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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi tahun 1998/1999 Indonesia melakukan langkah besar 

dengan melakukan perubahan pada sistem pemerintahan sentralistik pada masa 

pemerintahan Presiden Suharto dengan sistem pemerintahan desentralistik. Tekad 

ini dibuktikan dengan keluarnya paket undang-undang otonomi daerah yakni UU 

No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan 

tonggak awal bagi daerah dalam melakukan pengelolaan secara mandiri, baik 

pengelolaan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan. Baru berjalan kurang 

lebih empat tahun, paket undang-undang otonomi daerah sebelumnya direvisi 

menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Dalam paket 

undang-undang otonomi daerah yang baru, pemerintah daerah diberikan kejelasan 

terhadap urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maupun urusan 

yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan demikian sistem otonomi daerah yang baru ini dimaksudkan untuk 

menciptakan perubahan yang sejati
1
, pada saat yang bersamaan untuk 

memberdayakan para aktor daerah di level provinsi dan kabupaten/kota. 

Selain memberikan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, otonomi daerah (desentralisasi) juga memberikan 

                                                             
1 UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 mengatur hal-hal tentang: pembentukan 
daerah dan kawasan khusus; pembagian urusan pemerintahan; penyelenggaraan pemerintahan; 
kepegawaian daerah; perda dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; 
keuangan daerah; kerja sama dan penyelesaian perselisihan; kawasan perkotaan dan desa; 
pembinaan dan pengawasan, serat pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. 
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perubahan terhadap sistem pelayanan publik. Desentralisasi yang mengalihkan 

sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah telah menjadikan pemerintah 

daerah sebagai lembaga penyelenggara layanan publik yang utama. Birokrasi 

pemerintah daerah menjadi aktor yang sangat penting dan strategis dalam sitem 

pelayanan publik di daerah. Pergeseran dari sistem pelayanan publik dari yang 

sentralistik menjadi desentralisasi menimbulkan isu dan tantangan baru, seperti 

ketersediaan dan kesiapan sumberdaya manusia, struktur pemerintahan, anggaran 

dan infrastruktur pendukung lainnya
2
. 

Desentralisasi juga telah mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru 

(DOB), baik DOB yang berasal hasil pemekaran daerah induk maupun hasil dari 

penggabungan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembentukan 

DOB adalah untuk membuat lokus pelayanan menjadi lebih dekat
3
. Dengan 

wilayah kewenangan yang terbatas maka pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah daerah dapat lebih maksimal sehingga masyarakat dapat memperoleh 

hak dan kewajibanya sebagi warga negara. Pendekatan pelayanan melalui 

pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan 

daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Selain itu, 

pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat 

pertumbuhan prekonomian daerah. Dengan dibentuknya DOB, memberikan 

peluang untuk lebih menggali potensi daerah yang pada saat masih berada dalam 

wilayah daerah induk belum dapat di maksimalkan. Hal tersebut akan berdampak 
                                                             
2 Agus Dwiyanto. 2010. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli Inklusif dan Kolaboratif. Gajah 
Mada University Press. Hal. 28. 
3 Arif Roesman Effendy. Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota. USAID dan DRSP 
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positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan terciptanya banyak 

lapangan kerja. 

Tujuan dibentuknya DOB juga secara normatif telah disebutkan dalam 

Undang-ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni, 

pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas Rasyid menjelaskan 

tujuan pemekaran daerah adalah percepatan pembangunan daerah guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Melalui pemekaran daerah di tingkat kabupaten atau kota, 

semakin baik dalam mendekatkan rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat 

sekaligus percepatan pembangunan fisik. Kesimpulannya adalah semakin banyak 

daerah pemekaran baru, maka pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat akan semakin baik dan maksimal
4
. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan DOB, sejatinya dibutuhkan 

langkah-langkah kreatif dan inovatif dari Pemerintah Daerah dalam 

memaksimalkan potensi dan sumber daya di daerah. Pemerintah sebagai kepala 

keluarga memiliki peran yang dominan dalam menentukan arah perubahan dalam 

rumah tangganya sendiri. Sebagai dampaknya adalah masing-masing daerah 

menjadi kompetitor dengan daerah lainnya dalam hal penataan daerah masing-

masing, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Untuk itu bentuk pelayanan 

                                                             
4 http://bataviase.co.id/ 
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publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat menjadi satu faktor penting 

dalam kemajuan suatu daerah. 

