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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan jasa produk Pemerintah 

yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat 

agar bersedia mengurus hak tentang kependudukan ke Dinas Pemerintah yang 

tersedia maka pihak pemerintah atau dinas terkait memberikan rangsangan berupa 

kemudahan dan kenyamanan dalam kepengurusannya. Dimana masyarakat 

sebagai pelanggan yang dapat mengurus sendiri. 

Pentingnya Teori Antrian dalam manajemen operasi sebagai alat yang sangat 

berharga bagi manajer operasi atau pimpinan dalam mengatasi masalah antrian 

karena teori tersebut dapat membantu dalam pemecahannya dengan menganalisis 

pada situasi terjadinya antrian agar memberikan pelayanan yang di diharapkan 

oleh pelanggan. Teori tersebut memiliki keunggulan kuantitatif yang dapat 

meminimumkan panjangnya antrian dengan mempertimbangkan biaya maupun 

mempertimbangkan penerapan pelayanan yang ideal. 

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang cenderung menganggap 

bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, toh tidak 

akan merubah gaji dan pendapatan mereka. Profesionalisme bukan menjadi tujuan 

utama mereka. Mereka mau melayani hanya karena tugas dari pimpinan instansi  

atau karena sebagai pegawai pemerintah, bukan karena tuntutan profesionalisme 

kerja. Ini yang membuat keberpihakannya kepada masyarakat menjadi sangat 
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rendah. Pelayan publik akan bersikap ramah kepada masyarakat pengguna 

layanan kalau ada “sesuatu” yang memberikan keuntungan atau melatar 

belakanginya, seperti hubungan pertemanan, status sosial ekonomi warga dan 

lain-lain.  

Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang –undangan. 

Pada hakekatnya pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan oleh 

masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, 

sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta 

menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan rakyatnya. 

Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling 

menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju 

tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu bangsa. Pemberian 

pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan 

perwujudan dari fungsi aparat negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola 

dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu 

landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan 

umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal - hal yang perlu mendapatkan 
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perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh 

instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. 

KTP merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh masyarakat sebagai 

WNI ( Warga Negara Indonesia ) oleh karena itu bagi warga atau masyarakat 

yang sudah menginjak umur 17 harus mengurus dan membuat KTP, karena dilihat 

pentingnya KTP yang bukan hanya sebagai kartu identitas namun sebagai alat 

untuk kepengurusan dokumen-dokuman lain di masyarakat seperti halnya 

membuat KK ( Kartu keluarga ), membuat SIM ( Surat Ijin Mengemudi ), 

dokumen perijinan dan lain-lainnya.  

Dalam pengambilan keputusan operasional mengenai pelayanan publik 

memperhatikan jumlah layanan yang terbatas khususnya layanan pada pada Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo terdapat 3 loket yaitu loket 

pertama menangani pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Loket 

kedua menangani pelayanan Pembayaran Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda 

Penduduk serta loket ketiga menangani pelayanan pembuatan Akte Kelahiran dan 

akte pencatatan Sipil. Tempat yang strategis berada di pinggir Jalan Mastrip Kota 

Probolinggo. Berdasarkan kapasitas instansi berusaha memberikan pelayanan 

yang baik kepada pelanggan. 

Menurut Bapak Wasis Selaku sekretaris LinMas kota Probolinggo 

mengatakan bahwa di Kota tersebut terdapat permasalahan yang timbul karena 

keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan pada pelayanan KTP dan Kartu 

Keluarga berupa pelayanan yang sering tidak tepat waktu dan lama dalam 
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pemberian pelayanan.  Pelayanan publik yang masih rendah dimana dalam 

kepengurusannya masih menggunakan satu jalur ( memiliki 1 loket pendaftaran ) 

yang menyebabkan lama menunggu giliran dan pelayanan tidak tepat waktu 

didukung dengan adanya waktu penyelesaian yang biasanya dapat selesai selama 

3 hari ( dalam Profil Kependudukan ) bahkan sampai 14 Hari.  Semenjak 

peraturan kota awal 2010 yang mengharuskan pelanggan untuk datang langsung 

ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam perolehan Kartu Tanda 

Penduduk dan Kartu Keluarga. 

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan pelanggan mengantri lama 

untuk menerima pelayanan bahkan sampai bosan menunggu giliran. Penelitian 

tentang teori antrian  diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada pada 

antrian pelayanan demi kelancaran dan kesuksesan pelayanan pemerintah 

khususnya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo dalam 

pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Berdasarkan masalah tentang pelayanan yang terjadi dan uraian yang telah 

disampaikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Antrian Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Probolinggo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah  yang di kemukakan diatas maka 

perumusan masalah yang dapat di ambil untuk mengatasi permasalahan antian 

(Heizer: 658) yaitu berapa lamakah pelanggan memperoleh pelayanan antrian 
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dalam system (Waiting Sistem) pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

dan Kartu Keluarga,? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Agar memudahkan dalam pembahasan maka perlu pembatasan masalah. 

adapun pembatasan masalah terletak pada pelayanan Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk dan kartu Keluarga  

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui waktu pelanggan memperoleh pelayanan pada 

Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo yang 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Instansi Pemerintah ( Pihak Dinas Yang Berwenang ) 

Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

khususnya pada peningkatan pelayanan. 

b. Karyawan  

Sebagai masukan karyawan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kota Probolinggo agar memahami dan mengerti manfaat dari penerapan 

teori antrian terhadap proses kerja karyawan dalam memberikan pelayanan 



6 

 

terutama pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 

Keluarga. 

c. Ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada peneliti selanjutnya sebagai 

bahan perbandingan terhadap masalah antrian dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


