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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pos adalah bagian dari lembaga pemerintah yang memfasilitasi 

sarana komunikasi bagi masyarakat. Bahkan lembaga ini sudah eksis sejak zaman 

Belanda. Pada awal berdiriya kartor pos, lembaga ini telah melayani pengiriman 

pesan berupa surat serta pengiriman uang. Dengan perkembangan teknologi yang 

sekarang, kantor pos mengembangkan fungsi menjadi lebih luas lagi, seperti 

menerima western union, pembayaran listrik, telepon dan lain-lain. 

Dampak perkembangan teknologi, seperti adanya mesin fax, telepon, 

hp, dan internet membuat penyampaian pesan begitu mudah dan praktis. Kemajuan 

teknologi berdampak besar bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan 

berpengaruh pada perubahan yang saat ini lebih menyukai komunikasi langsung 

seperti menggunakan gadget dan alat komunikasi elektronik yang lain. Sebelum 

teknologi semua ini muncul, kantor pos adalah kantor yang sangat penting dan 

berjasa karena semua komunikasi hanya bisa melalui surat-menyurat. Banyaknya 

alternatif lain seperti yang dimaksud membuat fungsi kantor pos tergeser dalam hal 

pengiriman pesan, sehingga saat ini fungsi kantor pos lebih kepada bekerjasama 

dengan perusahaan, instansi maupun perguruan tinggi.  

Pengiriman barang yang dulu biasa dilakukan oleh pos, kini 

mempunyai pesaing berat yaitu perusahaan jasa pengiriman swasta. Maka dari itu, 

kantor pos mengembangakan beberapa produk inovasi pelayanan publik serta 
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memperbaiki kualitas pelayanan publik yang sudah ada. Karena kualitas pelayanan 

jasa kantor pos dapat mempengaruhi persepsi individu yang kemudian 

mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu kualitas pelayanan sebuah perusahaan 

harus terus diperhatikan dan dijaga sehingga menimbulkan opini yang positif dan 

tidak membuat citra perusahaan merosot atau menjadi buruk.Dalam pengembangan 

produk inovasi, kantor pos bertujuan untuk menyikapi masalah dari dampak 

kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Selain dari pada itu, kantor pos juga 

mengembangkan fungsi di bidang pelayanan keuangan, seperti pembayaran tagihan 

kartu kredit, mobil, motor, pesan tiket kereta, bayar pajak, dan lainnya. 

Dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, sangat banyak 

pihak yang berperan aktif. Dengan  kompleksitas dan semakin beratnya pekerjaan 

atau tugas-tugas yang harus dijalankan, maka diperlukan suatu cara yang tepat dan 

cepat untuk menyelesaikannya, tak terkecuali juga tuntutan akan kebutuhan yang 

ada dalam masyarakat yang makin beragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang 

beragam tersebut, tidak mungkin dikerjakan sendiri karena ada keterbatasan yang 

dimiliki oleh masyarakat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan pelayanan publik yang baik, maka hadirlah PT. Pos Indonesia dimana PT. 

Pos Indonesia berperan aktif menjemput bola dalam menjawab keterbatasan 

informasi masyarakat. 

Pelayanan yang baik dapat mendekatkan dan memperbaiki pelayanan 

perusahaan kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur BUMN 

pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan 

pemerintah. Perbaikan pelayanan tersebut akan semakin baik kalau didukung oleh 
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sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel, dan memberi ruang 

partisipasi yang luas bagi masyarakat.  

Dalam Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan 

penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

prima sesuai dengan tuntutan era reformasi merupakan suatu kegiatan yang 

seharusnya difokuskan untuk menyokong pelaksanaan otonomi daerah supaya 

mencapai keberhasilan yang berkaitan dengan hal tersebut, sudah barang tentu perlu 

birokrasi pemerintah daerah yang baik agar dapat membangun pelayanan publik 

yang handal dan juga diharapkan dapat beradaptasi sesuai dengan dinamika 

perubahan lingkungan, dengan maksud mampu merespon tuntutan dinamika 

politik, ekonomi, sosial yang selama ini berubah dengan pesat dan cepat.  

