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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia di pelopori oleh Adrien Hallet, 

Berkebangsaan Belgia, yang telah mempunyai pengalaman menanam kelapa sawit 

di Afrika.Kelapa sawit adalah salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang 

sangat penting yang dewasa ini tumbuh sebagai tanaman liar di hutan dan sebagai 

tanaman yang di budidayakan di daerah-daerah tropis Asia Tenggara Latin dan 

Afrika, Pada kenyataanya tanaman kelapa sawit hidup subur dan mampu 

memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi di luar daerah asalnya, 

seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Papua Nugini. Hingga kini kelapa sawit 

telah diusahakan dalam bentuk perkebunan di sekitar tujuh Negara produsen 

terbesarnya.1 

Perekonomian Indonesia pada komoditas kelapa sawit memegang 

peranan yang cukup strategis karena prospek yang cerah sebagai sumber devisa. 

Disamping itu, Argoindustri merupakan salah satu cabang industri yang memiliki 

prospek cerah dimasa mendatang.Hal ini di dukung dengan adanya sumber daya 

alam dan sumber daya manusia serta tersedianya peluang pasar yang cukup besar 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

                                                           
1 Setyamidjaja, Djoehan. 2006. Kelapa sawit, Teknik Budidaya, Panen dan Pengolahan. Kanisius.  

Hal 11 
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Salah satu tujuan pembangunan pertanian industri di Indonesia adalah 

meningkatkan produktivitas perusahaan dan nilai tambah produktivitasnya. 

Peningkatan nilai tambah dari suatu komoditas yang dicapai adalah melalui proses 

pengolahan dari bentuk mentah menjadi barang setengah jadi dan barang 

jadi.Beberapa pengembangan agroindustri yang sudah dilakukan oleh pemerintah 

dalam menggalakkan perkebunan kelapa sawit di propinsi Kalimantan Timur 

adalah ingin dibangunnya perusahaan agroindustri pabrik kelapa sawit. 

Minyak Kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang memiliki 

prospek yang cerah di masa mendatang.Potensi tersebut terletak pada keragaman 

kegunaan dari minyak kelapa sawit.Minyak sawit sebagai bahan mentah industri 

pangan, dapat digunakan sebagai bahan mentah industri non pangan. Komoditas 

minyak kelapa sawit yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan 

baku utama pembuatan minyak makan. Sementara minyak makan merupakan 

salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Permintaan akan minyak 

makan di dalam dan luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan 

komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa.2 

Kalimantan Timur sebagai salah satu propinsi yang menjadi sumber 

devisa negara dalam bidang agroindustri minyak kelapa sawit dengan banyak 

mendirikan perusahaan yang bergerak dalam produksi tersebut. Dengan 

melimpahnya sumber daya kelapa sawit khususnya di daerah Kab. Paser, 

                                                           
2Pahan, Iyung. 2006. Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga hilir. Bogor: Penebar 

swadaya. Hal 17. 
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Kalimantan Timur ini jugabanyak perusahaan yang mendirikan pabrik-pabrik 

pengolah kelapa sawit sebagai bahan baku minyak. Dalam mendirikan pabrik 

tersebut tentu ada perijinan yang harus didapatkan pada perusahan kelapa sawit, 

dan pada masa saat ini proses perizinan untuk mendirikan pembangunan pabrik 

kelapa sawit didaerah Kab. Paser, Kalimantan Timur lebih sulit dibandingkan 

perijinan pembangunan pabrik pada masa yang lalu, dikarenakan persaingan 

pabrik. 

Persaingan pabrik ini dikarenakan meningkatnya pembangunan pabrik-

pabrik swasta sehingga peraturan-peraturan yang ditentukan lebih ketat, yang 

pada awalnya pabrik yang ada di Kab. Paser, Kalimantan Timur  hanya ada 2-3 

Pabrik sekarang meningkat pembangunannya sebanyak 10 pabrik di daerah Kab. 

Paser, Kalimantan Timur tersebut ini juga dikarenakan lahan masih mudah 

dijangkau dari pemukiman masyarakat sekitar yang ada di daerah Kab.Paser, 

Kalimantan Timur, dengan melimpahnya sumber daya alam kelapa sawit.Dengan 

luas TM 90.411 ha, Luas total 182.145 ha, dengan produksi buah sawitnya 

1.364.460 per ton, Produktivitas kelapa sawit 15.091 kg/ha dan adapun tenaga 

kerja perkebunannya sekitar 74.745. 

