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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa Negara 

wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan 

kesejateraan  masyarakat. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan 

kesehjehteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan 

meningkatkan daya saing daerah (UU nomer 32 tahun 2004, pasal 2 ayat 3). 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-

hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti 

yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya 

pengaduan atau keluhan   masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat 

pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur 

yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, 

fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana 

lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin 

kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar 

dan diskriminatif. 

Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan 

penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan 

tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur kelurahan dan kecamatan 
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pada khususnya yang  merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan 

publik (public service). 

Tingkat kualitas kinerja   pelayanan  publik  memiliki dampak (impact) 

yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan 

publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara 

bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan 

memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan  secara tepat, cepat, 

murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. 

Kegiatan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Keptusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MenPan) nomer 63/KEP/M.PAN/7/2003). Kegiatan memberi adalah suatu 

sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain diatas segalanya 

termasuk dirinya sendiri. Suatu sikap untuk membuat orang lain terhormat dan 

dihargai. Sikap  memberi tidaklah harus dianggap sebagai suatu sikap 

merendahkan diri sendiri melainkan sikap yang terpuji dan agung yang 

menunjukkan ketinggian nilai pada seseorang. Dalam kegiatan pelayanan 

publik, semangat memberikan yang terbaik bagi orang lain yang dilayani 

haruslah dipahami sebagai suatu sikap yang muncul dari sebuah kesadaran 
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akan nilai-nilai tersebut. Sehingga melayani kemudian tidaklah dipahami 

semata sebuah kegiatan untuk memenuhi tanggung jawab formal seorang 

petugas terhadap mereka yang dilayani. 

Shank, et al (1995) menyatakan bahwa kunci sukses dalam persaingan 

dimasa yang akan datang yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada pelanggan, sehingga dapat memberikan imej pemerintahan yang 

bertanggung jawab serta memiliki akuntabilitas. (Mardismo, 2007) 

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan 

berkualitas yaitu dengan melakukan kegiatan yang efisien dan efektif dengan 

menekankan pada kegiatan yang bernilai tambah dari sudut sosial maupun 

biaya. Dalam praktek, masyarakat sering terpaksa menerima pelayanan apa 

adanya serta dipaksa memberikan kontribusi atau membayar pelayanan publik 

dengan harga berapapun (www.goodgovernance.or.id, 2003) sehingga 

pelayanan yang diberikan tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat 

karena diberikan seadanya.  

Mardiasmo (2002) berpendapat layanan yang bermutu hanya dapat 

dicapai dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari komponen layanan, 

dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. Aspek tersebut meliputi 

proses untuk mencapai pelayanan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, pemberian layanan yang akurat, cepat dan tepat waktu, prosedur 

administrasi yang mudah dan tidak berbelit-belit, serta perlengkapan dan 

fasilitas layanan tersedia cukup memadai dan tidak harus menggunakan 

teknologi modern yang membutuhkan investasi dana yang mahal (Kepmen 

No.81 tahun 1993). 
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Pelaksanaan pelayanan publik pada organisasi pemerintahan dan 

swasta banyak memiliki perbedaan. Pada organisasi swasta pelaksanaan 

kegiatan pelayanan cenderung lebih diberikan perhatian dibandingkan pada 

organisasi pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari 

pihak pengambil kebijakkan. Budaya pelayanan yang masih menjadi persoalan 

antara lain :  (sumber : buku public service), Akh. Muwafik saleh. 

1. Masih  kuatnya budaya “dilayani” dari pada budaya melayani. Hal ini 

tampak dari perilaku aparatur pelayanan yang cenderung 

mengesampingkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

yang baik. Aparatur pemerintah terkesan bertindak lamban dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan beberpa faktor, 

pertama mereka menganggap bahwa masyarakatlah yang membutuhkan 

kehadiran mereka. Kedua, adanya monopoli pelayanan, yaitu hanya 

lembaga pemerintah yang menyediakan layanan tersebut, misalnya 

pembuatan KTP. Sehingga masyarakat bertindak sebagaimana yang 

diinginkan oleh petugas. 