Memprioritaskan pelayanan publik adalah salah satu hal yang sangat 

perlu dan juga merupakan misi yang juga diemban oleh kegiatan birokrasi yang 

memiliki komitmen, karena pada hakikatnya birokrasi berorientasi pada 

kepentingan publik. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat mewujudkan 

kesejahteraan dalam masyarakat. Begitu pula cita-cita masyarakat pengguna jasa 

akan terwujud pada kehidupan dimasa sekarang atau masa depan yang 

didambakannya semakin bergeser kearah hal - hal yang lebih menyangkut pada 

kualitas, kemudahan, kebersamaan, keadilan dan kepuasan.  
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Birokrasi harus inisiatif, inovatif, produktif, responsif, bertanggung 

jawab dan memiliki akuntabilitas yang baik pada publik, dilihat dari sisi lain 

birokrasi seharusnya memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat terutama 

berkaitan dengan pelayanan publik agar dapat menyelenggarakan pelayanan kepada 

masyarakat secara cepat, mudah, murah, adil dan berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan kehidupan masyarakat dalam era globalisasi, dimana persaingan 

semakin tinggi.   

PT. Pos Indonesia adalah satu penyelenggara dan penyedia pelayanan 

publik. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan 

kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel dengan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat atau pengguna jasa, yang mengutamakan pada tingkat pelayanan. 

Perubahan paradigma pelayanan publik tersebut diarahkan pada perwujudan 

kualitas pelayanan prima, melalui instrumen pelayanan yang dimiliki dengan 

orientasi pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sesuai dengan yang 

sudah dijanjikan. Maka dalam era sekarang ini Pelayanan pada PT Pos yang 

notabene BUMN (Badan Usaha Milik Pemerintah) dituntut untuk memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas.    

PT. Pos Indonesia sangat diperlukan kehadirannya bagi masyarakat 

Indonesia karena merupakan salah satu wadah penyedia sarana komunikasi bagi 

masyarakat terutama yang berhubungan dengan surat-menyurat. Untuk 

menghadapi dunia usaha yang semakin kompetetif maka diperlukan penyesuaian 

status Badan Usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan 

pelayanan yang lebih inovasi dan kualitas.  

 



5 
 

Selain itu juga karena perkembangan teknologi sekarang ini 

menyebabkan munculnya sarana atau media komunikasi lain yang lebih cepat dan 

canggih. Sehingga masyarakat akan berkomunikasi dan memperoleh informasi baik 

dari dalam maupun dari luar negeri dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu Badan 

Usaha Milik Negara yag bersetatus Perum Pos dan Giro telah berubah menjadi PT. 

Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diatur pada PP No. 5 Tahun 19951.  

Perubahan tersebut merupakan momentum untuk reformasi secara 

menyeluruh dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang lebih berkualitas. Hal 

ini pun sesuai dengan salah satu ciri dari Persero yaitu bahwa makna usaha persero 

adalah untuk memupuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang 

baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara busness, cost accounting principles, 

management, effectiveness dan pelayanan yang baik, memuaskan dan memperoleh 

laba.  

Untuk itu PT. Pos Indonesia dituntut agar dapat menigkatkan kualitas 

diri baik mengembangkan inovasi maupun pelayanannya sebagai sebuah organisasi 

agar lebih efektif. Hal tersebut perlu dilakukan karena seperti yang tertuang pada 

semboyan PT. Pos Indonesia yaitu “Tepat Waktu Setiap Waktu” yang merupakan 

wujud nyata bahwa pelayanan yang diberikannya itu berorientasi pada kepuasan 

pelanggan (Customers)2. Selain itu juga sesuai dengan salah satu unsur dari Catur 

Sukses Sapta Pedoman PT. Pos Indonesia yaitu pada unsur sasaran pokok yang 

meliputi sasaran terhadap kepuasan pelanggan, komitmen pada pelayanan umum, 

                                                             
1 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1995 tentang Perubahan Perum menjadi Perseroan Terbatas 
2 Company Profile PT Pos Indonesia 
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dan hasil terbaik. Dengan demikian disini kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

jasa pos harus diprioritaskan.  

