
1	
	

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN AKTA 
PERKAWINAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN LANDAK 
 

Yuyun Suhada 

 Universitas Muhammadiyah Pontianak  

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan 

Akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Landak. 

Sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas ciri-ciri atau kriteria-kriteria 
yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Cara pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui data primer yaitu kuesioner dan observasi serta data 
sekunder yaitu laporan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Landak. Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif 
berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari masyarakat. 

Hasil analisis servqual (service quality) yang digunakan untuk mengukur 
kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja pelayanan pembuatan Akta 
Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak 
dengan menggunakan lima dimensi mutu pelayanan menunjukkan hasil secara 
keseluruhan, dapatlah diketahui bahwa mutu pelayanan pembuatan Akta 
Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak 
belum baik, karena harapan masyarakat belum tercapai dengan pelayanan yang 
diberikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata harapan yang diperoleh yaitu 
3,46 dan nilai rata-rata kinerja yang diperoleh yaitu 2,73 dari kelima dimensi mutu 
pelayanan, di mana harapan lebih besar dari kinerja, yang berarti masyarakat 
merasa belum puas dengan mutu pelayanan pembuatan Akta Perkawinan  di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. 

 
Kata kunci : Kualitas dan Pelayanan Publik 
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LATAR BELAKANG 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tertib administrasi kependudukan secara nasional, berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang semakin 
hari dirasakan semakin komplek permasalahannya.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 17 mengatakan 
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan 
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 yang 
menyatakan: “Administrasi 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”. 

Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan 
pernikahan secara formal diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 12 tentang Perkawinan dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal  tersebut berisikan mengenai hal 
mulai dari pendaftaran perkawinan yang harus dilakukan minimal 10 hari 
sebelum pernikahan dilangsungkan, syarat-syarat perkawinan itu sendiri 
sampai pada proses penandatanganan akta perkawinan dan penyerahannya.  

Pernikahan berdasakan perspektif yuridis menurut UU RI Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.” Sedangkan dalam Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul 
dan menyatu. Namun pada hukum Islam lebih mengenal pada istilah Ijab 
Qobul  (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang 
manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjukan 
kepernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Jadi kesimpulan 
dari pernikahan adalah proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam 
ikatan yang sah baik secara agama maupun negara dengan tujuan untuk 
memperoleh keturunan. 

Akta Perkawinan merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh 
pejabat pencatat nikah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34 
Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan yang sah menurut 
Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 
instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam 
puluh) hari sejak tanggal perkawinan.  
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Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan 
yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-
undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan 
dilakukan pada instansi pelaksanan sesuai dengan domisili pelapor. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia 
perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Jika 
masyarakat melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka 
harus memperoleh izin dari orang tua. Apabila masih di bawah 19 tahun bagi 
pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita, maka harus memperoleh 
dispensasi dari Pengadilan Negeri. 

Untuk melihat implementasi pelayanan publik yang berkualitas dan 
memuaskan masyarakat, penulis tertarik untuk mendalami hal-hal yang 
berkenaan dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka 
menunjang terwujudnya kinerja pemerintah yang baik (good governance) 
khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta 
perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Landak. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya dan perlu mendapat 
perhatian adalah upaya meningkatkan kesadaran warga/penduduk di 
Kabupaten Landak terhadap pentingnya peran aktif warga/penduduk sebagai 
objek pelaku utama administrasi kependudukan.     

Berkenaan dengan instansi penyelenggara pelayanan publik, Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi yang 
bertugas dalam bidang pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi 
kependudukan yaitu pencatatan peristiwa penting. Adapun jenis pelayanan 
yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik : Kartu tanda penduduk yang dilengkapi 
chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh instansi pelaksana. 

2. Kartu Keluarga : Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

3. Surat Keterangan Pindah : Surat yang menerangkan kepindahan warga, bisa 
beserta keluarganya dari satu wilayah ke wilayah lain. 

4. Akta Kelahiran : Akta catatan hasil pencatatan peristiwa kelahiran 
seseorang. 

5. Akta Perkawinan : Untuk perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama 
Islam dan penganut kepercayaan dilakukan oleh pemuka agama menurut 
agama dan kepercayaannya. 