2. Budaya pelayanan yang ditampilkan masih cenderung birokratis. Prosedur 

pelayanan yang masih terkesan rumit dan berbelit-belit. Misalnya untuk 

mengurus surat ijin masyarakat harus melalui beragam prosedur yang 

sangat rumit mulai dari tingkat RT hingga yang lebih tinggi diatasnya. 

3. Persepsi publik untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat harus 

melalui beragam jalur pintas. Hal ini juga disebabkan perilaku aparatur 

pelayanan yang masih membeda-bedakan pemberian pelayanan. 



 

 
 

5

Dan juga masih kurangnya Akuntabilitas yaitu kesadaran masyarakat 

sebagai konsumen produk pemerintahan masih sangat lemah, sehingga 

masyarakat lebih banyak berposisi sebagai obyek dan terbatasnya alokasi 

anggaran dari pemerintah untuk pelayanan publik. 

Untuk itu tugas pemerintah dalam membangun budaya pelayanan 

publik ini adalah merubah budaya-budaya negative  dan cara kerja yang lebih 

positif agar pelaksanaan pelayanan publik yang ingin diterapkan berjalan 

dengan baik dan  menghasilkan pelayanan yang prima atas dasar kesadaran 

dan niat baik (good will) dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

Pelayanan publik yang secara prima sangat penting bagi sebuah 

lembaga pemerintahan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya antara lain : 

1. Perubahan perilaku aparatur pemerintah. 

2. Adanya partisipasi masyarakat. 

3. Adanya dukungan kebijakkan dari pejabat pemerintah berupa aturan 

perundangan. 

4. Adanya prasyarat pendukung berupa adanya pengetahuan atas kebutuhan 

dan tingkat kepuasan masyarakat, standar pelayanan dan penaganan 

keluhan. 

5. Pemahaman atas prinsip-prinsip pelayanan. 

6. Dukungan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan publik. 

7. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung. 

Pelayanan publik yang prima merupakan tanda dari kesadaran baru 

dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan 

dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat.Agar pelayanan yang diberikan 
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aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat, maka perlu 

perubahan dari seluruh aparatur pelaksana pelayanan publik sebagai langkah 

awal dalam memberikan pelayanan yang prima tersebut. Perubahan akan 

mendorong setiap petugas layanan memahami dengan benar dan memiliki 

motivasi yang tulus dalam memberikan pelayanan. Karena pelayanan adalah 

kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta niat yang mulia untuk 

membantu orang lain sebagai bagian upaya untuk menjadikan dirinya dan 

lembaga yang dikelolanya menjadi positif di mata masyarakat yang dilayani 

sehingga melahirkan kepuasan. 

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. 

Kota ini berada di dataran tinggi cukup sejuk terletak pada 90 km sebelah 

selatan kota surabaya dan wilayahnya di kelilingi oleh Kabupaten Malang. 

Malang merupakan kota terbesar kedua di utara timur dan dikenal dengan 

julukan kota pelajar. Kota Malang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Kedung kandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, 

Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Jumlah penduduk Kota 

Malang 768.000 (data sensus statistik 2008), dengan tingkat pertumbuhan 

3,9% pertahun. Sebagian besar adalah suku jawa, serta sejumlah suku-suku 

minoritas Madura, Arab dan Tionghoa.  

Di kota Malang terdapat banyak pelayanan jasa publik yang 

disediakan. Salah satunya pelayanan jasa publik Rumah Sakit, PLN, Kantor 

camat, dan lainnya.Tetapi masih ada saja kendala dalam pelayanan jasa publik 

tersebut.Salah satunya adalah ketidaknyamanan pelanggan dan prosedur 

pelayanannya masih berbelit-belit sehingga pelanggan tidak merasa puas oleh 
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pelayanan jasa tersebut. Padahal sudah ada  Undang-undang Pelayanan Publik, 

standar pelayanan ini setidak-tidaknya berisi tentang: dasar hukum, 

persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, 

pengawasan intern, penanganan pengaduan, saran dan masukkan, dan jaminan 

pelayanan. Namun hal tersebut masih saja tidak berpengaruh pada pelayanan 

jasa publik yang baik. Seharusnya para pemberi layanan tersebut melihat pada 

Undang-undang pelayanan publik tersebut merasa puas dan nyaman. 