Sesuai landasan hukum yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan 

hidup yaitu 3Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok 

pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 

sebagai penyempurnaan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang 

Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Undang-undang  

                                                           
3Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 142 
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Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 

penyempurnaan UU No.4 Tahun 1982. Dengan diberlakukannya UU No.4 Tahun 

1982 yang disempurnakan dan diganti dengan UU No.23 Tahun 1997, masalah 

lingkungan hidup telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan 

keputusan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam (SDA). 

Keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit mutlak adanya guna 

menunjang industri minyak sawit baik dalam perusahaan maupun petani.Bahkan 

saat ini jumlah Pabrik Kelapa Sawit dengan luas kebun sawit sangat tidak 

seimbang sehingga dibutuhkan pembangunan pabrik sawit dalam jumlah yang 

cukup banyak untuk seluruh wilayah Indonesia.Pembangunan pabrik pertama 

yang ada didaerah Kab.Paser, Kalimantan Timur ini perijinannya ditangani oleh 

pemerintah pusat karena adanya keputusan BUMN.Biaya mendirikan pabrik 

kelapa sawit itu cukup mahal belum lagi juga mahalnya izin yang didapatkan. 

Memulai usaha perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik kelapa 

sawit memerlukan berbagai macam persiapan, selain faktor kesiapan awal usaha 

didirikan, keberlangsungan suatu usaha Pabrik kelapa sawit dipengaruhi juga oleh 

keberadaan unsur legalitas (diakui secara hukum) berwujud kepemilikan 

izin.Dengan memiliki izin, perusahaan Pabrik kelapa sawit lebih nyaman 

beroperasi karena sebagai sarana perlindungan hukum.Aspek perizinan sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan pabrik kelapa sawit.Sebelum melakukan 

pembangunan Pabrik kelapa sawit, perusahaan melakukan permohonan izin dari 

Bupati/Walikota setempat dan koordinasi dengan pemerintah setempat 
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(desa/kecamatan) mengenai rencana pembangunan Pabrik kelapa sawit. Izin 

prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka waktu selama 1 

tahun. Permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran 

status penguasaan tanah yang telah dilakukan.Izin lokasi biasanya berlaku untuk 2 

tahun.4 

Izin-izin yang harus dimiliki untuk melegalkan pembangunan pabrik di 

perkebunan kelapa sawit di antaranya meliputi : 

1) Izin dari Upaya pengelolaan lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang tujuan Pengelolaannya 

Meningkatkan dampak positif yang diperkirakan muncul dan mencegah 

dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. 5Adapun Dasar Hukum UKL-

UPL 1. Pasal 3 ayat (4) PP No 27 Th. 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Kep. Men Negara LH No 86 Th. 2002 

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.6 

2) Izin dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dokumen yang memuat 

upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak 

penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak 

positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL), Rencana Pemantauan Lingkungan adalah upaya 

                                                           
4Pahan, Iyung, Ibid Hal 51 
5 Pitaloka,Fernandha. "Mengenal UKL dan UPL",diakses dari 

http://www.slideshare.net/fernandhapitaloka/mengenal-ukl-dan-upl 
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pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan.Upaya-

upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan 

dampak yang dihasilkan dari kajian AMDAL, yang bertujuan mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber 

daya alam secara lebih luas dan menghindari timbulnya konflik dengan 

masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. 

3) Surat Izin Usaha Dagang (SIUP) Surat Izin untuk mendirikan Usaha yang 

dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Wilayah sesuai domisili perusahaan.Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU) setiap perusahaan yg ada perlu dan harus mengurus SITU demi 

keamanam dan kelancaran usahanya, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten 

atau kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan 

(HO/hider ordonnatie) yang mewajibkannya. 

4) Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka 

waktu tertentu. Sesuai Pasal 32 PP 40/1996menentukan bahwa pemegang hak 

guna bangunan berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang 

diberikan dengan hak guna bangunan selama jangka waktu tertentu untuk 

mendirikan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya 

serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.7 

5) Izin mendirikan Bangunan (IMB) Pabrik., 

6) Izin mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan. 