Evaluasi dari beberapa lembaga pemerintah terhadap DOB menunjukkan 

hasil yang kurang memuaskan terkait dengan pelayanan publik. Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2005 telah melakukan 

kajian terhadap Percepatan Pembangunan DOB. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

para responden (masyarakat) DOB menyatakan kualitas pelayanan masyarakat 

belum meningkat akibat dari pemerintah daerah DOB masih menggunakan model 

birokrasi tradisional yang memiliki banyak kelemahan dalam pelayanan seperti 

lamban dan berbelit-belit, kurang transparan, banyak pungutan liar dan lain-lain. 

Pusat Litbang Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri yang melakukan 

evaluasi terhadap Efektivitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah di 

sembilan DOB menunjukkan hasil penelitian yang sama. Penelitian 

menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun pemerintah daerah DOB 

yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik yang baik, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk 

meyelenggarakan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada
5
. 

Selain itu, laporan masyarakat terhadap pelayanan publik pada lembaga 

Ombudsman mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2010. Substansi atau 

permasalahan yang paling sering dikeluhkan masyarakat terhadap pelayanan 

publik biasanya menyangkut pelayanan yang berlarut-larut (50,31 atau 572 

laporan), penyalahgunaan wewenang (16,97% atau 193 laporan), berpihak 

                                                             
5 BAPPENAS dan UNDP .2008. Studi Evaluuasi Dampak Pemekaran Daerah. BRIDGE.Hal.2. 
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(10,99% atau125 laporan), penyimpangan prosedur (7,65% atau 87 laporan), tidak 

kompeten (4,49% atau 51 laporan), dan lain-lain
6
. Survei yang diadakan 

Government and decentalization Survey (GDS) pada 2004 menunjukkan hasil 

yang sama. Akibat dari pelayanan yang lamban dan adanya pertimbangan 

subjektivitas dalam pelayanan, sebanyak 40-80 persen  masyarakat Indonesia 

lebih memilih menggunakan calo atau jasa perantara untuk mendapatkan 

pelayanan
7
. 

Tabel 1.1 

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan 

Substansi Jumlah % 

Penundaan berlarut-larut 572 50,31 

Tidak memberikan pelayanan 30 2,64 

Tidak patut 34 2,99 

Penyalah gunaan wewenang 193 16,97 

Penyimpangan prosedur 87 7,65 

Diskriminasi 0 0,00 

Permintaan uang, barang dan jasa 45 3,96 

Konflik kepentingan 0 0,00 

Berpihak  125 10,99 

Tidak kompeten 51 4,49 

Total 1137 100 

   Sumber : Diolah dari  Laporan Triwulan IV 2010 Ombudsman RI 

Kondisi obyektif ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik di daerah secara umum masih dihadapkan pada kegiatan pelayanan yang 

belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum 

memadai. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sangat birokratis 

dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu 

penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, 

                                                             
6 Laporan Triwulan IV 2010 Ombudsman Republik Indonesia.Hal. 12. 
7 Agus Dwiyanto. Hal. 38. 
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sikap petugas yang tidak responsif, dan lain-lain. Citra pelayanan yang buruk ini 

akan membuat tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

rendah. Inilah yang kemudian dapat memicu instabilitas di daerah yang 

berdampak pada kemandekan dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. 

Kondisi seperti ini sangatlah tidak diinginkan oleh semua pihak baik masyarakat 

maupun pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Setidaknya ada tigal hal pokok yang sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pelayanan publik, yakni : unsur kelembagaan penyelenggara 

pelayanan (Pemerintah/Birokrasi), proses pelayanan serta sumberdaya pemberi 

layanan. Ketiga hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien
8
. 

