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ABSTRAK
Sifat dan kegiatan instansi pemerintah yang berubah-ubah dan lambat di
dalam menerima sistem baru maka dengan sendirinya sistem administrasi yang
lambat pasti selalu ketinggalan. Sistem administrasi mempunyai keterkaitan
dengan struktur organisasi, yaitu mencatat semua aktivitas dalam suatu instansi
pemerintahan. Apabila masalah yang ada di dalamnya dibiarkan terus-menerus
maka akan mengakibatkan sistem administrasi yang berjalan di dalamnya,
terutama sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang berjalan
dengan baik dan dapat menimbulkan hasil yang negatif.
Dalam organisasi termasuk organisasi pemerintah maupun swasta,
individu atau pegawai yang bekerja dalam melaksanakan kegiatan atau tugasnya
itu sangat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan
pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh pelaksanaan kerja yang efektif.
pekerjaan yang dilaksanakan secara efektif dapat berhasil dengan sempurna
apabila ada ketepatan waktu dalam setiap pekerjaannya.
Dalam kenyataannya, system pelayanan memiliki peranan penting dalam
menilai suatu kinerja terutama pada instansi yang berada di kelurahan Kedung
Cowek Surabaya, dengan adanya kemajuan dalam system pelayanan maka akan
berdampak pada efektifitas kinerja serta meringankan tugas dari aparat.
Hasil dari penelitian yang dilakukan di kelurahan Kedung Cowek,
kecamatan Bulak Kota Surabaya menunjukkan bahwa sistem pelayanan
administrasi yang dilakukan tergolong cukup efektif yakni dari jawaban kuesioner
yang diajukan ke responden masyarakat kelurahan Kedung Cowek secara acak
yang berjumlah 200 jiwa, kemudian hasil per point dari 12 point pertanyaan
tersebut di hitung melalui rumus nilai tertimbang dan hasil dari nilai tertimbang
tersebut di hitung dengan menggunakan rumus IKM, sehingga diperoleh nilai
62,6 yang artinya pelayanan administrasinya cukup baik. Sehingga dengan
terciptanya pelayanan administrasi yang cukup baik, maka menunjang pula
keefektifan kinerja aparat Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota
Surabaya.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah kelurahan kedung
cowek kecamatan bulak kota surabaya mampu meningkatkan kinerja serta sistem
pelayanan yang lebih baik demi menunjang keberhasilan visi dan misi serta
kenyamanan masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di Kelurahan
Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya.
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