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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelayanan publik sebagai produk dari orientasi pemikiran administrasi pembangunan dan
administrasi pembangunan sebagai orientasi baru dari reformasi administrasi negara. Gerald
Caiden (1986) sebagai seorang pakar administrasi negara pernah menyindir tentang
keberadaan teori administrasi negara ini. Menurut Caiden, administrasi negara itu terlalu
banyak teori, tetapi tidak terdapat satu teoripun yang dapat diberlakukan secara umum dari
administrasi negara. Hal yang bernada sama pernah disampaikan pula oleh Fred. W Riggs
(1964) dan Ferrel Heady (1966) yang mempertanyakan perihal isi dan kecenderungan dari teori
administrasi negara yang dianggapnya tidak jelas metodologinya. Dipihak lain, dalam beberapa
literatur pelayanan publik lebih dikenal sebagai tatanan konsep daripada tatanan teori
(Thoha,1992; Munafe,1966; Djumara,1994; Hardjosoekarso, Kristiadi dan Saragih,1994).
Paradigma baru administrasi negara, menyebabkan pola hubungan antara negara dengan
masyarakat, yang lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat. Akibatnya institusi
negara dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih
demokratis. Berkait dengan perjalanan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia
memberikan pelajaran yang berharga bagi pemerintah (birokrasi) dan warga negara (citizen).
Wajah dan sosok birokrasi penyelenggara pelayanan publik kini mengalami perubahan dari
birokrasi yang kaku berorientasi ke atas menuju ke arah birokrasi yang lebih demokratis,
responsif, transparan, non partisan. Birokrasi penyelenggara pelayanan publik tidak dapat lagi
menempatkan diri sebagai sosok institusi yang angkuh dan tak tersentuh oleh kritik dari pihak
luar birokrasi.
Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011)
adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun
pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan
dan atau kepentingan masyarakat. Berbeda dengan pendapat di atas, Ratminto dan Winarsih
(2005) berpendapat bahwa:
“pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab
dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan”.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik
adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan public yaitu pemerintah,
BUMN, atau BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, asasasas dalam pelayanan
publik dan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu istilah pelayanan publik disebut juga dengan istilah
pelayanan kepada orang banyak (masyarakat), pelayanan sosial, pelayanan umum dan
pelayanan prima. Pernyataan semacam ini sekaligus menambah adanya kerancuan ontologis
(apa,

mengapa),

epistemologis

(bagaimana)

dan

axiologis

(untuk

apa)

dalam

memperbincangkan teori yang berkaitan dengan pelayanan publik? Secara ideal, persyaratan
teori administrasi yang menyangkut pelayanan publik antara lain:
1. Harus mampu menyatakan sesuatu yang berarti dan bermakna yang dapat diterapkan pada
situasi kehidupan nyata dalam masyarakat (konteksual).
2. Harus mampu menyajikan suatu perspektif kedepan Harus dapat mendorong lahirnya caracara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang berbeda.
3. Teori administrasi yang sudah ada harus dapat merupakan dasar untuk mengembangkan
teori administrasi lainnya, khususnya pelayanan publik.
4. Harus dapat membantu pemakainya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang
dihadapi.
5. Bersifat multi disipliner dan multi dimensional (komprehensif).
Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (1),
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. Perkembanagan model pelayanan publik menurut Dwiyanto
(2006) tidak terlepas dari pergeseran perspektif teoritik dan paradigmatik dari model
penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yang dalam perspektif administrasi dikenal dengan
model administrasi publik tradisional (old publik administration) ke model manajemen publik
baru (new public management), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public
service).
Kualitas pelayanan publik yang dihasilkan merupakan interaksi dari berbagai aspek, yakni
sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan masyarakat
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pengguna layanan. Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan
publik yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang
terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (built in control). Dengan
demikian segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui dan mendapatkan
jalan keluarnya. Sistem pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya.
Ini berarti organisasi birokrasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat
pengguna layanan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.
Terkait dengan pemahaman akan pentingnya pelayanan publik bagi eksistensi
pemerintahan, maka tuntutan akan hadirnya sebuah pemerintahan yang handal dalam
memberikan pelayanan publik tidak bisa dihindarkan lagi, meski dalam kecenderungan
globalisasi yang terjadi sekarang pemberian pelayanan publik tidak lagi menempatkan negara
sebagai satu-satunya aktor penting tetapi terdapat pula komponen lain seperti organisasi bisnis
dan organisasi nirlaba. Tantangan besarnya adalah bagaimana menghadirkan layanan publik
yang benar-benar berkualitas. Inti utama dari setiap penelitian dan upaya praktis penerapan
manajemen pelayanan publik adalah layanan yang berkualitas. Dengan kata lain, setiap upaya
secara teoritis maupun upaya praktis oleh organisasi penyedia layanan dalam mengelola
pelayanan publik akan dinilai dari kualitas layanan yang diberikan. Pada akhirnya, apapun jenis
barang dan jasa layanannya, siapapun aktor penyedia layanan yang berperan, bagaimanapun
metode atau model layanan yang dipilih, pelayanan publik selalu dituntut untuk terciptanya
pelayanan yang berkualitas.
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pengukuran
tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian digantikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut
nantinya akan diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang mencerminkan kualitas pelayanan
publik yang diterima oleh masyarakat.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga dari
hasil survei kepuasan masyarakat tersebut selanjutnya akan dipublikasikan dengan
menyertakan metodologi survei yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
selanjutnya perlu dilakukannya penyelenggaraan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya, selanjutnya dapat dirumuskan
permasalahan antara lain:
1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pada setiap aspek kualitas pelayanan yang
diberikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo?
2. Bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo?
3. Apakah rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) Kota Probolinggo?