Pertama, Pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah. Secara 

umum birokrasi di DOB memiliki ciri khas hirarkis, rigid, dan formalistik. Hal ini 

seringkali menjadi penghalang birokrasi untuk merespon dinamika lingkungan 

dan memberikan pelayanan yang mudah diakses, murah dan efisien. Struktur 

birokrasi yang semacam itu sering menciptakan biaya pelayanan dan belanja 

pemerintahan sangat tinggi dan membuat efisiensi nasional sangat sulit 

ditingkatkan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengubah struktur birokrasi 

pemerintah menjadi lebih efisien, efektif dan fleksibel terhadap permasalahan 

masyarakat. salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan debirokrasi 

pada struktur birokrasi pemerintahan. Debirokrasi dilakukan untuk mengurangi 

                                                             
8 Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT.Refika Aditama. Hal. 9 



7 
 

rigiditas dan kelambanan yang sering melekat dalam penyelenggaraan layanan 

dari birokrasi pemerintahan
9
. Sejalan dengan upaya debirokrasi, Pemerintah DOB 

juga dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

(Good Governance) dalam menjalankan perannya di daerah. Wujud Good 

Governance adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang partispatif 

(Patcipation), adanya kepastian hukum (Rule of Law), transparansi 

(Transparency), responsif (Responsiveness), berorientasi pada kesepakatan 

(Consensus Orientation), keadilan (Equity), efektivitas dan efisiensi (Effectiveness 

and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), serta visi strategik (Strategic 

Vision)
10

.  

Kedua, Pengembangan kualitas proses layanan. Setidaknya ada 4 langkah 

yang dapat diambil DOB dalam pengembangan kualitas proses pelayanan, yaitu 

sederhanakan birokrasi (Cutting Red Tape), mengutamakan kepentingan 

masyarakat (Putting Costumers First), pemamfaatan dan pemberdayaan bawahan 

(Empowering and Energazing Employees to Get Result) dan yang terakhir 

kembalikan dungsi dasar pemerintah sebagai pelayan masyarakat (Getting Back to 

Basic). Keempat langkah tersebut nantinya akan bermuara pada penyelenggaraan 

pelayanan prima pada DOB. Pelayanan Prima merupakan penyelenggaraan 

pelayanan yang berprinsip pada kepastian hukum, transparansi, responsif, 

partisipatif, akuntabilitas, profesioanal, kesamaan hak, serta keseimbangan hak 

dan kewajiban. 

                                                             
9 Agus Dwiyanto. Hal. 26. 
10 Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan 
Masa Depan. PT Refika Aditama. Hal. 283. 
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Ketiga, Pengembangan kualitas aparatur pemerintah. Perbaikan pelayanan 

yang memuaskan sangat dipengaruhi oleh kompetensi apartur birokrasi 

pemerintah. Untuk itu perlu ada perubahan internal di lingkungan birokrasi 

pemerintah. Setidaknya ada 9 prinsip dasar yang harus dimiliki para aparatur 

birokrasi pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Prima, 

yaitu : Etika yang baik, kejujuran dan integritas, bertanggungjawab, taat pada 

aturan dan hukum masyarakat, hormat pada hak orang lain, cinta pada pekerjaan, 

pantang menyerah dan mau bekerja keras, serta tapet waktu
11

. 

Ketiga unsur diatas bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi DOB di 

Indonesia dalam penataan dan peningkatan pelayanan publik yang 

diselenggarakan. Karena merupakan daerah baru yang masih dalam proses 

penataan kelembagaan dan persiapan pelayanan, ketiga unsur tersebut sangat tepat 

diterapkan sejak awal sehingga kedepannya dapat tercipta Good Governance dan 

penyelenggaraan pelayanan prima. Kondisi inilah yang mulai dirintis salah satu 

DOB di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Lombok Utara. 