PT. Pos Indonesia adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam 

bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan 

pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Keberhasilan dan 

kelangsungan hidup perusahaan ini sangat tergantung pada sejauh mana para 

pegawai dapat memberikan pelayanan dalam kualitas yang sesuai dengan harapan 

dan keinginan para pengguna jasa dan seberapa efektif kinerjanya. Dalam 

menghadapi tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan baik kualitas 

maupun kuantitasnya dan untuk tetap survive maka setiap kantor diusahakan untuk 

tidak berbuat salah yang menyebabkan keterlambatan pengiriman pos, karena 

pengguna jasa tidak akan menerima alasan keterlambatan karena alasan kantor. 

PT. Pos Indonesia memang sudah dari lama melakukan transformasi inovasi 

pelayanan, baik meningkatkan kualitas pelayanan maupun inovasi yang lain 

sehingga PT. Pos Indonesia bisa bersaing ditengah ketatnya era teknologi 

informasi. Berbenahnya PT. Pos Indonesia sangat disambut baik oleh kalangan 

masyarakat, dimana kita tahu bahwa PT. Pos Indonesia merupakan salah satu 

layanan jasa terbesar. Dengan ketatnya jasa pelayanan di era teknologi informasi 

PT. Pos Indonesia menjelma menjadi penyemangat bagi masyarakat kalangan 

bawah. Oleh karena perlu adanya transformasi inovasi pelayanan yang dilakukan 

oleh PT. Pos Indonesia sehingga masyarakat kalangan bawah bisa menikmati 

pelayanan yang diberikan. Maka dari itu perubahan dan pemberian inovasi pada 

pelayanan publik sangatlah diperlukan. 
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Kualitas pelayanan memang sangat dibutuhkan bagi setiap organisasi, 

baik organisasi privat maupun organisasi publik. Untuk menghadapi persaingan di 

era teknologi informasi ini, PT. Pos Indonesia harus mempunyai inisiatif untuk 

menciptakan inovasi pelayanan baru. Dengan adanya inovasi pelayanan maka 

diharapkan PT. Pos Indonesia bisa bersaing dengan jasa layanan swasta yang 

lainnya. Untuk itu dalam membentuk suatu pelayanan secara utuh dan berkualitas, 

maka dibutuhkan kinerja yang baik. Karena perkembangan era teknologi informasi 

seperti ini, dibutuhkan pula inovasi atau pembaharuan pelayanan publik agar selalu 

menarik dan mempunyai banyak pilihan bagi pengguna jasa pos. Maka peneliti 

sangat ingin mengetahui Bagaimana inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia 

(persero) dalam menghadapi era teknologi informasi yang berkembang pesat. 

Dengan adanya inofasi pelayanan publik, masyarakat akan tetap tertarik untuk 

menggunakan jasa PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat menarik rumusan masalah yaitu : 

Bagaimana inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam 

menghadapi era teknologi informasi?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk 

mengetahui inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam 

menghadapi era teknologi informasi serta kendala PT. Pos Indonesia (Persero) 

dalam menghadapi era teknologi informasi. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Teoritis : Mengembangkan pengetahuan dan menambah 

wawasan bagi peneliti inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia 

(Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi dan dapat 

menjadikan dasar penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis : Dipakai untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai 

masukan kepada institusi terkait yaitu Kantor Pos Kota Malang. 

 

E. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL 

1. Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah untuk menguraikan tentang beberapa istilah 

atau konsep yang terkait pada peneliti yang dilakukan. Untuk itu dalam rangka 

memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan 

penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan upaya 

untuk menyeragamkan pemahaman terhadap pokok pembahasan dengan maksud 

untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan pemahaman terhadap pengertian 

masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut, serta dapat 

memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini sehingga mempermudah 

dalam penelitian terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti 

dan digali datanya.3 Definisi konseptual merupakan definisi yang dipakai dalam 

unsur dari suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu, sedangkan 

yang dimaksud konsep merupakan suatu yang sudah terjadi ketentuan dari apa yang 

                                                             
3 Hamidi. 2010. Penelitian dan Teori komunikasi.UMM Press.Malang.Hal.141 
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kita amati. Definisi konseptual digunakan agar penelitian yang akan dilakukan lebih 

fokus, lebih mudah serta terarah. 