1.3. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari laporan penelitian ini antara lain:
1. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada setiap aspek kualitas pelayanan yang diberikan
oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo;
2. Mengkur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo;
3. Merumuskan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) Kota Probolinggo.
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1.4. Hasil / Keluaran
Hasil/ keluaran dari laporan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo antara lain:
1. Hasil identifikasi kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Hasil analisis dan perkembangan kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayan publik secara periodik.
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
pada tahun 2019.
4. Rekomendasi sebagai bahan/ pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang perlu diambil
dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat.

1.5. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam laporan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215).
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik.
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1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pada laporan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo antara lain:
1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis layanan yang akan diukur;
2. Merumuskan metode, indikator pengukuran kepuasan, dan instrumen survei;
3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan BPPKAD Kota
Probolinggo;
4. Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan;
5. Merumuskan rekomendasi peningkatan pelayanan berdasarkan hasil pengukuran tingkat
kepuasan pengguna layanan.
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BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL
5.1. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung
jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik
yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas
pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai
suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun
kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini
dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu
pemerintah memiliki kuwajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak
disediakan swasta tersebut.
Menurut Sinambela (2011) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi iti
sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Sedangkan didalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan
publik adalah kegiatan atau serangkaian 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. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam
undang-undang tersebut meliputi:
1. Kepentingan Umum
Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian Hukum
Kepastian Hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelengaraan
pelayanan.
3. Kesamaan Hak
Kesamaan Hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.
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4.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Keseimbangan Hak dan Kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5.

Keprofesionalan
Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas.

6.

Partisipatif
Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7.

Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif
Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak memperoleh
pelayanan yang adil.

8.

Keterbukaan
Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9.

Akuntabilitas
Akuntabilitas

yaitu

proses

penyelenggaraan

pelayanan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan
terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai
dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan
Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara
cepat, mudah dan terjangkau.
Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah
serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk
mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
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5.2. Tujuan Pelayanan Publik
Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan
publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan
dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan
dan disediakan oleh pemerintah. (Zeithaml, Valarie A. (et.al). 1990). Lebih lanjut Zeithaml
mengatakan, tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya;
2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers;
3. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.

5.3. Kelompok Pelayanan Publik
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, tedapat tiga
kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
1. Pelayanan Barang Publik
a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau
kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya
menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan Atas Jasa Publik
a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananyaa
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah.
Laporan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPKAD Tahun 2020

::

9

b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pelayanan Administratif
a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian
dengan penerima pelayanan.