Ada beberapa Pelayanan Publik yang akan diteliti, yang di dalamnya 

terdiri dari indikator-indikatornya yang akan dibahas, sehingga akan dapat 

diketahui  tingkat kepuasan pelayanan publik di Kota Malang. 

Alasan mengapa peneliti mengambil judul ini adalah berdasarkan 

dasar-dasar pelayanan publik dan masih banyaknya persoalan dalam 

pelayanan publik yang terjadi di Kota Malang karena masih banyak 

masyarakat yang merasa belum mendapatkan pelayanan yang baik dari 

pelayanan publik tersebut. 

 
B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap studi pelayanan 

publik Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ? 

 
C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap studi pelayanan publik Di 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 
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D. Batasan Masalah 

Segala penganalisaan yang berkaitan dengan studi tingkat kepuasan 

pelayanan publik Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dibatasi 

pada 5 Dinas Pelayanan Publik dan berdasarkan indikator-indikatornya, yaitu 

Dinas kesehatan, Kantor Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, 

PLN, dan PDAM.  Dan indikator-indikatornya yaitu : prosedur pelayanan, 

persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisplinan petugas 

pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan dan mendapatkan pelayanan, 

kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian 

jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan. 

 
E. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara pribadi peneliti sendiri, 

akademis, dan praktis. 

1. Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat akan pelayanan publik di Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang. 

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti 

lain yang ingin meneliti tema yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai 

salah satu acuan atau pedoman dalam penelitian. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meningkatkan lagi 

kualitas pelayanan publik. 
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F. Kajian  Pustaka 

1. Landasan Penelitian Terdahulu 

        Landasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan 

penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Faizal Azhary 

(2008) dengan judul “ Analisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Publik Dalam Menuju Agropolitan Di Kabupaten Malang (Study Pada 

Pemerintah Daerah Kecamatan Poncokusumo). 

        Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Faizal                

Azhary (2008) adalah pelayanan publik di Kecamatan Poncokusumo 

menunujukan pelayanan yang optimal yakni dengan presentase 74,24% 

masyarakat puas terhadap kinerja pelayanan publik dan 25,76% 

masyarakat belum puas terhadap kinerja pelayanan publik. 

          Perbedaan penelitian antara peneliti pendahulu dengan peneliti 

sekarang adalah :  

a. Peneliti pendahulu : 

1.) Menganalisis seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik dalam menuju agropolitan di Kecamatan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

2.) Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini dibatasi pada 3 

bidang : a. Bidang Pemerintahan. 

   b. Bidang ekonomi pembangunan. 

   c. Bidang pertanahan dan asset. 

      3.) Lokasi penelitian peneliti pendahulu di Kecamatan Poncokusumo. 
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b. Peneliti Sekarang : 

1.) Menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

2.) Batasan masalah pada 5 Dinas Pelayanan Publik berdasarkan 

indikator-indikatornya, yaitu Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, 

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, PLN, dan PDAM. 

Indikatornya yaitu Prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 

kejelasan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan dan mendapatkan pelayanan, 

kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, 

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan 

keamanan pelayanan. 

3.) Lokasi penelitian Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

Persamaan penelitian antara peneliti pendahulu dengan peneliti sekarang : 

a. Peneliti pendahulu dan peneliti sekarang : 

1.  Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis 

(analytical descriptive approach ) secara kualitatif dengan 

menggunakan metode survey. 

2. Teknik analisa data yang dilakukan adalah analisis tabulasi, tetapi 

peneliti sekarang menambahkan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat 

( IKM ). 

3. Sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel. 

 

 

 


