo 
Warga Kecamatan 

Abung Surakarta 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

9. Norni 
Warga Kecamatan 

Muara Sungkai 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

10. Yusron 
Warga Kecamatan 

Abung Timur 

Kantor Disdukcapil, 

29 Desember 2021. 

 

 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder diambil dari studi pustaka dari berbagai 

sumber literasi maupun media lainnya media online, termasuk juga 

hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Sumber-sumber sekunder ini, 
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dokumen-dokumen, surat kabar, artikel, dan arsip atau lainnya.
25 

dalam 

mendukung data primer sebagai olahan peneliti dalam penulisan karya 

ilmiah ini yang ada relevansinya terhadap penelitian. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa arsip, dokumentasi, kegiatan dan lain-lain 

terkait objek penelitian. 

 

Tabel 1.2 

Data Sekunder 

No Jenis Data Sifat Data 

1. 

Profil Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Utara 

Soft File 

2. Jumlah Pelayanan KTP-el Tahun 2021 

Arsip Kantor 

Disduk Capil 

Lampung Utara 

3. 

Daftar Pegawai Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara 

Soft File 

4. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

7 tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan secara 

daring 

Soft File 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan penelitian di lapangan. Metode yang digunakan secara spesifik 

dalam penelitian ini adalah dengan analisis hasil wawancara baik yang 

terstruktur maupun yang tidak terstruktur, angket/kuisioner yang bersifat 

terbuka, dokumen dan observasi. Untuk mengumpulkan data dalam 

kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data 

tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.
26 

Untuk 

memperoleh data yang valid dan objektif penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data, yaitu: 

 

a. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang 

kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam 

                                                     
 25Ibid. h.137 

  
26

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 

241. 
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menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti.
27

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Lampung Utara dan melakukan wawancara 

pendahuluan pada tanggal 07 September 2021 dan bertemu langsung 

dengan Bapak Bambang Irawan Kasi Pindah Datang Penduduk, serta 

Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Peneliti melakukan 

penelitian lebih lanjut pada 29 Desember 2021 – 06 Januari 2022 

melalui wawancara terstruktur dengan Bapak Perdana Putra selaku 

Sekretaris Disduk Capil, Ibu Diah Novilia Kabid Pencatatan Sipil, 

Bapak Iwansyah Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bapak Bambang 

Irawan Kasi Pindah Datang Penduduk, Bapak Yudistira Seksi 

Perkawinan dan Perceraian. Serta Masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan Berbasis Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil kabupaten Lampung Utara. 

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).
28

 Wawancara 

sendiri sangat membantu apalagi ada beberapa hal yang tidak bisa 

dijawab dan diketahui dengan hanya mengandalkan sumber literasi 

saja. Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada 

narasumber yakni Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Lampung Utara. Narasumber yang digunakan dalam wawancara adalah 

Sekretaris Disduk Capil, Kabid Pencatatan Sipil, Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian, Kasi Pindah Datang Penduduk, Seksi Perkawinan dan 

Perceraian terkait informasi kinerja pegawai terhadap pelayanan 

berbasis online. 

Pada saat proses wawancara metode yang di gunakan sesuai 

dengan panduan atau pedoman wawancara yang telah disesuaikan 

dengan peneliti dan yang diwawancarai pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1 yaitu data informan. Jadi dalam hal ini, metode yang 

digunakan untuk melakukan interview langsung objek mengenai 

Efektifitas Pelayanan Publik Berbasis Online pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Utara 

 

 

                                                     
  

27
 Ibid, h. 123 

  
28

 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, (CV: Pustaka Ilmu Group, 2021), 138. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian 

yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. 

Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan 

bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta 

lokasinya. Termasuk juga di dalamnya ada dokumen-dokumen yang 

menunjang keabsahan penelitian ini.
29

 Dokumentasi dalam penelitian 

ini berupa arsip dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Lampung Utara. 

 

4. Pengabsahan Data  

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu 

terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Pengabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran atas 

temuan hasil penelitian dengan fakta di lapangan. Pengabsahan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan dari berbagai 

teknik pengumpulan data yang telah ada. Dalam teknik pengumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.  

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokurnentasi untuk surnber data yang sarna secara serernpak. Triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sarna. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Menurut sugiyono (2016) 

ada tiga macam triangulasi yakni:
30

 

 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

                                                     
29Sudaryono, Op. Cit, h. 219. 

  
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 2013), 241. 
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sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya 

kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang 

telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang 

menugasi, dan ke ternan kerja yang merupakan kelompok kerjasama. 

Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti 

dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sarna, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member cheek) dengan tiga sumber data tersebut.
31 

 

Pada penelitian ini, Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan umum 

dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, 

metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dapat dilihat dari 

pemaparan kriteria dalam verifikasi data diatas, peneliti menggunakan 

teknik Triangulasi Data. Dimana teknik ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dari setiap narasumber yang 

dijumpai oleh peneliti dilokasi penelitian, yang diantaranya adalah 

Sekretaris Disduk Capil, Kabid Pencatatan Sipil, Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian, Kasi Pindah Datang Penduduk, Seksi Perkawinan dan 

Perceraian serta Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. 