5.4. Faktor-faktor Pendukung Pelayanan Publik
Terdapat enam faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik dan
memuaskan (Moenir, 2010) antara lain:
1. Faktor Kesadaran
Suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga
menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya
sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.
3. Faktor Aturan
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Makin maju
dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang
tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Pertimbangan pertama manusia sebagai
subyek aturan ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu :
a. Kewenangan,
b. Pengetahuan dan pengalaman,
c. Kemampuan bahasa,
d. Pemahaman oleh pelaksana,
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e. Disiplin dalam pelaksanaan
3. Faktor Organisasi
Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya tetapi
ada sedikit perbedaan dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara
khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.
4. Faktor Pendapatan
Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan/atau
pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/ organisasi, baik dalam bentuk
uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor Kemampuan dan Keterampilan
Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan
berarti dapat (kata sifat/ keadaan) melakukan tugas/ pekerjaan sehingga menghasilkan
barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata jadian kemampuan dengan sendirinya
juga kata sifat/ keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat
melaksanakan tugas/ pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada.
6. Faktor Sarana Pelayanan
Sarana pelayanan yang dimaksud disisni ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan
fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,
dan juga berfungsi social dalam rangka kepentingan orangorang yang sedang berhungan
dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain:
a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.
c. Kualitas produk yang yang lebih baik atau terjamin.
d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
e. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya.
f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat
mengurangi sifat emosional mereka.
Oleh sebab itu, peran sarana pelayanan cukup penting disamping unsur manusianya.
Upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan suatu anggota
pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau kliennya harus pula dikaitkan dengan
pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja
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dan mutu pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak semata-mata disebabkan oleh
tindakan dan perilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.
Menurut A. S. Moenir (1995) dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa
faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan, unsur-unsur tersebut antara lain :
a. Sistem, Prosedur dan Metode
Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur
Dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional,
disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
c. Sarana dan prasarana
Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan
publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
d. Masyarakat sebagai pelanggan
Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat
pendidikan maupun perilakunya.

5.1. Konsep Kualitas Pelayanan Publik
Menurut American Society for Quality Control dalam Dwiyanto (2005), kualitas adalah
“Keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal
kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat
laten”. Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari perspektif
yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Menurut Dwiyanto (2005) yang
dimaksud dengan pelayanan adalah “seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan
pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh”. Keunggulan suatu produk
pelayanan tergantung pada keunikan serta kualitas yang diberikan oleh penyedia, apakah telah
sesuai atau belum dengan ekspektasi pelanggan. Untuk mengukurnya diperlukan Servqual
(Service Quality), yang dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi
pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan yang
sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected service). Jika kenyataan lebih dari yang
diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu. Apabila kenyataan kurang dari yang
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diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu dan apabila kenyataan sama dengan
harapan, maka layanan disebut memuaskan. Dengan demikian service quality dapat
didefinisikan sebagai alat pengukur seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan
pelanggan atas layanan yang mereka terima.
Dwiyanto (2005) menjelaskan harapan pelanggan pada dasarnya ada korelasi yang erat
antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan
menggunakan harapannya sebagai standar atau acuan. Dengan demikian, harapan
pelangganlah yang melatarbelakangi mengapa dua organisasi pada bisnis yang sama dapat
dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks pelanggan, umumnya harapan merupakan
perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya. Pengertian ini didasarkan
pada pandangan bahwa harapan merupakan standar prediksi. Selain standar prediksi, ada pula
yang menggunakan harapan sebagai standar ideal. Jika kualitas jasa yang diterima melampaui
harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya apabila jasa yang
diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan
demikian baik tidaknya kualitas tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi
harapan pelanggannya secara konsisten.
Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula.
Suatu sistem yang baik memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta
mekanisme kontrol di dalam dirinya (built in control) sehingga segala bentuk penyimpangan
yang terjadi secara mudah dapat diketahui. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia
(SDM), dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem
pelayanan yang baik. Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan
pelanggan atau pengguna. Organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan
pengguna dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Sifat dan jenis
pelanggan yang bervariasi membutuhkan strategi pelayanan yang berbeda dan hal ini yang
harus diketahui oleh petugas pelayanan. Karena itu, petugas pelayanan perlu mengenali
pengguna dengan baik sebelum dia memberikan pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat,
kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya birokrasi dan
sebagainya. Kompetensi aparat birokrasi merupakan akumulasi dari sejumlah sub-variabel
seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang telah
diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi
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prosedur, kecepatan proses dan kualitas keluaran (out-put) yang akan dihasilkan. Organisasi
yang menggunakan teknologi modern seperti komputer memiliki metode dan prosedur kerja
yang berbeda dengan organisasi yang masih menggunakan cara kerja manual. Dengan
mengadopsi teknologi modern dapat menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas
dalam waktu yang relatif cepat (Dwiyanto 2005).
Garvin dalam Tjiptono dan Diana (2003) menyatakan terdapat delapan dimensi kualitas
untuk memberikan pelayanan yang baik, yaitu:
1. Kinerja (performance), karakteristik operasi pokok dari produk inti.
2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau
pelengkap.
3. Kehandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal
dipakai.
4. Kesesuaian dengan spesifikasi (corformance to specification), yaitu sejauh mana karakteristik
desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus
dilakukan.
6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan
keluhan yang memuaskan.
7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.
8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta
tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
Oleh sebab itu, peran sarana pelayanan cukup penting disamping unsur manusianya.
Upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan suatu anggota
pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau kliennya harus pula dikaitkan dengan
pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja
dan mutu pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak semata-mata disebabkan oleh
tindakan dan perilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.
Selain itu untuk menentukan kepuasan masyarakat juga terdapat dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Dalam keputusan ini diuraikan sembilan unsur yang dijadikan dasar dalam mengukur
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Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan yang disajikan pada suatu unit
pemerintahan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ Tarif
Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/
atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan
tujuan.