6. Akta Kematian : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tempat 
domisili penduduk paling lambat 30 hari setelah/sejak kematian. 

7. Akta perceraian : Pencatatan perceraian dan pendataan hasil pencatatan 
perceraian bagi pendududk yang perkawinanya berdasarkan Islam dilakukan 
sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, untuk yang bukan 
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Agama Islam dan penganut kepercayaan dilakukan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

8. Perubahan Nama : Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan perlu 
dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 
dicatatkan. Pencatatan perubahan nama dapat dilakukan setelah adanya 
penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dilakukan dengan mencoret data lama pada register dan kutipan akta-akta 
catatan sipil dan menuliskan data baru sebagai catatan sipil pada register dan 
kutipan akta catatan sipil. 

9. Akta Pengakuan Anak : Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang 
orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi 
belum sah menurut hukum negara. 

10. Akta Pengesahan Anak : Pengesahan hanya berlaku bagi anak yang orang 
tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan 
hukum negara. 

11. Pengangkatan Anak : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 
yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali 
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 
orang tua angkat. 

Salah satu pelayanan yang diberikan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak adalah akta perkawinan. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak berhak mengeluarkan 
dokumen akta perkawinan. 

Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan terbilang cukup tinggi jika 
dilihat dari jumlah pegawai yang melayani pembuatan Akta Perkawinan yaitu 
hanya 1 (satu) orang dan dibantu 1 (satu) tenaga honor sebagai operator yang 
bertugas memasukan data ke dalam komputer juga merangkap sebagai operator 
yang memasukan data-data akta kelahiran, kematian, perceraian dan pengakuan 
anak. Pegawai harus memproses berkas-berkas yang masuk terkait 
permohonan pembuatan akta perkawinan di seluruh kecamatan di Kabupaten 
Landak, hingga pada penerbitan akta perkawinan.  

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali akta perkawinan selesai 
dalam waktu yang relatif lama, paling cepat 3 minggu dan paling lambat 5 
minggu bahkan bisa lebih. Hal ini bukan karena kelalaian petugas dalam 
melakukan pekerjaan. Terkadang pada saat pemohon akta perkawinan 
memasukan berkas ke loket, petugas loket memeriksa kembali berkas tersebut,  
jika persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi kembali, jika sudah lengkap petugas akan segera memproses akta 
tersebut. 

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-
hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri 
dan anak-anak. Manfaat  dari pencatatan perkawinan adalah memberikan 
kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun 
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istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, 
kemudahan dalam mengurus Akta Kelahiran anak, dan kemudahan dalam 
mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan 
karyawan swasta. 

Pada Tahun 2012 telah berlaku inovasi baru dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya yaitu 
dengan cara kemitraan dengan pemuka agama. Kerja sama ini ditujukan 
kepada pemuka agama Khatolik, Kristen, Budha dan Konghucu sebagai 
fasilitator dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mencatatkan 
perkawinannya. Setiap fasilitator ditempatkan di masing-masing tempat 
peristiwa terjadinya perkawinan, misalnya gereja. Kemudian mereka akan 
memberikan pendidikan dan cara dalam mengisi formulir pembuatan akta 
perkawinan. Setelah itu para fasilitator melaporkan dan memasukan dokumen 
serta syarat tersebut kepada petugas pencatatan sipil agar tertib administrsi 
serta dapat membantu masyarakat yang bertempat tinggal sangat jauh dari 
tempat pelayanan dan pencatatan. Selanjutnya akta perkawinan dapat segera 
diproses dan tidak lagi menunda-nunda dalam membuat akta perkawinan.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A 
mengatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak 
dipungut biaya alias gratis. Pada Pasal 87A mengenai  Pendanaan 
penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang 
meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 
tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta 
Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pelayanan Publik 
 

Kegiatan pelayanan publik merupakan perwujudan dan penjabaran 
dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-
UndangNo. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 
menyatakan bahwa 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 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik menjelaskan pengertian pelayanan publik sebagai berikut :  
“Pelayanan publik adalah segala pelayanan yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
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penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Instansi 
Pemerintahan adalah sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/Satuan 
Organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi 
pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha 
Milik Daerah ( BUMD).  

Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, 
lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari 
aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah 
“Excellent Service”, yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan 
terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 
atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan disebut  
sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala mampu 
memuaskan pihak yang dilayani. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai 
dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah aparatur 
negara sebagai abdi masyarakat mengabdikan dirinya kepada masyarakat 
dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga masyarakat 
menjadi puas dan merasa senang atas pelayanan yang diberikan. 

Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan 
indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 

 
B. Pelayanan Akta Perkawinan 

 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 17 mengatakan 

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dan tentunya 
harus tercatat di dalam negara. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke -
Tuhan-an Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan). Akta perkawinan adalah suatu dokumen otentik yang 
dibuat oleh pejabat pencatat nikah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan telah terjadi 
pernikahan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 
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Kependudukan pada Pasal 34 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa 
Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya 
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

Akta Perkawinan sebagai bukti sahnya perkawinan menurut negara 
yang diperlukan sebagai dasar legalitas kehidupan bersama. Untuk pengurusan 
Akta Kelahiran anak yang dilahirkan, penerbitan Kartu Keluarga (KK), 
tunjangan keluarga, asuransi, pensiunan, perbankan. Sebagai perlindungan 
hukum bagi pasangan dan anak serta persyaratan mengajukan gugat cerai. 

C. Pengertian Jasa 
 

Di dalam jasa selalu terdapat aspek interaksi antara masyarakat dan 
pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak terlalu menyadari. Jasa 
juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktifitas, dan 
aktifitas-aktifitas itu tidak berwujud. 

Kotler (2002:486): “ Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 
dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 
dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”. 

William J. Stanton (1981) dalam Buchari Alma (2009:243): “Jasa 
adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud 
(intangible), ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan 
dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak”. Berdasarkan 
pengertian jasa di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jasa 
adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersifat 
tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Hal ini 
sangat erat kaitannya dengan karakteristik jasa yang perlu dipertimbangkan 
dalam merancang program pemasarannya. 

 
D. Kualitas Pelayanan 

 
Menurut Tjiptono (2006:59) kualitas pelayanan adalah: “Tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Dengan kata lain ada dua 
faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu “Pelayanan yang 
diharapkan (expected experience) dan pelayanan yang didapatkan (provide 
service), maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal 
begitu juga sebaliknya“. Dengan demikian baik tidaknya kualitas pelayanan 
tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan 
pelangggan. 

Dari beberapa pengertian kualitas pelayanan, dapat dilihat bahwa 
kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan pengguna jasa dan berakhir pada 
persepsi pengguna jasa, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan 
penyedia jasa atau yang memberikan pelayanan dalam memenuhi harapan 
pengguna jasa secara konsisten. Ada beberapa dimensi atau faktor yang 
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digunakan konsumen atau pengguna jasa dalam menentukan kualitas 
pelayanan, menurut Parasuraman yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2014:282) 
menyatakan bahwa ada lima dimensi pokok yang dapat digunakan untuk 
mengukur kualitas pelayanan, yaitu : 
1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai 

dan sarana komunikasi. Tangibles banyak digunakan oleh perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam rangka untuk 
meningkatkan imagenya, memberikan kelancaran kualitas kepada para 
pelanggannya. 

2.   Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Dalam pengertian yang 
lebih luas reliability dapat diartikan bahwa perusahaan menyampaikan 
janji-janjinya mengenai penyampaian jasa, prosedur pelayanan, 
pemecahan masalah dan penentuan harga. Para pelanggan biasanya ingin 
sekali melakukan kerja sama dengan perusahaan yang bisa memenuhi 
janji-janjinya terutama mengenai sesuatu yang berhubungan dengan jasa. 

3. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk 
membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Dimensi 
ini menekankan pada perhatian penuh dan kecepatan dalam  melakukan 
hubungan dengan para pelanggan baik itu permintaan,pertanyaan,keluhan 
dan masalah-masalah. 