  

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda beda.
32 

Pada teknik ini peneliti menghasilkan data 

yang diperoleh yaitu dari Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan 

untuk membandingkan pernyataan pegawai dengan masyarakat untuk 

memperoleh data yang akurat. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat  nara 

                                                     
  

31
 Ibid, h. 433 

  
32

 Ibid. h. 433 
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sumber masih segar, belum ban yak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya.33 Peneliti melakukan wawancara dipagi 

hari yaitu diwaktu jam kerja hingga selesai.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah berbagai sumber didapatkan, maka peneliti mengolah data–data 

tersebut dengan cara deskriptif-analitis. Maksudnya peneliti berusaha 

menganalisis secara kritis apakah semua sumber tersebut memang benar 

adanya, baik secara normatif maupun empiriknya. Sehingga nantinya 

penyajian karya tulis ilmiah dapat disajikan dengan apik dan matang untuk 

memudahkan pembaca atau yang lainnya dalam memahami karya tulis 

ilmiah ini. 

Menurut Sugiyono proses analisis data dilakukan dengan beberapa 

langkah. Mulai dari pra-riset sebelum ke lapangan menggunakan data 

sekunder kemudian observasi langsung terhadap penelitian untuk 

memastikan dan mengumpulkan data yang valid selain data sekunder 

hingga seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk diuraikan dalam 

rangka penyajian hasil riset yang layak dan sesuai kepada pembaca. Berikut 

tahapan analisis data.
34

 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, 

data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 

aneka macam cara melalui seleksi ketat.
35

 Untuk itu peneliti melakukan 

reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Efektivitas Pelayanan 

Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Utara. Reduksi data atau proses transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan 

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, 

                                                     
  33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 2013), 274. 

34
Ibid. h. 253-266. 

  
35

 Hardani dkk, Op. Cit, h. 164. 
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melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya 

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data.Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah sebagai test yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang difahami tersebut.
36

 

 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan 

verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan 

simpulan yang kredibel.
37 

 

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik mengecek 

keabsahan data dimana Triangulasi data dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dari setiap informanyang dijumpai 

oleh peneliti dilokasi penelitian diantaranya Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kasubbag Umum dan Keoegawaian, Kepala Seksi, serta masyarakat 

pengguna layanan terkait informasi yang berkaitan dengan pelayana 

Publik Berbasis Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika atau format yang lazim digunakan 

sesuai dengan buku panduan yang sedng berlaku disebuah Perguruan Tinggi 

yang masing-masing sistematika untuk jenis penelitian kualitatif, sebagai 

berikut: 

BAB I PENDHULUAN 

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                     
  

36
 Ibid, h. 167. 

  
37

 Ibid. h. 170. 
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kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pada BAB ini merupakan BAB yang sangat pentingdan mendasar 

untuk dijadikan pedoman arah dari pembahasan yang peneliti sedang teliti. 

BAB II LANDASAN TEORI 

BAB ini berisi tentang uraian teori-teori yang dijadikan sebagai landasan 

dalam melakukan penelitian. Landasan teori dalam BAB ini membantu untuk 

mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu 

penelitian yang dimana teori-teori yang diambil tentunya didasarkan pada 

literatur primer yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang peneliti 

teliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

BAB ini membahas tentang latar sosial, historis, ekonomi, demografi, 

lingkungan sebagai gambaran umum objek penelitian yang melatari temuan 

penelitian. Pada BAB ini lebih mempertegaskan dan memperjels keadaan 

lingkungan ditengah latar belakang permasalahan yang dijelaskan pada BAB I 

yang kemudian dipertajam menggunakan landasan teori. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini membahas tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan 

pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah maupun fokus penelitian 

yang terdapat pada BAB I yang kemudian mengkaji masalah yang terjadi 

dilapangan dengan teori yang digunakan pada BAB II dengan mengamati 

keadaan lingkungan objek penelitian yang diuraikan pada BAB III sehingga 

menghasilkan jawaban dan temuan dari permasalahan yang ingin peneliti teliti. 

BAB V PENUTUP 

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan dalam hal ini menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang 

ditemukan peneliti yang dinilai ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang 

telah diuraikan pada BAB-BAB sebelumnya. 

J. Kerangka Teoritik 

 

Pelayanan publik adalah salah satu sistem bagi masyarakat yang 

diharapkan dapat memberikan kepuasan atas hak-hak dalam pelayanan publik 

serta memberikan perlindungan yang berkaitan tentang pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terkait dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan 

Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependududukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupetan Lampung Utara. Dalam pelaksanaan pelayanan berbasis online 

masih terdapat permasalahan dan belum sepenuhnya memenuhi standar 

pelayanan publik. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan terkait 

dengan kerangka pikir sebagai berikut. 
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Masalah: 

1. Aplikasi yang digunakan dalam pelayanan berbasis 

online di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan 

Sipil Lampung Utara dimasa pandemi Covid-19 

kurang efektif. 