Prasarana

adalah

segala

sesuatu

yang

merupakan

penunjang

utama

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk
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benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung).
Kesembilan unsur tersebut kemudian dikonversi menjadi pertanyaan/ pernyataan yang
disampaikan kepada responden. Dengan teknik pengolahan yang telah ditentukan dalam
peraturan tersebut, maka akan muncul kategorisasi kinerja unit pelayanan yang diteliti. Metode
inilah yang diguinakan pada sektor publik di Indonesia untuk menilai Keputusan Warganegara
(citizen satisfaction) atas suatu sajian pelayanan publik.

5.2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah
merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementrian, departemen,
lembaga, pemerintahan non departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara,
dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik
Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan
badan hukum. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang
biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya
sesuai dengan harapan masyarakat, sebgai konsumen mereka. Salah satu yang dianggap
sebagai biang keladinya adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi seperti dikemukakan
oleh Achmat Batinggi (1999) adalah : “Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas- tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis
(teratur) pekerjaan dari banyak orang.”
Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi birokrasi mempunyai
keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena mempunyai pembagian kerja dan struktur
jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang
untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam
mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam mencapai tujuan orang.
Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan
struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang
tersebut.
Untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan keputusan Nomor 63 Tahun 2003 tentang
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Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana terdapat empat pola pelayanan
antara lain:
a. Fungsional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi
dan kewenangannya. Misalnya untuk pelayanan pajak akan ditangani unit organisasi yang
berfungsi melakukan pemungutan pajak, contohnya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).
b. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan
pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
Misalnya yaitu pengurusan pelayanan paspor oleh kantor imigrasi dan pelayanan pembuatan
akte kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil.
c. Pola Pelayanan Terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan, yaitu:
1. Terpadu Satu Atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi
berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melelui
beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak
perlu disatu atapkan.
2. Terpadu Satu Pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi
berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu
pintu. Misalnya pelayanan pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
d. Gugus Tugas
Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada
instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

5.3. Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen pelayanan umum oleh A.S. Moenir (1995) didefinisikan sebagai “Manajemen
yang proses kegiatan diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna
memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perseorangan, melalui cara-cara yang tepat
dan memuaskan pihak yang dilayani.” Selain dapat berjalan dengan baik, manajemen
pelayanan umum/ publik harus dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
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Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu
sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat- syarat yang seringkali
tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur
secara pasti tetapi relatif. Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan umum, A.S. Moenir (1995)
mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu:
a. Layanan
Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas
harus dapat memenuhi empat syarat pokok yakni :
1. Tingkah laku yang sopan,
2. Cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang
yang bersangkutan,
3. Waktu penyampaian yang tepat, dan
4. Keramah tamahan.