Konsep dari penelitian ini adalah analisis perluasan atau peningkatan 

kualitas pelayanan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh 

PT Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi. Inovasi di 

bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif atau cara baru dalam teknologi 

pelayanan untuk menciptakan terobosan dan penyederhanaan di bidang produk, 

proses, organisasional dan bisnis. 

a. Inovasi Pelayanan Publik 

Menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno, salah satu penulis buku 

inovasi terkemuka, menjelaskan inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang 

dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya4. Sedangkan Damanpour yang 

dikutip oleh Suwarno menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau 

jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi 

baru atau rencana baru bagi anggota organisasi5. 

Pelayanan Publik adalah pelayanan merupakan suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan6.Pengertian 

pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara ( Men-PAN ) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan 

                                                             
4 Suwarno, Yogi.2008. Inovasi di Sektor Publik.Jakarta: STIA-LAN Press. 2008, hal.3 
5 Ibid hal.4 
6 Boediono, B.2003, Pelayanan prima Perpajakan. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2003. hal.60 
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pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik  

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang – undangan7. 

Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. 

Menginovasikan yaitu seperti memperbaruhi. Jadi maksut penulis inovasi 

pelayanan publik adalah terobosan baru yang merupakan ide kreatif atau pelayanan 

yang dimodifikasi dan memberikan manfaat pada masyarakat pengguna jasa pos. 

Inovasi juga bisa berupa hasil  dari  perluasan maupun peningkatan kualitas pada 

inovasi yang ada. 

b. PT. Pos Indonesia (Persero) 

Pos Indonesia yaitu merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) 

Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos 

Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos 

Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi 

tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum 

(perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). Pos Indonesia memiliki Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. 

H. Nomor 117 pada tanggal 20 Juni 1995 yang juga telah mengalami perubahan 

                                                             
7 Ibid. hal.61 
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sebagaimana yang dicatatkan di Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 89 pada tanggal 

21 September 1998 dan Nomor 111 pada tanggal 28 Oktober 1998. 

c. Era Teknologi Informasi 

Pengertian Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, 

implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi 

berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software 

(perangkat lunak komputer). Secara sederhana, Pengertian Teknologi Informasi 

adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak 

dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan 

masyarakat secara cepat dan berkualitas8. 

Pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum tekologi untuk 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan 

dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan 

suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

aktivitas manusia. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diukur dan observasi lapangan. Indikator dari penelitian inovasi pelayanan publik 

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi di kantor 

pos cabang malang adalah sebagai berikut :  

 

                                                             
8 Teknologi Informasi dan Komunikasi Perlu Landasan Hukum, Tempo Interaktif, Sabtu, 04 

Desember 2004 
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1. Bentuk Inovasi Pelayanan Publik Kantor Pos Kota Malang. 

a. Inovasi pelayanan dan pengembangan produk PT. Pos Indonesia 

(Persero) kantorpos Malang. 

b. Inovasi proses distribusi dan produksi PT. Pos Indonesia (Persero) 

kantorpos Malang. 

c. Inovasi Bisnis Kantorpos Malang. 

2. Pergeseran Paradigma Pelayanan dari Old Public Administration ke New 

Public Management. 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Inovasi Pelayanan Publik PT. Pos 

Indonesia (Persero) kota Malang. 

a. Faktor pendorong inovasi pelayanan publik di kantorpos Malang. 

b. Faktor Penghambat Inovasi pelayanan publik di kantorpos Malang. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian. Sehingga metode penelitian memandu peneliti 

tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena misal dari sudut 

pandang partisipan. Disamping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola 
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nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.9 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu 

dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, akan 

digambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia (Persero) 

dalam menghadapi era teknologi informasi. 

Pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-kata 

(deskripsi). Penelitian ini dirasa sangat tepat untuk menggambarkan perilaku karena 

bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyalurkan informasi sebagaimana yang 

terjadi.  

 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh obyeknya yaitu pegawai 

kantor Pos Kota Malang dan masyarakat yang menggunakan jasa pos. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu 

melalui dokumen-dokumen, buku literatur, internet yang berkaitan dengan 

judul peneliti, serta penelitian terdahulu. 