Sebagai salah satu DOB termuda di Indonesia yang secara resmi terbentuk 

pada tahun 2008 dengan UU No. 26 Tahun 2008, Kabupaten Lombok Utara 

(KLU) menjadi kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat 

berlimpah khususnya dari sektor pariwisata, perkebunan dan pertanian. 

Pendapatanan Asli Daerah ( PAD ) yang terbesar adalah pendapatan yang berasal 

dari Pajak Daerah yaitu kegiatan usaha perhotelan atau usaha bidang pariwisata 

dan usaha lainnya. Pendapatan pada sektor tersebut, tahun 2009-2011 dari Rp. 

                                                             
11 Surjadi. Hal. 4.  
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6.663.122.327,- menjadi Rp.10.412.224.400 berarti naik mencapai Rp. 

3.718.674.088 atau 35.71 persen. Kemudian Retrebusi Daerah dari Rp. 

1.598.972.069.40 menjadi Rp. 2.204.605.000,- naik mencapai Rp. 605.632.930.60 

atau 27.47 persen. Sedangkan pendapatan lainnya dari Rp. 2.335.953.157,- mejadi 

Rp. 4.670.500.000,- naik mencapai Rp. 2.334.546.843 atau 49.98 persen. Total 

Penerimaan Pajak Daerah, Retrebusi dan lain-lain yang sah KLU tahun 2009-

2011 yaitu dari 10.628.475.538.40 menjadi 17.287.329.400 atau naik mencapai 

6.658.853.861.60 atau 38.52 persen.  

Tabel 1.2 

Penerimaan Pajak, Retribusi, dan  Penerimaan Lain-lain 

Kab. Lombok Utara Tahun 2009-2011 

Jenis 

Penerimaan 

Tahun 2009 % Tahun 2010 % Tahun 2011 % 

Pajak daerah 6,693,550,312.00 62.98 8,440,000,000.00 67.52 10,412,224,400.00  

60.23  

Retrebusi 

Daerah 

1,598,972,069.40 15.04 1,218,195,000.00 9.75 2,204,605,000.00 

12.75  

Pendapatan 

Lainnya 

2,335,953,157.00 21.98 2,841,805,000.00 22.73 4,670,500,000.00  

27.02  

Total 10,628,475,538.40 100 12,500,000,000.00 100 17,287,329,400.00  100 

Sumber : PPKAD dan KLU Dalam Angka 2010-2011 

Dari data diatas terlihat sektor swasta memiliki peran yang sangat penting 

terkait peningkatan prekonomian di KLU. Dikarenakan potensi KLU berupa 

pantai dan alam yang indah, maka bidang pariwisata dan perdagangan menjadi 

target utama sektor swasta. Apabila tidak terkontrol dengan baik, maka akan 

terjadi eksploitasi dan hilangnya sumber pendapatan pemerintah daerah. Maka 

diperlukan izin bagi sektor swasta dalam keikutsertaan di dalamnya. Inilah yang 

menjadi beban tugas Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 
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dimana Diskopdagin dan UKM berwenang dalam pemberian izin, penolakan izin, 

pembatalan izin dan pengawasan izin. Jenis perizinan yang diberikan antara lain : 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda 

Daftra Usaha (TDU), Surat Keputusan pendirian Koperasi. Dinas Diskopdagin 

dan UKM  juga bertanggung jawab terhadap penanganan investasi di daerah 

KLU. 

Dari tahun 2009 sampai 2011 terjadi kenaikan terhadap penerima 

pelayanan perizinan. Pada tahun 2009 jumlah total izin yang dikeluarkan dari 

semua jenis perizinan adalah 309, tahun 2010 naik menjadi 497 dan tahun 2011 

menjadi 639. Capaian ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan 

prekonomian di KLU.  

