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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah organisasi usaha sudah seharusnya mampu menawarkan produk atau 

jasa yang berkualitas, karena mutu produk atau kualitas pelayanan yang diterima 

konsumen saat ini belum tentu diterima pula pada esok harinya. Begitu iklim 

layanan ada tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Zeithaml et al. 

(1996) menyampaikan adanya suatu gap atau kesenjangan karena perbedaan 

persepsi jika kualitas layanan tersebut tidak diramu dengan baik, yaitu antara si 

pemberi jasa dengan pengguna jasa. Layanan yang bagus akan membuat 

pelanggan loyal, walau belum tentu berkorelasi lurus dengan produktivitas. Di 

samping perbedaan dalam pengelolaan bisnis, perkembangan yang terjadi karena 

desakan lingkunganpun membawa implikasi yang sangat besar terhadap visi 

maupun manajemen perusahaan. Lebih lanjut satu fungsi utama dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyak adanya keluhan masyarakat 

yang disampaikan melalui berbagai media masa sehingga menimbulkan citra yang 

kurang baik terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

Di dalam hukum administrasi Negara Indonesia, berdasarkan pengertian umum 

yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan 
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Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah 

“pelayanan publik” diartikan sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 3 Undang-undang 

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya UU KKN) menyebutkan asas-asas yang 

menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan public terdiri dari: asas kepastian 

hukum; asas tertib penyelenggaraan Negara; asas kepentingan umum; asas 

keterbukaan; asas proporsionalitas; dan asas akuntabilitas. 

Salah satu upaya guna meningkatkan kualiitas pelayanan publik telah 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Kajian 

Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas 

pelayanan. Data Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan 

penilain terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi 

pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

Konsekuensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat merupakan 

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 kebutuhannya. 
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Berangkat dari fenomena, penelitian tentang kualitas pelayanan jasa  UPT 

LLAJ Jembatan Timbang Watudodol di Kabupaten Banyuwangi, mengharapkan 

menemukan informasi untuk merumuskan suatu rekomendasi guna meningkatkan 

kualitas pelayanan yang lebih berarti. Selain itu juga dapat diketahui posisi 

kualitas pelayanan setiap petugas berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah bagi para pengguna jasa UPT LLAJ Jembatan Timbang 

Watudodol di Kabupaten Banyuwangi. 

Seperti yang diketahui keunikan pelayanan publik jembatan timbang yang 

menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dimana 

sering ditemukan pelanggaran khususnya kelebihan muatan yang kemungkinan 

telah melakukan tindakan-tindakan mempersulit, memperlambat atau bahkan 

menerapkan biaya yang kurang wajar atau memungut biaya yang tidak sesuai 

dengan ketentuan biaya yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dan LLAJ 

Provinsi Jawa Timur harus berani melakukan evaluasi setiap saat, guna untuk 

tidak menimbulkan citra yang tidak baik terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

Fenomena daya saing dalam era globalisasi yang kopetitif pada dasarnya akan 

berlaku pula bagi organisasi publik. Implikasinya, alternatif strategis yang perlu 

dilakukan dalam pengelolahan menajemen pelayanan adalah meningkatkan 

kemampuan kualitas pelayanan perusahaan (Gasperz, 1997). Pelayanan untuk 

pengguna jasa dilakukan dalam berbagai bidang melalui penyidik, kasatgas, 

penguji, operator jembatan timbang, operator data, pramu kantor, pengatur lalu 

lintas serta polri yang bertugas di jembatan timbang. 
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Jembatan timbang sebagai upaya pengawasan dan pengamanan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan dan digunakan sebagai penimbangan kendaraan 

bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya (PP Nomor 

43 Tahun 1993). Alat penimbangan tersebut berupa jembatan timbang yang 

keberadaannya merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi kerusakan jalan 

akibat kendaraan bermotor yang bermuatan lebih serta untuk keselamatan lalu 

lintas. Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik sebuah permasalahan untuk 

dilakukan penelitian yaitu dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Unit 

Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Jembatan Timbang 

Watudodol di Kabupaten Banyuwangi” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana profil responden Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan 

Jalan Jembatan Timbang Watudodol? 

2) Bagaimana kualitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan 

Jalan Jembatan Timbang Watudodol? 

3) Bagaimana penggunaan denda sanksi yang diperoleh dari kendaraan yang 

kelebihan muatan? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dari 

permasalahan penelitian, maka pada penelitian ini penulis hanya fokus untuk 
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menganalisis bagaimana kualitas kinerja petugas pelayanan dalam melayani 

pengguna jasa agar merasakan kepuasan yang semestinya didapat. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui profil responden Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Jembatan Timbang Watudodol di Kabupaten Banyuwangi. 

2) Untuk mengetahui kualitas kinerja petugas pelayanan dalam memberikan 

pelayanan kepada pengguna jasa agar merasakan kepuasan yang semestinya 

di didapat. 

3) Mengetahui penggunaan denda sanksi yang didapat dari kendaraan yang 

kelebihan muatan. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, manfaat permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah sumber 

informasi maupun refrensi. 

2) Bagi Instansi 

Dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran terhadap instansi dalam 

kualitas pelayanan. 

 