4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 
atau keragu-raguan. Merupakan dimensi terpenting dari suatu pelayanan 
dimana para pelanggan harus bebas dari bahaya resiko yang tinggi atau 
bebas dari keragu-raguan dan ketidakpastian. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 
pelanggan. Hal terpenting dari empati dalah cara penyampaian baik secara 
personal maupun biasa. Para pelanggan dianggap sebagai orang yang 
penting dan khusus. 

 
E. Kepuasan Masyarakat 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2014:354) 
kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 
kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapannya.  

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas 
performance produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan 
merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas apabila 
harapan pelanggan terlampui. Menurut Irawan (2006:37), terdapat lima driver 
utama kepuasan pelanggan, yaitu: 
1. Kualitas produk. 

Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut, 
ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk ini adalah dimensi yang 
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global dan paling tidak ada 6 dari kualitas produk, yaitu performance, 
durability, feature, reliability, consistency, dan design. 

2. Harga. 
Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber 
kepuasan yang penting karena mereka akan mendapat value for money yang 
tinggi. Komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak 
sensitif dengan harga. Untuk industri ritel, komponen harga ini sungguh 
penting dan kontribusinya terhadap kepuasan relatif besar. 

3. Service quality. 
Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan 
manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70%. 

4. Emotional factor. 
Untuk beberapa produk yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti 
mobil, kosmetik, pakaian, driver kepuasan pelanggan yang keempat, yaitu 
emotional factor relatif penting. 

5. Biaya dan kemudahan mendapatkan produk tersebut. 
Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien 
dalam mendapatkan produk atau layanan. 
 

Model kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu produk 
dapat digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 2.2 

Model Kepuasan atau Ketidakpuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mowen (1995) dalam Tjiptono (2014:354) 

Pemakaian/Konsumsi 
Produk 

Harapan Akan 
Kinerja/Kualitas Produk 

Konfirmasi/ 
Diskonfirmasi Harapan  

Evaluasi 
Kinerja/Kualitas Produk 

Evaluasi Terhadap 
Keadilan Pertukaran 

Respon Emosional 

 

Atribusi Penyebab 
Kinerja Produk 

Kepuasan/Ketidakpuasan 
Pelanggan 
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Model atau kerangka di atas menurut Mowen (1995) dalam Tjiptono 
(2014:354) mengindentifikasikan tiga komponen utama dalam definisi 
kepuasan pelanggan, yaitu: 
1. Tipe respon (baik respon emosional/afektif maupun kognitif) dan intensitas 

respon (kuat hingga lemah, biasanya dicerminkan lewat istilah-istilah seperti 
“sangat puas”, “netral”, “sangat senang”, “frustasi”, dan sebagainya). 

2. Fokus respon, berupa produk, konsumsi, keputusan pembelian, wiraniaga, 
toko dan sebagainya. 

3. Timing respon, yaitu setelah konsumsi, setelah pilihan pembelian, 
berdasarkan pengalaman akumulatif, dan seterusnya. 
 

F. Teknik Pengukuran Kepuasan masyarakat 

Menurut Tjiptono, (2007:35-36):  
 

Metode survei merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 
pengukuran kepuasan pelanggan. Metode survei kepuasan pelanggan dapat 
menggunakan pengukuran dengan berbagai cara sebagai berikut: 
1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT. Chandra pada 
skala berikut : sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas” 
(directly reported satisfaction). 

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 
mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 
rasakan (derived dissatisfaction). 

3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 
berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk 
menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem analysis). 

4. Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) dari 
penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik 
kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen (importance/performance 
rating). Teknik ini dikenal pula dengan istilah importance/performance 
analysis.   

 
Menurut Tjiptono, (2007:36) pengukuran kepuasan pelanggan dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Tjiptono, 2007:36): 
 

  Sumber: Tjiptono, (2007:36) 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa ada dua variabel utama 
yang menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived 
performance. Apabila perceived performance melebihi expectations, maka 
pelanggan akan puas, tetapi bila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak 
puas.  
 