Table 1.3 

Jumlah Penerbitan Perizinan (TDP, SIUP, TDI, TDU, SK) 

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindutrian 

Kab. Lombok Utara 2009-2011 

No Jenis Perizinan 2009 2010 2011 

1 TDP 147 236 296 

2 SIUP 154 238 293 

3 TDI - 20 37 

4 TDU - - - 

5 SK 8 3 13 

Total 309 497 639 

      Sumber : Diolah dari Dinas Kopdagin. 

Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

diselenggarakan. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

instansi penyelenggara pelayanan publik diharapkan selalu melakukan evaluasi 

dan peningkatan kinerja sesuai dengan harapan masyarakat guna capaian kedepan 
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menjadi lebih baik. Demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan 

pelayanan publik maka diperlukan suatu standar penilaian merngenai analisis 

kinerja pelayanan publik yang telah dijalankan. Analisis terhadap kinerja instansi 

penyedia pelayanan menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai 

yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang 

ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, 

sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu 

kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu 

evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian kinerja. 

Dalam Keputusan Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman 

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijelaskan bahwa pelayanan 

kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga 

mencapi kualitas yang diharapkan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat 

masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM. Unsur indeks kepuasan 

masyarakat ditetapkan ada 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran, yaitu : (1) Prosedur pelayanan; (2) Persyaratan pelayanan; (3) 

Kejelasan petugas pelayanan; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan; (5) Tanggung 

jawab petugas pelayanan; (6) Kemampuan petugas pelayanan; (7) Kecepatan 

pelayanan; (8) Keadilan mendapatkan pelayanan; (9) Kesopanan dan keramahan 

petugas; (10) Kewajaran biaya pelayanan; (11) Kepastian biaya pelayanan; (12) 
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Kepastian jadwal pelayanan; (13) Kenyamanan lingkungan; dan (14) Keamanan 

pelayanan. Pengukuran ke 14 unsur tersebut harus dilakukan secara rutin, untuk 

mendapakan gambaran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah 

dilaksanakan
12

. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul penenelitian 

“Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik 

di Daerah Otonom Baru, Studi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Lombok Utara” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di 

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian? 

2. Bagaimanakah tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan dengan 

harapan atau kepentingan masyarakat pengguna jasa layanan di Dinas 

Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UKM, 

Perdagangan dan Perindustrian. 

                                                             
12 Keputusan Men.PAN No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 
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2. Mengetahui kesesuaian antara kinerja pelayanan perizinan dengan harapan 

atau tingkat kepentingan masyarakat penggunan jasa pelayanan Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Tersalurkannya aspirasi masyarakat terhadap peningkatan pelayanan 

publik yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan 

Perindustrian. 

b. Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan publik pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan 

Perindustrian. 

c. Dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan program perbaikan 

kualitas pelayanan berdasarkan aspek kepuasan masyarakat pada 

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan penulis khususnya dan mahasiswa lain 

pada umumnya pada kajian peningkatan kualitas pelayanann publik 

berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

b. Dapat dijadikan rujukan empirik terhadap pengembangan Ilmu Sosial 

khususnya kajian pelayanan publik. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya
13

. 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan 

penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik. Sedangkan menurut Keputusan Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 

Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah . Pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Unit pelaksana pelayan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada 

instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara 

                                                             
13 Hamidi. 2010. Penelitian dan Teori Komunikasi. UMM Press. Malang. Hal.141. 
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langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima 

pelayanan. Sedangkan pemberi pelayanan adalah pegawai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Penerima pelayanan publik sendiri adalah seluruh pihak, baik warga 

negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan 

hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Setiap masyarakat yang menerima 

pelayanan pasti memeliki pendapat berbeda-beda mengenai tingkat pelayanan 

yang diberikan oleh penyelenggara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Ada 

kepuasan ada pula ketidak puasan. Hal tersebut disesuaikan dengan apakah 

penyelenggara pelayanan sudah memenuhi unsur-unsur indeks kepuasan 

masyarakat yang telah diatur dalam Keputusan Menpan No. 

KEP/25/M.PAN/2/2004 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhan. 

