
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah saat ini 

merupakan suatu hasil dari perubahan sistem pemerintahan yang 

awalnya sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Paradigma ini 

sangat didukung setelah lahirnya Undang–Undang Tentang 

Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma ini melahirkan suatu 

otonomi bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya 

sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Lebih dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 bahwa  pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini maka 

daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan terlebih kepada kepentingan masyarakat setempat. 



 
 

Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah ini maka dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum ada nya tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah otonom (desa) untuk ikut 

serta ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang diberikan kepada desa 

semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, maka desa memiliki wewenang dan kekuasaan untuk 

mampu mengelola sendiri pemerintahan didesa terutama pelaksanaan 

pelayanan-pelayanan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat 

desa. Pelayanan-pelayanan mendasar yang dibutuhkan oleh 

masyarakat adalah pelayanan yang sangat dibutuhkan, seperti 

pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), dan pelayanan administrasi lainnya. Berdasarkan tugas dan 

kewenangan yang diberikan kepadanya, maka desa 

bertanggungjawab untuk mengemban dan melaksanakan sebagian 

tugas pemerintahan. Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dengan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah desa. 

 Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Padamulya, Kepala 

Desa Padamulya dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan 

proses pemerintahan yaitu berupa pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Dalam hal ini bahwa perangkat Desa Padamulya 

merupakan pihak yang dekat kepada masyarakat untuk memberikan 



 
 

pelayanan terhadap segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. 

Oleh karena itu perangkat Desa Padamulya sangat dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Perangkat 

Desa Padamulya harus mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan sesuai dengan etika yang berlaku sehingga mampu 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Padamulya 

adalah adanya keluhan dari masyarakat Desa Padamulya yang 

menunjukkan rasa ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh 

perangkat Desa Padamulya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor 

terutama dari permasalahan kualitas pelayanan yang ditunjukan oleh 

Perangkat Desa Padamulya. Faktor lain bahwa tindakan pelayanan 

yang ditunjukan oleh perangkat Desa Padamulya sangat tidak 

memuaskan masyarakat karena adanya tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh perangkat Desa Padamulya yang melanggar  nilai etika 

terutama dari nilai ketidakjujuran dalam masalah biaya pelayanan 

yang harus diberikan masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan 

pelayanan yang mereka butuhkan serta faktor-faktor lainnya yang 

semakin menciptakan rasa ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan 

yang diberikan oleh perangkat Desa Padamulya. 

 Perangkat Desa Padamulya merupakan ujung tombak dan 

merupakan pihak terdepan untuk memberikan pelayanan yang sangat 

mendasar kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan 



 
 

administrasi kependudukan. Kepuasan masyarakat atas pelayanan 

yang diberikan perangkat Desa Padamulya merupakan tolak ukur 

yang menjadi penilaian pertama. Kepuasan pelayanan yang dimaksud 

adalah adanya kesesuaian harapan dan kinerja yang di rasakan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa 

Padamulya. Penyelenggaraan pelayanan yang diberikan perangkat 

Desa Padamulya kepada masyarakat harus mampu memperhatikan 

nilai kepuasan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam 

mewujudkan hal ini perangkat Desa Padamulya sangat dituntut untuk 

mampu menjalankan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, 

bukan hanya saja memperhatikan hasil yang ingin dicapai melainkan 

faktor yang terpenting adalah etika pelayanan yang ditunjukkan oleh 

perangkat Desa Padamulya dalam menyelenggarakan pelayanan nya 

kepada masyarakat.  

 Berbicara tentang etika maka akan selalu berbicara tentang hal–

hal dan nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nilai-nilai 

etika yang hidup dan berlaku dalam kehidupan manusia maupun 

dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi 

akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. 