Kepuasan Pelanggan = f (expectations, percived performance) 
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METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Menurut M. Subana (2011:32) : “Metode survei merupakan cara 
pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu 
yang bersamaan dalam jumlah besar dan luas”. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga 
cara yaitu: 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 
wawancara dengan pimpinan atau karyawan serta masyarakat pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. 

b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung di 
lapangan mengenai aktivitas pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak kepada 
masyarakat.  

c. Kuisioner, yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 
dan dijawab oleh responden atau masyarakat pengguna jasa Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. 

d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh penulis dari 
dokumen-dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang 
mengurus pembuatan Akta Perkawinan sebanyak 1.756 orang pada 
Tahun 2015. 

b. Sampel 
 

Dalam menentukan responden peneliti menggunakan rumus 
slovin dalam Riduwan (2005:65) untuk mengetahui jumlah sampel.  

n	=	N	/	(	1	+	N	e2	)	  

di mana : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan  
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Berdasarkan jumlah terbitan Akta Perkawinan pada Tahun 
2015 sebanyak 1.756 lembar, maka dalam menentukan jumlah sampel 
peneliti menggunakan taraf keyakinan 90%, yaitu yakin bahwa 90% 
hasil penelitian benar, dan tingkat kesalahan 10 % (0,1) karena 
semakin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel. 
Diketahui: 
N :1.756 
E :0,1 
Dicari: 
n  : Jumlah sampel 

Besarnya jumlah sampel menurut rumus slovin adalah : 

n  = 1.756 / (1 + 1.756 x 0,1 x 0,1) 
= 1.756 / (1 + 1.756 x 0,01) 
= 1.756/18.56 
= 94,61 dibulatkan 100 orang 

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 100 orang. 

Penulis menyebarkan kuesioner kepada para masyarakat yang 
datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada saat 
penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Sugiyono (2001:61) menyatakan bahwa purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek 
dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 
dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit 
sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 
yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang 
ditetapkan untuk menjadi sampel adalah masyarakat yang membuat 
akta perkawinan pada Tahun 2015, penduduk 13 kecamatan, dan yang 
berumur di atas 19 tahun. 

4. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang 
disebarkan kepada masyarakat. 

Kuesioner dapat dibuat untuk menjawab dua informasi pokok 
yaitu: 

a. Informasi Tentang Harapan 
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Di sini dinyatakan tentang tingkat harapan terhadap 
bermacam-macam sajian dari elemen jasa pelayanan. Nilai dari 
tingkat harapan tersebut adalah sebagai berikut : 

Nilai 1 = Tidak Penting 

Nilai 2 = Kurang Penting 

Nilai 3 = Penting 

Nilai 4 = Sangat Penting 

b. Informasi Tentang Kinerja yang dipersepsikan 
Di sini ditanyakan tentang tingkat kinerja yang dipersepsikan, 

yang degradasi pilihannya adalah sebagai berikut : 

Nilai 1 = Tidak Puas 

Nilai 2 = Kurang Puas 

Nilai 3 = Puas 

Nilai 4 = Sangat Puas 

Lima dimensi utama kualitas jasa dijabarkan ke dalam 22 
atribut untuk variabel harapan dan variabel kinerja yang dipersepsikan 
yang disusun dalam pernyataan-pernyataan berdasarkan skala Likert 
atau semantik diferensial, dari 1 (tidak penting) sampai 4 (sangat 
penting) dan dari 1 (tidak puas) sampai 4 (sangat puas), untuk 
kemudian diajukan kepada responden. 

Penilaian kualitas jasa menggunakan model Servqual 
mencakup perhitungan perbedaan di antara nilai yang diberikan para 
masyarakat untuk setiap pasang pernyataan berkaitan dengan harapan 
dan kinerja yang dipersepsikan. Skor Servqual untuk setiap pasang 
penyataan, bagi masing-masing masyarakat dapat dihitung 
berdasarkan rumus Zeithaml, et al.,1990 dalam Tjiptono (2014 : 284) 
sebagai berikut : 

 

Penilaian terhadap skor atau nilai Serqual (service quality ) 
adalah sebagai berikut : 

a. Jika skor harapan > persepsi, maka akan diperoleh nilai negatif (-), 
artinya harapan masyarakat yang membuat Akta Perkawinan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak 
untuk atribut tersebut tidak tercapai, sehingga masyarakat yang 
membuat Akta Perkawinan merasa tidak puas. 

Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan 
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b. Jika skor harapan < persepsi, maka akan diperoleh nilai positif (+), 
artinya harapan masyarakat yang membuat Akta Perkawinan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak 
untuk atribut tersebut tercapai, sehingga masyarakat yang membuat 
Akta Perkawinan merasa sangat puas. 

c. Jika skor harapan = persepsi, artinya harapan masyarakat yang 
membuat Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Landak untuk atribut tersebut tercapai, sehingga 
masyarakat yang membuat Akta Perkawinan merasa puas. 

 
HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan penilaian responden terhadap atribut-atribut yang 
terdapat dalam lima dimensi  kualitas pelayanan pembuatan Akta Perkawinan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang terdiri 
dari bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap 
(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty), maka dapat 
diketahui nilai skor servqual(gap) masing-masing dimensi kualitas pelayanan 
Akta Perkawinan seperti yang terlihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 
Nilai Skor Servqual (Gap) 

Lima Dimensi Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan 
Kabupaten Landak 

 

No Dimensi 
Mean 
Skor 

Kinerja 

Mean 
Skor 

Harapan 

Skor 
Servqual 

(Gap) 

1 Bukti Langsung (tangibles) 2,69 3,47 -0,78 

2 Kehandalan (reliability) 2,76 3,53 -0,77 

3 Daya Tanggap (responsiveness) 2,65 3,49 -0,84 

4 Jaminan (assurance) 2,81 3,43 -0,62 

5 Empati (emphaty) 2,75 3,39 -0,64 

Total 13,66 17,31 -3,65 

Total : Dimensi 2,73 3,46 -0,73 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa lima dimensi mutu pelayanan 
pembuatan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
memiliki skor servqual (gap) negatif yakni bukti langsung 
(tangibles),kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 
(assurance), dan empati (emphaty) yang berarti harapan masyarakat 
terhadap dimensi ini tidak tercapai, sehingga menyebabkan mereka merasa 
tidak puas atas kinerja dimensi-dimensi ini. 

Secara keseluruhan dapatlah diketahui bahwa kualitas pelayanan 
pembuatan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Landak kurang baik, karena harapan masyarakat tidak tercapai 
dan merasa kurang puas dengan hasil kinerja pelayanan yang diberikan. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai rata-rata harapan yang diperoleh yaitu sebesar 
3,46, sedangkan nilai rata-rata kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 2,73, 
dengan skor servqual (Gap) sebesar -0,73 dan hasil harapan lebih besar dari 
kinerja, maka kualitas pelayanan pembuatan Akta Perkawinan kurang baik 
sehingga dapat memberikan rasa ketidakpuasan kepada masyarakat. 

 
B. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis data secara umum dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan pembuatan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak belum berjalan dengan baik. Secara khusus 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah berjenis kelamin laki-laki, memiliki umur 25-30 tahun, 
bekerja sebagai pegawai swasta, tingkat pendidikan SMA, dan pendapatan 
per bulannya antara Rp 700.000,00-Rp 1.699.999,00. 
Hasil analisis servqual (service quality) yang digunakan untuk mengukur 
kesenjangan antara harapan dan kinerja masyarakat terhadap kulitas 
pelayanan pembuatan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dengan menggunakan lima dimensi 
kualitas pelayanan menunjukkan hasil secara keseluruhan, dapatlah 
diketahui bahwa mutu kualitas pelayanan pembuatan Akta Perkawinan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak adalah 
kurang baik, karena kinerja pelayanan Akta Perkawinan belum memberikan 
hasil yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai rata-rata harapan yang diperoleh yaitu 3,46 dan nilai rata-rata kinerja 
yang diperoleh yaitu 2,73 dari kelima dimensi mutu pelayanan, dimana 
kinerja lebih kecil dari harapan, yang berarti masyarakat merasa tidak puas 
dengan kualitas pelayanan pembuatan Akta Perkawinan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.  
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