2. Kinerja Pelayanan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja berarti kemampuan 

kerja atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja mengandung unsur aktif 

dimana dapat di nilai atau diukur kualitasnya. Kinerja pelayanan publik 
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sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan penyelenggara pelayanan publik 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa 

secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja yang baik dari unit 

pelayanan publik maka akan memberikan nilai positif dalam pandangan 

masyarakat sekaligus secara tidak langsung memberikan gambaran 

pemerintahan yang baik. Akan tetapi sebaliknya apabila kinerja pelayanan 

publik buruk maka citra negatif pula yang akan didapat. 

Hal tersebut tidak lepas dari paradigma baru tentang pelayanan publik 

berbasis kinerja. Fokus utama pelayanan publik berbasis kinerja adalah 

pengukuran kinerja penyelenggara pelayanan publik yang berorientasi pada 

pengukuran hasil (outcame), bukan lagi sekedar pengukuran masukan (input) 

atau keluaran (output) saja. Osborne dan Gaebler menyebut paradigma baru 

ini dengan istilah “result-oriented government” yaitu pemerintah yang 

membiayai hasil bukan masukan 
14

. 

   Kinerja pelayanan publik mengandung dua unsur penting, pertama 

adalah kemampuan  penyelenggara pelayanan publik mengidentifikasi apa 

yang menjadi kebutuhan masyarakat. Melakukan identifikasi terhadap 

kebutuhan masyarakat menjadi hal yang paling mutlak yang harus dilakukan 

oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. 

Ketika indetifikasi kebutuhan masyarakat berhasil dilakukan maka unsur 

kinerja yang kedua akan terpenuhi yakni hasil (outcome). Indentifikasi yang 

                                                             
14 Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Sekolah Tinggi ilmu Manajemen. Yogyakarta 
Hal. 1. 
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baik akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik, kinerja pelayanan yang 

baik akan menghasilkan kepuasan pada masyarakat. 

Kinerja sendiri merupakan sesuatu yang konstruk (construct) yang 

bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada 

kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak 

berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu 

sendiri (outcomes of work) karena hasil kerja memberikan ketertarikan yang 

kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi, kepuasan pelanggan, dan 

kontribusi ekonomi
15

.  

F. Definisi operasional 

Secara umum operasional dipahami sebagai batasan jangkauan atau ruang 

lingkup. Kaitannya dengan penelitian, menurut Sanapiah Faisal, bukanlah 

keperluan mengkomunikasikan semata-mata kepada pihak lain, sehingga tidak 

menimbulkan salah tafsir, tetapi juga menuntun penelitian itu sendiri didalam 

menangani rangkaian proses penelitian, misalnya dalam menyusun instrument 

atau pengaturan variable-variable yang hendak diteliti, dan juga dalam 

menetapkan populasi, sample, serta di dalam menginterpretasikan hasil 

penelitian
16

.  

Dalam hal ini peneliti ingin menekankan  penelitian terhadap analisis IKM 

terhadap pelayanan publik di DOB. Adapun unsur IKM, berdasarkan prinsip 

pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan No. 

                                                             
15 Ibid., Hal. 6. 
16 Sanapiah Faisal. Format-format Penelitian Sosial. Rajawali Press. Hal. 22. 
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KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan; 

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya; 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 

tanggungjawab); 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan berlaku; 

5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimilki petugas dalam memberikan/menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat; 

7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;   
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8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati; 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

11. Kepastian Biaya Pelayanan, kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan; 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

13. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi saranan dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan 

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan 

terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan
17

. 

Dari 14 unsur diatas ditetapkan 14 indikator yang dijadikan unsur 

penilaian dalam penelitian nantinya. Indikator-indikator dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

                                                             
17 Surjadi. Hal.139. 
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Matriks Indikator, Sub Indikator dan Item Pertanyaan untuk Menganalisis 

Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 

No Indikator Sub. Indikator Item 

1 Prosedur pelayanan  Tingkat kejelasan alur dalam 

prosedur pelayanan. 