Dengan kata lain suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman 

bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Setiap 

manusia, masyarakat atau bangsa pasti mempunyai pegangan etika  

yang menjadi landasan sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk 



 
 

mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan pegangan etika yang 

dimiliki maka akan menciptakan manusia yang secara sadar akan 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, benar 

dan salah serta mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karenanya 

dimana pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan 

etika tidak mungkin dikesampingkan. 

 Didalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah, etika sangat 

dibutuhkan dan bahkan menjadi salah satu faktor terpenting untuk 

dilaksanakan. Dalam etika pemerintahan terdapat asumsi yang 

berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik seorang 

aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya 

sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas 

pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi 

akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan 

tercela karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan 

melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Dalam lingkup profesi 

pemerintahan misalnya, ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap 

ditegakkan demi menjaga citra pemerintah dan yang dapat 

menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya. 

 Dalam tatanan pemerintahan etika menjadi topik yang sangat 

menarik untuk dibahas terutama dalam mewujudkan aparatur yang 

baik, bersih, dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul 

dewasa ini banyaknya aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya 



 
 

sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Pemerintah yang 

memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan 

kewenangan pemerintahannya tentu memiliki akuntabilitas dan 

penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan 

kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pemerintahan yang 

demikian itu pula iklim keterbukaan, partisipasi aktif dan 

pemberdayaan masyarakat harus mampu di ikut sertakan dalam 

melaksanakan tugasnya.   

 Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa Padamulya 

selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk 

menerapkan nilai-nilai pelayanan yang baik dalam memberikan 

pelayanan yang memuaskan  kepada masyarakat. Aparat  yang 

berada dalam ruang lingkup pelaksana tugas pemerintahan baik 

tingkat pusat maupun ke desa harus mampu menerapkan suatu etika 

pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Yang dimaksud 

dengan etika pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada suatu organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat harus dapat memberikan layanan dari semua kebutuhan  

masyarakat dalam segala hal terutama pelayanan administrasi 

kependudukan yang merupakan kebutuhan mendasar yang 

dibutuhkan masyarakat di desa. 



 
 

Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan 

pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi 

penduduk pada buku administrasi penduduk. 

Tjahya Supriatna, SU menyatakan bahwa bentuk administrasi 

penduduk terdiri dari : 

1) Buku Data Induk Penduduk; 

2) Buku Data Mutasi Penduduk; 

3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan 

4) Buku Data Penduduk Sementara. 

 Untuk mencapai pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat 

maka perangkat Desa Padamulya sangat dituntut untuk mampu 

menjalankan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Pelaksanaan pelayanan publik terutama dalam bidang administrasi 

kependudukan oleh perangkat Desa Padamulya kepada masyarakat 

merupakan implikasi dari fungsi pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat sehingga kedudukan perangkat Desa Padamulya dalam 

pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan 

menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah 

menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan 

pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat 

dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin 

baik, merupakan indikasi dari perubahan yang dialami oleh 



 
 

masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang 

menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin 

berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 

pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk 

melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

Pelayanan publik terutama dalam bidang administrasi kependudukan 

oleh perangkat Desa Padamulya kepada masyarakat dewasa ini 

masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi 

kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih 

adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 

media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik 

terhadap penyelenggara pelayanan itu sendiri. 

 Oleh karenanya bahwa perangkat Desa Padamulya sangat 

dituntut untuk mampu melaksanakan kriteria etika pelayanan publik 

yang terbaik kepada masyarakat di lihat dari segi (1) Kecepatan 

pelayanan, (2) Keadilan yang diberikan perangkat desa dalam 

memberikan pelayanannya,(3) Kesopanan dan keramahan perangkat 

desa, (4) Kepastian biaya pelayanan, (5) Kepastian jadwal pelayanan,                    

(6) Kenyamanan lingkungan pelayanan, dan (7) Keamanan 

pelayanan. Kriteria ini merupakan landasan dan menjadi pedoman 

yang harus di wujudkan oleh perangkat Desa Padamulya dalam 

menjalankan pelayanannya kepada masyarakat. Namun dalam 



 
 