                                                           
7Tunardy, Wibowo. "Hak Guna Bangunan", diakses dari http://www.jurnalhukum.com/hak-guna-

bangunan/ 
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7) Izin Gangguan HO. 

8) Izin Pembangunan Limbah Cair (IPAL). 

9) Izin Radio, Izin Land Aplikasi, Izin Mesin-mesin Pabrik, dan Izin 

Timbangan.Sementara itu, untuk pengadaan peralatan pabrik meliputi 

Housting Crane, Steriliser, BPV/Steam Separator, Boiler, Turbine uap, Motor 

Diesel, Penangkal Petir Listrik, dan Air Permukaan. 

Apabila salah satu izin ini belum dikantongi oleh pihak pengusaha maka, 

belum berhak untuk mendirikan bangunannya, karena berdirinya perusahaan 

Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Kab.Paser, Kalimantan Timur sangat tinggi 

dampaknya terhadap masyarakat sekitar.Setelah perizinan dan lokasi telah tepat, 

carilah kontraktor yang dapat membangun pabrik tersebut karena tidak banyak 

kontraktor yang mampu membangun pabrik pengolahan kelapa sawit ini.Tapi 

biasanya konsultan itu sendiri mempunyai rekanan kontraktor pabrik kelapa sawit 

atau mereka Konsultan sekaligus kontraktor. Ini akan lebih hemat biaya dan anda 

bisa nego harga langsung dengan mereka guna menghemat pengeluaran biaya 

pembangunan pabrik. 

Selain itu, pihak perusahaan juga harus menyediakan ruang lingkup 

pekerjaan kontraktor sepertiAs Build Drawing, Manual Book, Safety Halte 

Environment dan Pengadaan bahan, mesin-mesin pabrik kelapa sawit, 

pembuatan/pabrikasi test run, commissioningpemeliharaan/maintenance.8Dalam 

perencanaan pembangunan pabrik kelapa sawit, perlu mempertimbangkan 

                                                           
8Sumawa. "Persyaratan Pengurusan Izin PKS", diakses darihttp://sumawa.com/ketua-komisi-d-

beberkan-persyaratan-pengurusan-izin-pks/ 
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beberapa faktor, antara lain lokasi pabrik, kapasitas olah, dan rancangan serta tata 

letak. Pembangunan pabrik dianggap layak jika fasilitas, seperti sumber air cukup 

tersedia, lokasi pabrik mudah di jangkau, tersedia tempat pembuangan air limbah, 

dan terhindar dari gangguan alam, seperti banjir dan longsor.Karena hal itu dapat 

menghambat jalannya pembangunan pebrik yang telah direncanakan, oleh sebab 

itu perencanaan pembangunannya harus benar-benar matang dari dalam segi hal 

apapun yang sudah di sebutkan diatas. 

Pemerintah harus secara jelas dapat memberikan kepastian formal 

tentang perizinan penyelenggaraan pabrik kelapa sawit. Dengan diterapkannya 

otonomi daerah, masalah perizinan yang kompleks dari tingkat kota/kabupaten 

dikhawatirkan akan menambahkan panjangnya birokrasi perijinan. Peranan 

Pemerintah sebagai fasilitator sebaiknya jangan terjebak dalam ambisi  regulasi 

yang berlebihan sehingga dalam pelaksanaannya seringkali tidak dapat 

menegakkan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. 

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau 

badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, 

pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. Izin Mendirikan Bangunan sangat penting dalam pengembangan 

pembangunan terutama dalam penataan bangunan dan lingkungan. Hal ini penting 

agar sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Tetapi kenyataannya 
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masih terdapat banyak masalah dalam pelaksanan pelayanan perizinan, masalah-

masalah tersebut diantaranya: 

a. Ketidakjelasan tenggang waktu penyelesaian pengurusan Izin  

b. Dari segi persyaratan yang diperlukan masih sering berbelit-belit. 

c. Kurangnya informasi mengenaipengurusan Izin baik melalui penyuluhan 

berupa sosialisasi  kepada masyarakat maupun informasi melalui internet 

berupa website. 

