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Pemerintah sebagai penyelenggara negara menawarkan banyak ragam jasa, diantaranya adalah 

jasa perijinan. Jasa perijinan menjadi sangat penting karena merupakan satu-satunya legalitas 

yang dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. Sebagai penyedia jasa, pemerintah sudah seharusnya 

memperhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Apakah kualitas layanan 

yang diberikan sudah memenuhi unsur kepuasan masyarakat atau belum memenuhi unsur 

kepuasan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Analisis 

Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Layanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel kualitas layanan manakah diantara prosedur pelayanan, 

persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung 

jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan 

mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, 

kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan 

pelayanan yang harus ditingkatkan dan yang harus dipertahankan guna memenuhi tingkat 

kepuasan masyarakat. 

Hipotesis dalam penelitian ini mengemukakan bahwa Jika variabel kualitas layanan publik 

mempunyai Nilai Konversi IKM per-Variabel 62,50 maka variabel kualitas layanan harus 

ditingkatkan, yang juga berarti masyarakat tidak puas dengan kinerja petugas. Jika variabel 

kualitas layanan publik mempunyai Nilai Konversi IKM per-Variabel > 62,50 maka variabel 

kualitas layanan harus dipertahankan , yang juga berarti masyarakat puas dengan kinerja petugas. 

Dari perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan tolak ukur kepuasan 

masyarakat atas kualitas layanan publik dapat diketahui bahwa kualitas layanan Kantor 

Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang berada pada level baik dengan nilai setelah 

dikonversi sebesar 74,9405. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat 

berada pada level puas. 

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa hanya variabel keamanan 

pelayanan yang mempunyai nilai di bawah 62,50 karena ketiadaan satpam atau penjaga 

keamanan dan juru parkir resmi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Pelayanan 

Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang harus memprioritaskan peningkatan layanan melalui 

penyediaan satpam atau penjaga keamanan dan juru parkir resmi guna memenuhi kepuasan 

masyarakat. 

 