 Tingkat kesederhanaan prosedur 

pelayanan. 

1-2 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

 Tingkat kemudahan dalam 

mengurus dan memenuhi 

persyaratan pelayanan. 

3 

3 Kejelasan Petugas 

Pelayanan 

 Tingkat kepastian mengenai 

identitas dan tanggung jawab 

petugas pelayanan. 

4 

4 Kedisiplinan Petugas 

pelayanan 

 Tingkat ketepatan waktu petugas 

dalam menyelesaikan suatu 

pelayanan. 

5 

5 Tanggung jawab 

petugas pelayanan 

 Tingkat kejelasan tanggung jawab 

petugas pelayanan. 

6 

6 Kemampuan petugas 

pelayanan 

 Tingkat kemampuan fisik. 

 Tingkat kemampuan intlektual 

petugas. 

 Tingkat kemampuan administrasi 

7-9 
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petugas 

7 Kecepatan 

Pelayanan 

 Tingkat ketepatan waktu proses 

pelayanan. 

10 

8 Keadilan 

mendapatkan 

pelayanan 

 Tingkat kesamaan perlakuan dalam 

mendapatkan pelayanan. 

11 

9 Kesopanan dan 

keramahan petugas 

 Tingkat kesopanan dan keramahan 

petugas pelayanan. 

12 

10 Kewajaran biaya 

pelayanan 

 Tingkat keterjangkauan biaya 

pelayanan oleh kemampuan 

masyarakat. 

 Tingkat kewajaran biaya pelayanan 

dengan hasil pelayanan. 

13-14 

11 Kepastian biaya 

pelayanan 

 Tingkat kejelasan rincian biaya 

pelayanan. 

 Tingkat kesesuaian rincian biaya 

yang dibayarkan dengan rincian 

biaya yang ditetapkan. 

15-16 

12 Kepastian jadwal 

pelayanan 

 Tingkat kejelasan jadwal 

Pelayanan. 

17 

13 Kenyamanan 

lingkungan 

 Tingkat kebersihan dan kerapian 

lingkungan tempat pelayanan. 

18-19 
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pelayanan  Tingkat ketersediaan fasilitas 

pendukung pelayanan. 

14 Keamanan 

pelayanan 

 Tingkat keamanan lingkungan 

tempat pelayanan. 

20 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah mix method atau metode 

campuran antara kualitatif dengan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif yang digunakan menggunakan paham Alan Bryman. Tujuan 

menggunakan metode campuran ini adalah untuk memberikan kejelasan 

makna dari hasil penelitian yang akan dilaksankan karena kedua pendekatan 

diberikan bobot yang sama
18

. Analisis menggunakan metode kuantitatif 

dirasa kurang memberikan gambaran secara jelas makna dari penelitian yang 

akan dilakukan, sedangkan metode kualitatif untuk penelitian ini kurang 

memberikan akurasi data yakni data yang berupa angka, karena penelitian ini 

sangat mebutuhkan hasil penelitian pasti yang di analisis melalui data angka-

angka. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Utara. Dipilihnya Dinas 

Kopdagin dan UKM sebagai lokasi penelitian dikarenakan, Dinas Kopdagin 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang sangat penting bagi 

                                                             
18 Jonathan Sarwono. 2011. Mixed Methods. PT. Elex Media Komputindo. Hal. 49. 
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pembangunan prekonomian daerah, dimana arah pembangunan prekonomian 

daerah salah satunya tergantung pada tingkat perijinan yang diberikan kepada 

masyarakat (investor). 