Dengan begitu akibatnya banyak perusahaan di Kabupaten Paser yang 

belum memiliki Izinuntuk mendirikan Pabrik Kelapa sawit. Masalah tersebut 

ditemukan saat peneliti melakukan observasi dilapangan yaitu yang baru 

dibangun baru ini tahun 2011 di PT. Sawit Subur Sejahtera (SSS) di Kec. 

Longkali dan juga dinas perizinan/BPMPPT Kab. Paser.Dengan demikian terlihat 

bahwa Pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Paser  belum berjalan dengan maksimal. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk  meneliti 

tentang “Kualitas Pelayanan Dinas Perizinan dalam Proses Pendirian Pabrik 

Kelapa Sawitdi Kab. Paser, Kalimantan Timur”. 

B. Rumusan Masalah  

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini 

memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam 

penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang 
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akanditeliti. Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. ”Bagaimanakah kualitas pelayanan Dinas perizinan dalam Proses 

Pendirian Pabrik Kelapa di Kab. Paser , Kalimantan Timur?“. 

2. ”Bagaimana Prosedur & proses pelayanan Dinas perizinan dalam 

Proses Pendirian Pabrik Kelapa Sawit di Kab. Paser , Kalimantan 

Timur?“. 

C. Tujuan Penelitian  

Sehubung dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:  

1) Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perijinan 

Kab.Paser, Kalimantan Timur, pemberian izin pembangunan pabrik kelapa 

sawit ini sudah memenuhi standar pelayanan. 

2) Untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam 

pelayanan pemberian Izin Mendirikan Pabrik Kelapa Sawit di Kab. Paser, 

Kalimantan Timur 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan Dilakukannya kegiatan penelitian ini tentunya akan memberikan 

manfaat bagi sipenulis maupun pembaca yang diharapkan memperoleh  manfaat 

yang dikemukakan menjadi dua, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1) Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan tambahan kajian tentang langkah awal dalam 

penyusunan tugas akhir peneliti serta dapat memberikan referensi 

dan manfaat bagi penulis dan pembaca. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmiah dalam 

penelitian ilmu sosial khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

2) Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan/evaluasi khusus 

bagi Dinas Perizinan Pembangunan Kalimantan Timur dan upaya 

bagi Dinas perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

dalam mendirikan bangunan pabrik kelapa sawit. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu.Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam 

bentuk representasi mental tak berperaga.Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 

dalam bentuk suatu kata.9 

                                                           
9Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 30. 
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Sedangkan Pengertian atau definisi Konsep dapat disimpulkan 

Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, 

entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk 

setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian 

tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Adapun indikator dalam 

definisi konsep. 

a) Kualitas Pelayanan  

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.10 Sedangkan menurut 

Tjiptono Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan.11 

Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) 

                                                           
10Philip, Kotler. 2001. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo. Hal 83. 
11Tjiptono, Fandy. 2007.Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Ofset. Hal 29. 
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dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 

pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterimamelampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

b) Dinas Perizinan  

Izin menurut Utrecht yakni bilamana pembuat peraturan tidak umumnya 

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 

diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka 

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 

suatu izin, Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dan dalam keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga 

diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.12 

Dengan demikian, Pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.Jadi Dinas Perizinan 

merupakan pihak berwenang atas penyelenggaraan dalam suatu kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.Agar kegiatan 

                                                           
12 Utrecht. E. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar. Hal 187 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html
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usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus usahanya dan 

memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan 

bidangnyamasing-masing. 

 

c) Izin Mendirikan Pabrik Kelapa Sawit 

Persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang dengan melewati 

beberapa proses panjang untuk persetujuan dari berbagai pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengolahan produksi 

tanaman perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk memperpanjang daya 

simpan atau meningkatkan sumber daya masyarakat sekitar.Adapun syarat-syarat 

mendirikan kelapa sawit didaerah Kab. Paser, Kalimantan Timur: 1). Standar 

ketersediaan bahan baku., 2). Aksibilitas yang memadai., 3). Penelitian lokasi dan 

Topografi., 4). Perhitungan aspek ekonomi dan sosial dan 5). Pengurusan Izin. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman 

untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.oleh karena 

itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk 

melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.adaefinisi ini disebut juga 

definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan 

melakukan pekerjaan. Adapun indikator: 