kenyataan nya bahwa perangkat Desa Padamulya masih belum 

mampu menjalankan kriteria etika pelayanan publik nya kepada 

masyarakat. Hal ini bisa disebabkan  oleh karena faktor 

ketidakmampuan perangkat Desa Padamulya dalam menjalankan 

tugasnya sehingga dalam melaksanakan pelayanannya kepada 

masyarakat tidak profesional. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh karena 

faktor pendidikan perangkat Desa Padamulya yang tidak memenuhi 

kriteria. Kemudian hal lain bahwa perangkat Desa Padamulya tidak 

pernah lepas dari kerjasamanya kepada masyarakat dalam 

pelaksanaan tugasnya, artinya perangkat Desa Padamulya dan 

masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan 

saling membutuhkan.   

Pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip etika pelayanan publik memuat 

hal-hal sebagai berikut : 

1) Pelayanan terhadap masyarakat (publik) harus diutamakan; 

2) Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam 

pelayanan publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya; 

3) Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang 

merugikan tidak dapat ditolerir; 

4) Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak 

dapat dibenarkan; 



 
 

5) Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan 

empathy merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara 

aktif harus dipromosikan; 

6) Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih 

alternatif keputusan; 

7) Pelaksana pelayanan publik tidak semata-mata berusaha 

menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau 

mencari kebenaran 

 Oleh karena itu bahwa dalam menjalankan pelayanannya kepada 

masyarakat, perangkat Desa Padamulya sangat diharapkan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan yang baik. 

Kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan 

yang diberikan oleh perangkat Desa Padamulya sebagai 

penyelenggara pelayanan ditandai dengan adanya rasa senang 

masyarakat atas pelayanan yang mereka terima. Oleh karena nya 

bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai tujuan 

utama. Melalui prinsip pelayanan ini diharapkan tidak terjadi 

diskriminasi dalam pemberian pelayanan dan bersikap ramah dalam 

memberi pelayanan sehingga masyarakat yang dilayani merasa 

memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya. Jika kondisi pelayanan 

yang demikian diciptakan maka kepuasan pelayanan dalam bidang 

administrasi kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat dapat 



 
 

berjalan dan dicapai sesuai dengan misi pemerintahan dan tuntutan 

masyarakat akan terpenuhi. Pelayanan administrasi kependudukan 

merupakan kebutuhan yang sangat penting dibutuhkan oleh 

masyarakat di desa. Untuk terwujudnya pelayanan kebutuhan  ini 

maka harus terciptanyalah  hubungan yang baik antara perangkat 

Desa Padamulya dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah bertanggung 

jawab melaksanakan tugas nya untuk memberikan pelayanannya 

kepada masyarakat, maka masyarakat juga harus mampu 

memberikan dukungan terhadap perangkat Desa Padamulya dengan 

melalui dukungannya terhadap kebijakan yang diberikan oleh 

perangkat Desa Padamulya. 

 Oleh karena itu perangkat Desa Padamulya dalam melaksanakan 

pelayanannya dituntut untuk mampu melakukan pelayanan dengan 

baik agar terciptanya kepuasan masyarakat atas kerja yang diberikan 

perangkat Desa Padamulya tersebut. Harapan pelayanan terbaik 

yang diberikan oleh perangkat Desa Padamulya merupakan harapan 

masyarakat untuk mereka dapatkan dari pelayanan yang diberikan 

oleh perangkat Desa Padamulya itu sendiri. Ketika harapan ini 

mampu di berikan dan dipenuhi oleh perangkat Desa Padamulya 

maka inilah titik keberhasilan perangkat Desa Padamulya dalam 

memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat terutama 

bidang pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaan 

pelayanan administrasi kependudukan, perangkat Desa Padamulya 



 
 

telah berusaha menjalankan etika pelayanan publik dengan baik guna 

untuk memberikan dampak kepuasan kepada masyarakat. Namun 

berdasarkan kenyataan yang penulis lihat bahwa masih terdapat 

kekurangan yang dilakukan oleh perangkat Desa Padamulya dalam 

pelaksanaan pelayanannya kepada masyarakat. Perangkat Desa 

Padamulya masih belum mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada masyarakat.  