2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap 

prosedur pelayanan berbasis online. 

3. Kinerja pegawai di kantor dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil yang kurang responsif, dan kurang 

dalam mengatur waktu dengan baik. 

4. Sarana dan prasarana yang tidak didukung baik dari 

pemerintah daerah. 

 

Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara 

Teori Zeithaml dkk (Dalam Hardiyansyah, 2011 ) Kualitas 

Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi sebagai berikut:  

1. Tangible (Berwujud)  

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsiviness (Respon) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empathy (Empati) 

Standar Operasional Procedur: 

 

1. Prosedur Pelayanan 

2. Waktu Pelayanan  

3. Biaya Pelayanan 

4. Sarana dan Prasarana 

5. Kompetensi Pegawai 

6. Produk Pelayanan 

 

 

Pelayanan Publik Berbasis Online didasari oleh Pandemi Covid-19 

yang melanda di Indonesia pemerintah melalui peraturan untuk 

melindungi warga negaranya maka seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan pelayanannya berbasis work form home (WFH). Yang 

kemudian untuk mengatasi adaptasi baru pelayanan publik secara 

optimal dan berjalan agar tidak terhambat pelayanan publik ini melalui 

adaptasi baru, habitus baru, kebiasaan baru serta adanya peraturan 

pemerintah yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan mendengarkan dan menganalisa hasil dari pemaparan informan, 

yaitu Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasi dan pengguna layanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara terkait judul 

penelitian penulis yaitu “Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara” 

dapat dismpulkan bahwa: 

 

1. Pelayanan Berbasis online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara sudah terlaksana dengan Efektif hal ini 

dibuktikan dengan pegawai memberikan kemudahan serta memfasilitasi 

pengguna layananan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Dengan 

proses pelayanan yang telah sesuai Standar Operasional Prosedur, serta 

didukung oleh kinerja Aparatur Sipil Negara yang responsif dengan 

kebutuhan pengguna layanan. Keberhasilan program pelayanan berbasis 

online, serta keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan sudah tercapai. 

Adapun jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan dengan banyaknya 

permohonanan dapat terselesaikan oleh pegawai dengan akurat, cepat dan 

terbuka dengan adanya jaminan kepastian waktu terbukti dari presentase 

jumlah wajib KTP-el dalam 1 tahun terakhir yaitu tahun 2021 adalah 

448.310 dan mampu terselesaikan yaitu 494.391.  

2. Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Online pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Utara sudah cukup optimal 

hal ini dibuktikan dengan kualitas pegawai dalam pelayanan berpenampilan 

sopan, adanya kemudahan dalam proses pelayanan, keahlian dan 

kecermatan pegawai dalam menggunakan alat bantu, tidak ada 

diskriminatif atau sikap membedakan kepada pengguna layanan. Adapun 

terkait sarana dan prasarana baik manajemen yang berlaku belum siap dan 

belum memadai. Pelayanan publik berbasis online terkait aplikasi yang 

digunakan adalah media percakapan WhatsApp yang kurang mendukung, 

dan belum ada aplikasi resmi dari Disduk Capil Lampung Utara dalam 

mendukung pelayanan berbasis online, dengan adanya adaptasi dan 

kebiasaan baru maka para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyesuaikan 

dengan teknologi dan zaman. 
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B. Rekomendasi 

1. Diharapkan bagi Aparatur Sipil Negera yang berada pada instansi 

pemerintah agar dapat terus memperbaiki kualitas pelayanan publik yang 

akan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas disetiap keperluan dan kebutuhan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. 

2. Diharapkan kepada masyarakat agar berpatisipasi aktif dengan adanya 

pelayanan berbasis online yang diharapkan lebih memudahkan masyarakat 

untuk menyelesaikan setiap kebutuhan masyarakat. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan konstribusi 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan 

berbasis online pada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Utara. Serta tetap komitmen dalam menjalankan 

tugasnya yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Tetap melayani 

pengguna layanan dengan sepenuh hati dan terus memaksimalkan 

pelayanan agar berjalan dengan optimal dengan Standar Procedur 

Pelayanan (SOP).  

4. Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Utara sebaiknya menambahkan fasilitas terutama kursi untuk 

pengguna layanan yang menunggu diluar ruangan serta aplikasi resmi yang 

dibuat khusus dalam penunjang pelayanan berbasis online. Maka 

diharapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan 

pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. 

5. Bagi akademisi perlu adanya penelitian tindak lanjut dan kebaruan, 

mengingat bahwa peneliti bukanlah manusia yang sempurna serta karya 

ilmiah ini jauh dari kata sempurna dan juga hasil yang disampaikan oleh 

peneliti bukan merupakan hasil akhir, maka diharapkan karya ilmiah ini 

dapat dijadikan rujukan yang dapat mengetahui pelayanan publik. 
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