1) Prosedur & Proses Pelayanan Dinas Perizinan dalam Proses Pendirian 

Pabrik Kelapa Sawit di Kab. Paser, Kalimantan Timur: 
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a. Kapasitas waktu pelayanandinas perizinan Kab. Paser kepada 

masyarakat 

b. Akurasi Pelayanandinas perizinan Kab. Paser kepada masyarakat 

c. kesopanan & keramahan dinas perizinan dalam melayani 

masyarakat 

d. Kedisiplinan Pelayanan dinas perizinan dalam melakukan tugas di 

dinas perizinan 

e. Kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan 

f. Tanggung jawab aparat dinas perizinan dalam pemberian izin 

masyarakat 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana dikantor dinas perizinan 

h. Keamanan data dalam Pembuatan Izin untuk masyarakat  

i. Kenyaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan di dinas 

perizinan. 

2) pelayanan Dinas Perizinan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit 

3) Kualitas Pelayanan Dinas Perizinan Pembanguunan Pabrik Kelapa Sawit 

di Kab. Paser, Kalimantan Timur 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu 

dilandasi oleh metode keilmuan.Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara 

pendekatan rasional dan empiris.Pendekatan rasional memberikan kerangka 
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berfikir yang koheren dan logis, sedangkan empiris memberikan kerangka 

pengujian dalam memasatikan suatu keabsahan.13Metode penelitian merupakan 

Tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini 

sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian.Hal ini 

disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. 

Metode penelitian membicarakan megenai tata cara pelaksanaan penelitian, 

sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam 

mengukur atau mengumpulkan data penelitian.14Dengan demikian, metode 

penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Adapun yang 

terkait dalam metode ini yakni: 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

Penelitiandeskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan, penelitian 

deskriptif mempunyai karakteristik yakni antara lain, Penelitian deskriptif 

cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah 

secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat dan 

Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Pemilihan metode 

deskriptif korelasional dalam penelitian ini didasari oleh maksud dari peneliti 

                                                           
13Sugiono. 1997. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. hal. 37 
14Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. Hal 21 
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yang ingin mengkaji secermat mungkin mengenai suatu fenomena individual, 

situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara akurat.15 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.16Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:  

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(atau petugasnya) dari sumber pertamanya.17 Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala dinas perusahaan, 

pegawai pabrik dan masyarakat sekitar yang ada di daerah Kab. Paser, 

Kalimantan Timur. 

b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.18 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.Jenis sumber 

data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari 

                                                           
15A Furchan.2004.Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 

hal54. 
16Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Hal 129. 
17Suryabrata, Sumadi. 1987. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali.Hal 93. 
18Suryabrata, Sumadi. Ibid., Hal 94 
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sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung 

(data sekunder).Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data.Ada tiga teknik yang digunakan, 

yaitu:Observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun di penelitian saya kali ini 

hanya menggunakan  2 teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. 

 

a. Wawancara 

Untuk memperoleh data dan informasi wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan, yaitu Dinas 

Perijinan Kab. Paser, Kalimantan Timur, Kasi pada Bagian Pemberian IMB, 

kepada aparatur pemerintah Kab.Paser, Kalimantan Timur, masyarakat serta 

informan lainnya yang dianggap memiliki informasi terhadap pelayanan serta 

permasalahan di dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kab. Paser, 

Kalimantan Timur .Wawancara ini dilakukan pada saat hari kerja di Dinas 

Perijinan Kab.Paser, Kalimantan Timur. Apabila informasi dianggap sudah 

memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjaringan 

informasi akan diakhiri. 

 

b. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penlitian ini 

baik di pustaka maupun di Dinas Perijinan Kab. Paser, Kalimantan Timur, seperti 
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buku jurnal, surat kabar, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Dokumen 

tersebut peneliti kumpul dari awal hingga berakhirnya penelitian. 