                                                             
9 Lexy J Meleong. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, Hal.10 
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3. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang ada dilapangan secara akurat yang sesuai dengan fakta dilapangan, guna 

untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : 

a. Observasi 

Peneliti melakukan observasi lapangan yaitu pengamatan langsung untuk 

memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan 

tema yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan Nasution menyatakan 

bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.10 

b. Wawancara Terstruktur 

Wawancara yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya 

jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut 

diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data informasi mengenai efektivitas kinerja pelayanan di 

kantor Pos Kota Malang. Esterberg, mendefinisikan interview sebagai berikut: 

“a meeting of two persons to exchange information and idea through question 

and responses, resulting in communication and joint construction of meaning 

about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

                                                             
10 Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA. hal. 226 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.11 Pada penelitian ini, 

peneliti akan melakukan wawacara dengan beberapa pegawai kantor pos. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai 

suatu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Sugiyono mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.12 

 

4. Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Agar didapatkan informasi 

penelitian yang lengkap dan mendalam, maka subyek penelitian ini yaitu : 4 orang 

pegawai Kantor Pos Kota Malang : Ibu Zurkasih Noor, Bapak Imam, Bapak Rudi 

dan Bapak Pitrus. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dituju adalah kantor Pos Kota Malang yang 

beralamat di Jl. Merdeka Selatan No. 5 Malang 

 

6. Analisa data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

berikutnya yang harus dimasukkan adalah tahap analisia. Ini adalah tahapan yang 

                                                             
11 Ibid hal.231 
12 Ibid hal.240 
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penting dan menentukan. Pada tahap inilah yang dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenarannya yang diajukan 

dalam penelitian.13  

 

Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif (Miles dan 

Huberman,1992)  

Sumber : M. Djunaidi Ghony & Fancan Almanshur (2012:308) 

 

Dalam proses analisa data, diperlukan teknik-teknik atau metode tertentu. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai 

sumber baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Pada dasarnya, tujuan 

dari analisa data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta tentang 

hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah 

dipahami dan diinterprestasikan.14 Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

                                                             
13 Koentjaningrat.1993, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama,  hal. 269 
14 Sanapiah Faisal,1992, Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta,hal.109 
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metode deskriptif kualitatif melalui proses editing dan proses interpretasi. Dari data 

tersebut mengungkapkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. 

Adapun tahapan analisa menurut Miles dan Huberman seperti gambar diatas.  

Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman seperti gambar diatas yaitu menggunakan analisis model 

interaktif dengan empat prosedur dengan tahapan pertama adalah pengumpulan 

data dan dilantujkan ke tahap-tahap berikutnya yaitu reduksi data, display data, dan 

yang terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan data yang baru diperoleh dari hasil 

penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-fenomena yang 

berwujud data lapangan yang masih belum beraturan dan belum dipilah-pilah yang 

akan diolah di tahap kedua yaitu reduksi data. Disini peneliti sudah melakukan 

observasi dan wawancara, dan mendapatkan data-data serta mengumpulkan data-

data yang sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu inovasi pelayanan publik PT. 

Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi. 

 

b. Reduksi Data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 
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berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sementara. Peneliti melakukan wawancara dan observasi secara terus-

menurus tujuannya agar penulis benar-benar mendapatkan data maupun informasi 

yang benar-benar akurat mengenai inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia 

(Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi di kantor  cabang kota 

Malang, serta dalam reduksi data ini penulis memilah-milah data atau informasi 

yang telah di dapat sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara. 

 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dilakukan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk 

kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan 

disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara 

diperoleh pada waktu data direduksi. Disini peneliti menyajikan data atau informasi 

yang telah dipilah-pilah di dalam reduksi data, dalam penyajian data penulis 

memberikan gambaran-gambaran permasalahan yang akan peneliti angkat yaitu 
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tentang inovasi pelayanan publik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi 

era teknologi informasi. 

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian kegiatan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis dan kualitatif merupakan 

upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. Penulis pada 

akhirnya akan menyimpulkan hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi yang 

telah dilakukan, serta menyimpulkan bagaimana inovasi pelayanan publik PT. Pos 

Indonesia (Persero) dalam menghadapi era teknologi informasi. 