3. Populasi dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisis yang diteliti 

yang memiliki kriteria tertentu
19

. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah masyarakat penerima pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Utara yang tercatat pada 

tahun 2011 sebanyak 639 orang. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan 

perwakilan dari populasi
20

. Penarikan sampel menggunakan random sampling 

yakni menarik sampel dengan cara acak dan semua masyarakat yang 

menerima pelayanan memiliki hak yang sama. Sampel terpilih ditetapkan 

minimal 75 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan landasan 

(jumlah unsur penilaian + 1) x 5 = jumlah sampel, (14 + 1) x 5 = 75 sampel 

(responden). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini, 

adalah : 

a. Kuisioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan 

daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan 

                                                             
19 Hamidi. Hal. 5. 
20 Ibid. Hal. 129. 
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oleh peneliti.  Kuesioner dibagikan kepada calon responden yang telah 

diberi nomor (1, 2, 3, 4, dst) dimana calon responden tersebut telah 

menyetujui surat pernyataan bersedia sebagai responden dalam  

penelitian. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan 

frekuensi kedatangan masyarakat dalam mengurus ijin pada Dinas 

Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok 

Utara. 

b. Wawancara (interview) 

Teknik wawancara digunakan untuk memperjelas hasil 

kuisioener. Wawancara dilakukan secara acak dan disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti dalam menjawab rumusan masalah terkait tingkat 

kepuasan dan kesesuaian kinerja pelayanan publik pada Dinas Koperasi 

dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Utara. 

Jadi tidak semua responden akan diwawancarai.   

5. Analisis Data 

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden 

terpilih ditetapkan minimal 75 orang dari jumlah populasi penerima 

pelayanan dalam satu bulan, dengan landasan (jumlah unsur penilaian + 

1) x 5 = jumlah responden, (14 + 1) x 5 = 75 responden.  

Kuesioner dibagi atas tiga bagian, yaitu: (1) identitas responden 

meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna 

untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit 

pelayanan pemerintah; (2) Identitas pencacah, (apabila kuesioner diisi 
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oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi); (3) Mutu pelayanan publik 

adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau 

pendapat responden terhadap unsusr-unsur pelayanan yang dinilai.  

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara 

umum mencerminkan  tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat 

baik sampai dengan tidak baik. Penilaian terhadap unsur pelayan adalah 

sebagai berikut : 

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosuder 

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu 

banyak, sehingga prosesnya kurang efektif. 

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu 

diefektifkan. 

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga 

prosesnya mudah dan efektif
21

. 

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-rata 

Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM 

terhadap 14 indikator pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : 

                                                             
21 Ibid., hal. 331 
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Bobot Nilai Rata- = Jumlah bobot = 1 = 0,05 

rata Tertimbang  Jumlah unsur  20   

 

Untuk memperoleh nilai IKM dipergunakan rumus sebagai berikut: 

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai 

  Total unsur yang terisi  Perimbang 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu 25 – 

100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus : 

Nilai IKM Unit Pelayanan x 25 

 

Penentuan Interval atau Rentang kelas ditentukan dengan 

menggunakan rumus : 

Interval = Batas atas –Batas bawah = 100 - 25 = 18,75 

  Banyaknya kelas yang ada  4   

 

Tabel 1.4 

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai 

Interval IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 

3 2,51 – 3, 25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat baik 
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Pengelolaan data pengukuran indeks kepuasan masyarakat, dilakukan 

secara manual dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Data kuisioner dari setiap responden dimasukkan kedalam formulir mulai 

dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14). 

2. Menghitung nilai rata-rata per unsur pelayanan dengan menjumlah nilai 

persepsi per usnur dari seluruh responden dan hasilnya dibagi jumlah 

responden yang mengisi quisioner. 

3. Menetapkan nilai rata-rata tertimbang (NRT) perunsur pelayanan dengan 

cara nilai rata-rata perunsur pelayanan dikalikan dengan 0,071. 

4. Menetapkan nilai indeks unit pelayanan dengan menjumlah NRT. 

5. Menghitung nilai konversi IKM dengan cara nilai indeks unit pelayanan 

dikalikan nilai dasar (=25) dengan rumus sebagai berikut : 

 

6. Menetapkan mutu pelayanan dan interpretasinya dengan mengacu pada 

tabel di atas
22

. 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Surjadi. Hal. 52. 

Nilai Konversi IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar 