 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian/responden merupakan orang yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian atau ditemui untuk mendapatkan informasi yang 

valid sebagai bahan untuk penelitian adapun subjek penelitian yang dimaksud 

ialah proporsif yakni syarat untuk menjadi subjek yang diteliti untuk memberikan 

informasi yang akurat dan terpercaya, adapun subjek yang diteliti; 

a. Kepala dinas Perizinan/BPMPPT(Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Kab. Paser 

b. Staf yang bekerja di dinas perizinan/BPMPPT(Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Paser 

c. 2 orang pegawai yang bekerja di pabrik kelapa  

d. 5 masyarakat setempat yang ada didaerah Kab. Paser, Kalimantan 

Timur. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan tempat dimana peneliti akanmeneliti dan melihat 

bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Adapun lokasi yang akan diteliti 

tentang kualitas pelayanan Dinas perizinan dalam mendirikan Pabrik Kelapa 

Sawit yakni berada di Kab. Paser , Kalimantan Timur. Alasan peneliti mengambil  

lokasi penelitian ini karena peneliti ingin tau bagaimana proses mendirikan pabrik 
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kelapa sawit dan juga di Dinas Perizinan Kab. Paser untuk melihat langsung 

bagaimana kualitas Dinas Perizinan pelayanan terhadap masyarakat di daerah 

Kab.Paser, Kalimantan Timur. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh 

dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan 

masalah.teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian.berdasarkan 

hal tersebut, teknik analisis data dibagi atas dua macam teknik, yakni secara 

kuantitatif dan secara kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah Teknik Kualitatif.Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat diperoleh 

dari kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman 

audio dan video. 

Teknik analisis dengan data kualitatif  yaitu dengan menelaah seluruh 

data yang terkumpul melalui pengamatan. Adapun gambaran analisis data dapat 

dilihat melalui bagan.19 

 

 

 

 

                                                           
19Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sonscebook Qualitatif Data 

Analysis. 2nd Edition. London: Sage Publication. 
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Bagan 1.1 Komponen dalam analisis data 

 

Sumber:Model Interaktif (Miles dan Huberman) 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang baru saja 

diperoleh dalam penelitian yang didalamnya berupa fenomena-fenomenayang ada 

dilapangan yang masih belum beraturan serta belum dipilah-pilah.Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. 

Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga 

diperoleh data yang kredibel.adapun pada tahapan kedua yakni Reduksi data. 

 

b. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
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dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila diperlukan.Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif 

adalah pada temuan.20Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 

melakukan reduksi data. 

 

c. Display data (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data.Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami.21Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya.Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

                                                           
20 Bondet Wrahatnala," Pengolahan data kualitatif dalam penelitian sosial", di akses dari 

http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html 

 
21Ibid., Bondet Wrahatnal." Pengolahan data kualitatif dalam penelitian sosial", di akses dari 

http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html 
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d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan 

buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak.Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

 

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan seperti pada diagram berikut. 

 

BAGAN 1.2  

Kerangka Pemikiran 
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Service Quality merupakan gambaran atas seberapa jauh perbedaan 

antara kenyataan layanan (Perceived Service)dengan harapan para masyarakat 

atas layanan yang seharusnya mereka terima. 

Service Quality terbentuk atas lima dimensi, yaitu; 

1. Tangible, yaitu berbagai fasilitas yang dapat dilihat dan digunakan 

perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat. 

2. Reliabillity, yaitu kehandalan karyawan/ petugas dalam melayani 

masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan. 

3. Responsivness, merupakan sikap tanggap , mau mendengarkan dan 

merespon masyarakat dalam upaya memuaskan masyarakat. 

4. Assurance, merupakan rasa aman/kenyamanan yang dirasakan atau 

diterima masyarakat. 

5. Emphaty, merupakan kemampuan karyawandalam memberikan 

perhatian yang bersifat pribadi kepada masyarakat. 

 

Expected Service yang merupakan harapan masyarakat terbentuk oleh 4 

elemen yaitu : komunikasi antar personel atas bentuk-bentuk layanan sejenis 

(word of mouth), Kebutuhan individu (Personal needs), Pengalaman masa lalu 

(Past Experience) atas layanan yang dibutuhkan dan komunikasi eksternal dalam 

bentuk promosi. Hal ini terjadi karena promosi memberikan bentuk janji-janji 

produk termasuk didalamnya kualitas dan juga kualitas layanannya. 



25 
 

Perceived Service merupakan kenyataan yang diterima masyarakat atas 

pemberian layanan yang diberikan oleh pihak dinas perizinan kepada masyarakat. 

Ketidaksesuaian Perceived Service atas Expected Service akan menimbulkan 

kesenjangan (gap) yang selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan masyarakat. 

Bentuk kepuasan tersebut selanjutnya mempengaruhi loyalitas masyarakat yang 

merupakan kunci kesejahteraannya dinas perizinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