b. Produk
Yang dimaksud dengan produk dalam hubungan dengan sasaran pelayanan umum yaitu
kepuasan dapat berbentuk :
1. Barang
Barang yaitu sesuatu yang dapat diperoleh melalui layanan pihak lain, misalnya barang
elektronik dan kendaraan.
2. Jasa
Produk jasa yang dimaksud adalah suatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik tetapi
dapat dinikmati oleh panca indera dan atau perasaan (gerak, suatu, keindahan,
kenyamanan, rupa) disamping memang ada yang bentuk fisiknya dituju.
3. Surat-surat berharga
Kepuasan berikut ini menyangkut keabsahan atas surat- surat yang diterima oleh yang
bersangkutan. Keabsahan surat sangat ditentukan oleh proses pembuatannya
berdasarkan prosedur yang berlaku dalam tata laksana surat pada instansi yang
bersangkutan.
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5.4. Tinjauan Kepuasan Pelanggan
Pelanggan adalah siapa saja yang terkena dampak dari suatu produk atau proses
pelayanan, yang menuntut perusahaan untuk dapat memenuhi standar kualitas yang diinginkan
mereka. Dalam organisasi jasa, produk jasa pada dasarnya akan memuaskan pihak pelanggan
apabila hasil karya, penyelenggaraan, penyajian atau pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi;
keterangan janji atau kesanggupan tertulis dari pihak pemberi layanan, penyelenggara atau
pelaksana seperti yang biasanya disediakan. Organisasi harus dapat menyelaraskan antara
keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan produk yang akan dihasikan. Sasaran dari sebuah
pelayanan publik adalah kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan tidak mudah karena
kepuasan tidak dapat diukur secara pasti melainkan hanya dapat diidentifikasi dari beberapa
segi saja. Sebab kepuasan seseorang berbeda satu sama lainnya terhadap suatu hal tertentu.
Menurut Fandi Tjiptono dan Diana (2003) mengemukakan bahwa adanya kepuasan pelanggan
dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:
1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis;
2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang;
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan;
4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut kemulut (word-of-mouth) yang menguntungkan
bagi perusahaan;
5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan;
6. Laba yang diperoleh dapat meningkat.
Pada dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan
kinerja atau hasil yang dirasakan. Apabila pelayanan yang diberikan dibawah harapan, maka
pelanggan akan kecewa. Bila pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan akan puas, dan bila
melebihi harapan maka pelanggan akan merasa sangat puas. Pelanggan akan menilai kualitas
jasa berdasarkan apa yang dirasakannya, yaitu atribut-atribut yang mewakili kualitas proses dan
kualitas pelayanan.
Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2003) pada prinsipnya kepuasan pelanggan itu
dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik, yaitu sebagai berikut:
1. Sistem keluhan dan saran
Organisasi yang berpusat pelanggan (customer-centered) memberikan kesempatan yang luas
kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan
menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hot lines, dan lain-lain.
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2. Ghost shooping
Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan
mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial,
kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk
perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk
tersebut.
3. Lost customer analysis
Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau
yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi.
Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loos rate
juga penting, peningkatan customer loos rate menunjukkan kegagalan perusahaan
dalam memuaskan pelanggannya.
4. Survei kepuasan pelanggan
Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survai,
baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Hal ini karena melalui survai,
perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan
dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap
para pelanggannya. Metode survai kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran
dengan berbagai cara, yaitu:
a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan, seperti sangat tidak
puas, tidak puas, indiferen, puas, sangat puas (directly reported satisfaction).
b. Responden juga dapat diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka
mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan (derived
satisfaction).
c. Metode lain adalah dengan meminta responden untuk menuliskan masalahmasalah yang
mereka miliki dengan penawaran dari perusahaan dan untuk menuliskan perbaikanperbaikan yang mereka sarankan (problem analysis).
d. Selain itu responden juga dapat diminta untuk meranking berbagai elemen dari
penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja
perusahaan dalam masing-masing elemen (importance/performance ratings).
Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk. Suatu produk
dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.
Laporan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPKAD Tahun 2020

:: 20

Aspek mutu suatu produk dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat hubungannya
dengan mutu produk (barang atau jasa). Salah satu cara untuk mengukur sikap pelanggan ialah
dengan menggunakan kuesioner. Perusahaan/ organisasi harus mendesain kuesioner kepuasan
pelanggan yang secara akurat dapat memperkirakan persepsi pelanggan tentang mutu barang
atau jasa. Penggunaan kuesioner kepuasan pelanggan harus benar-benar dapat mengukur
dengat tepat persepsi dan sikap pelanggan.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat pada
pelayanan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo dengan menggunakan angket guna mendapatkan data kuantitatif, sehingga jenis
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan atau
menjelaskan sebab-sebab perubahan yang berdasarkan faktafakta yang terukur dan untuk
menemukan generalisasi berdasarkan data yang bersifat kuantitatif (angka), bertolak dari
pandangan positivistik, bahwa kenyataan bersifat fragmental, dan dapat diamati serta diukur
(Johrudin, 2013).

