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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

merupakan  badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh 

pekerja melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan 

Negara, Indonesia seperti halnya Negara berkembang lainnya, 

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social 

security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas 

pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pelayanan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memfokuskan di pelayanan empat 

program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Keempat program 

jaminan sosial ini difokuskan untuk para pekerja di seluruh Indonesia. 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk 

memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim 

pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah. Dengan adanya undang-
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undang ini, maka setiap instansi diharuskan memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi pesertanya. 

Sementara itu, sebagai badan hukum publik yang memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, dalam memberikan pelayanan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus bisa 

memberikan kualitas jasa pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. 

Kualitas jasa pelayanan didefinisikan sebagai pemenuhan yang dapat 

melebihi dari keinginan ataupun harapan dari konsumen. Kualitas jasa 

pelayanan yang baik adalah upaya yang digunakan dalam menghadapi 

persaingan dalam bidang jasa yang erat kaitannya dengan kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen merupakan satu elemen yang penting 

dalam mengevaluasi kualitas jasa layanan dengan mengukur respon 

konsumen setelah menerima jasa.  Kualitas jasa yang dimaksudkan disini 

meliputi prosedur dan mekanisme kinerja pelayanan berupa fasilitas yang 

memadai dan juga pelayanan yang baik, nyaman, aman dan hasil yang 

memuaskan. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas jasa pelayanan, BPJS 

Ketenagakerjaan mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi. 

Seperti yang dilansir oleh Poskota News, terobosan-terobosan yang 

dilakukan untuk memberikan kemudahan dan akses kepada peserta yang 

digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan 

beberapa fitur digital seperti aplikasi berbasis mobile yaitu BPJSTKKU 

serta Antrian dan Verifikasi Online.  
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Kualitas pelayanan, menurut Zeithami, Berry dan Parasuraman, 

(Yamit, 2001 : 10), terdapat lima dimensi karakteristik yang digunakan 

oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima 

dimensi karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah: Tangibles (bukti 

langsung); yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi,Reliability (kehandalan); yaitu kemampuan dalam 

memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan 

yang telah dijanjikan, Responsieveness (daya tangkap); yaitu keinginan 

para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap, assurance (jaminan); yaitu mencakup kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko ataupun keragu-raguan dan empathy; yaitu meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan 

perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Kelima dimensi 

tersebut penting untuk diterapkan karena penerapan lima dimensi tersebut 

secara konsisten akan dapat menigkatkan kualitas jasa pelayanan.  

Kualitas layanan, menurut Gilbert dkk, (2004), kualitas layanan 

mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk dan layanan suatu 

perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market share suatu 

produk. Kualitas layanan sangat krusial dalam mempertahankan pelanggan 

dalam waktu yang lama. Perusahaan yang memiliki layang yang superior 

akan dapat memaksimalkan performa keuangan perusahaan. 
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Kualitas yang rendah, menurut Lupiyoadi dan Hamdani, (2006), 

kualitas yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan, 

tidak hanya pelanggan yang makan di restoran tersebut tapi juga 

berdampak pada orang lain. Karena pelanggan yang kecewa akan bercerita 

paling sedikit kepada 15 orang lainnya. Dampaknya calon pelanggan akan 

menjatuhkan pilihannya kepada pesaing. 

Kualitas, menurut Tjiptono, (2008 : 7), kualitas tidak ada yang 

sempurna. Oleh sebab itu, setiap organisasi jasa harus mendefinisikan 

berdasarkan kualitas, tujuan, harapan, budaya dan pelanggannya masing-

masing. Konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbda-beda pula, sehingga kualitas bagi konsumen mempunyai arti sama 

dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Kualitas sering dianggap 

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas 

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

Tujuan dilakukannya penilaian kualitas jasa adalah untuk 

mengukur kesenjangan antara pelayanan yang seharusnya diberikan dan 

persepsi dari peserta atas pelayanan aktual yang didapatkan serta untuk 

mengetahui kelemahan dari masing-masing unsur penyelenggaraan 

layanan dan mengetahui kinerja penyelenggaraan layanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan policy 

making serta memacu kompetisi antar unit penyelenggara layanan. Dengan 

hal ini akan memperlihatkan perbandingan kinerja potensial perusahaan 

yang menyediakan pelayanan dengan kinerja aktual yang diberikan 
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berdasarkan atas tercapainya standart operating procedure (SOP) yang 

telah ditetapkan dan disepakati oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut kualitas jasa yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang kepada pesertanya. Dari uraian 

di atas maka penulis mengambil judul “Kualitas Jasa Pelayanan pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana kualitas 

jasa pelayanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Cabang Malang berdasarkan komponen-komponen 

pelayanan tahun 2016?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan kualitas jasa pelayanan pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang 

berdasarkan komponen-komponen pelayanan tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian  yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara 
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langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan kepuasan 

konsumen. 

b. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam hal kualitas  

jasa pelayanan pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam 

praktek bidang pelayanan dan memperkaya pengetahuan mengenai 

kualitas jasa pelayanan dalam membentuk loyalitas peserta kepada 

perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi terkait kualitas jasa pelayanan 

yang berpengaruh pada kepuasan peserta yang dapat membentuk 

loyalitas peserta. Sehingga dari perusahaan dapat mengambil 

langkah-langkah strategi guna mengoptimalkan kinerja perusahaan.  