Berdasarkan berbagai pemikiran itu, mendorong peneliti melakukan 

penelitian tentang kepuasan pelayanan publik dalam bidang 

administrasi kependudukan yang diberikan oleh perangkat Desa 

Padamulya dan mengukur seberapa jauh pengaruh etika pelayanan 

publik perangkat Desa Padamulya terhadap kepuasan pelayanan 

yang dirasakan oleh masyarakat desa padamulya. 

B. Identifikasi Masalah                                                                                                        

  Berdasarkan pembahasan–pembahasan yang telah diuraikan 

pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Tingkat pendidikan perangkat Desa Padamulya relatif masih 

rendah sehingga dalam melaksanakan pelayanannya tidak efektif 

sehingga kurang berhasil dalam mencapai keberhasilan (goal) 

yang telah ditetapkan. 



 
 

2) Kurangnya etika dan disiplin kerja perangkat Desa Padamulya 

dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga 

berdampak pada kualitas pelayanan yang kurang memuaskan. 

3) Perangkat Desa Padamulya kurang transparan dalam 

pelayanannya yang berpengaruh timbulnya ketidak-percayaan 

(dis-trust) masyarakat. 

4) Dalam pelaksanaan pelayanannya masih ada perangkat Desa 

Padamulya melakukan pungutan liar yang berpengaruh kepada 

tindakan merugikan masyarakat.  

5) Perangkat Desa Padamulya kurang menguasai keterampilan 

sosial dalam bermasyarakat yang berpengaruh pada kurangnya 

kerjasama perangkat desa dan masyarakat. 
 

C.  Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan beragamnya permasalahan yang telah diuraikan 

diatas serta mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki penulis 

dari segi waktu, materi, biaya, tenaga, pengetahuan, serta referensi 

dalam penulisan, maka tidak semua permasalahan akan diteliti oleh 

penulis. Oleh karena itu, penulis memberikan batasan masalah pada 

penelitian yaitu Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa sebagai 

Variabel Bebas (X) dan Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan sebagai Variabel Terikat (Y), dengan Lokus di Desa 

Padamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi 

Jawa Barat. 



 
 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut : 

1) Apakah Terdapat Pengaruh Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa Terhadap Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan? 

2) Seberapa Besar Pengaruh Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa Terhadap Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan? 

 
E.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 1. Maksud Penelitian 

 Melihat pada perumusan masalah, maka penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh etika pelayanan publik 

yang dilakukan oleh Perangkat Desa Padamulya, Kecamatan 

Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat,  terhadap 

tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa. 
 

2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

hasil Pengaruh Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa Terhadap 

Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

 

 



 
 

F. Kegunaan Penelitian 

 Bermula dari kenyataan yang di tunjukkan oleh Perangkat Desa 

Padamulya yang memperlihat kan bahwa etika pelayanan publik 

perangkat Desa Padamulya masih belum mampu memberikan 

Kepuasan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, 

maka amatlah penting untuk di kedepankan pengkajiannya melalui 

berbagai upaya, termasuk diantaranya melalui penelitian. Untuk itu 

maka hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai informasi 

dan masukan bagi pihak–pihak : 

1. Secara Teoritis/Akademik 

Utamanya bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji, mendalami, 

dan mengembangkan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Etika 

Pelayanan Publik dan Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

2. Secara Praktis 

a. Terutama untuk Pemerintah Desa Padamulya sebagai masukan 

untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam 

penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

b. Kepada masyarakat dengan Melalui lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat turut serta dilibatkan sehingga hasilnya akan 

lebih baik. 

 