3.2. Definisi Operasional Variabel Instrumen Penelitian
Dalam mengukur kepuasan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlunya
mengoperasionalkan variabel pengukuran kepuasan yang ada pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. Adapun definisi operasional
variabel kepuasan masyarakat sebagai berikut:
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Kepuasan Masyarakat
No

Variabel

1

Persyaratan

2

Sistem, Mekanisme,
Prosedur

Indikator

Item

Syarat yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan baik persyaratan
teknis maupun administratif
Tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan

 Kesesuaian persyaratan
pelayanan
 Kemudahan pemenuhan
persyaratan
 Ketersediaan Maklumat
Pelayanan
 Ketersediaan alur
pelayanan
 Prosedur pelayanan yang
ditetapkan dapat dipahami
 Pelaksanaan Pelayanan
sudah sesuai dengan
Standar Operasional
Prosedur
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No

3

Variabel

Waktu Penyelesaian

4

Biaya / Tarif

5

Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan

6

Kompetensi Pelaksana

Indikator

Jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses
pelayanan

Ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan
dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan
masyarakat
Hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan
Kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan
pelayanan
7

Perilaku Pelaksana

Tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut
8

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Segala sesuatu yang dapat
digunakan sebagai alat dalam
mendukung kinerja pelayanan

9

Sarana dan Prasarana
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Item
 Kemudahan prosedur
pelayanan
 Kejelasan atau kepastian
petugas pelayanan
 Kejelasan jadwal
pelayanan
 Kejelasan lama waktu
pengurusan
 Kejelasan antrian

Kejelasan tarif/biaya
pengurusan pelayanan

Hasil atas jenis pelayanan
sudah sesuai dengan
Standar ketentuan yang ada
 Kemampuan dan keahlian
petugas yang sudah
mumpumi
 Pengetahuan dan
pengalaman dari petugas
 Keramahan dan kesopanan
petugas
 Penjelasan yang diberikan
jelas dan dapat dipahami
 Kesetaraan dalam
pelayanan
 Keterbukaan informasi
dalam pelayanan
 Adanya petugas dalam
menerima pengaduan,
saran dan masukan
 Kecepatan petugas dalam
menanggapi/merespon
keluhan pelayanan
 Ketersediaan tempat
parkir yang memadai
 Ketersediaan toilet yang
bersih
 Ketersediaan ruang tunggu
dan tempat duduk yang
memadai dan bersih
 Ketersediaan monitor
antrian
 Ketersediaan papan
informasi pelayanan
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3.3. Sumber Data dan Teknik Sampling
Adapun dalam menentukan sumber data pada penelitian ini adalah dengan
mempertimbangkan jenis pelayanan yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Dari telaah atas jenis pelayanan yang ada di
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, maka
sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Pelayanan
Pengurusan SP2D/ Pembayaran pada Bendahara OPD, Pembayaran Pajak Penerimaan,
Pengembalian Dana RKUD);
2. Masyarakat (Pelayanan PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pembayaran Retribusi Sewa
Tanah Pertanian Aset Pemkot Probolinggo).
Dari kedua sumber data tersebut selanjutnya akan di ambil sampel dari populasi yang
ada. Adapun populasi yang ada pada kedua sumber data tersebut antara lain:
1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan populasi
sebanyak 39 (sesuai jumlah OPD);
2. Masyarakat dengan populasi sebanyak 79.303 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Populasi Masyarakat Penerima Pelayanan
No

Variabel

Populasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PBB
BPHTB
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pembayaran Retribusi Sewa Tanah
Pertanian Aset Pemkot
Probolinggo

72.563
1.567
103
1.871
190
1.868
58
103
226

Total

79.303

10

754
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Berdasarkan populasi yang ada, adapun sampel yang akan digunakan adalah dengan
Teknik sampling Proposional Sampling. Adapun menurut Burhan Bungin (2011), Proposional
Sampling pada dasarnya dari seluruh populasi terdiri atas unit-unit/kelompok-kelompok
kemudian dari kelompok yang ada diambil sampel secara proposional berdasarkan jumlah
setiap kelompok/ unit tersebut.
Berdasarkan teknik sampling yang digunakan tersebut maka adapun pengambilan jumlah
sampel yang ada akan menggunakan teknik penentuan jumlah sampel sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,
yaitu Krejcie and Morgan dengan tingkat signifikansi 0,1 (tingkat kesalahan 10%) adalah sebagai
berikut:

S
2

ƛ

N
P
d

=
=
=
=
=

Sampel
lamda (faktor pengali) dengan dk=1, dengan taraf kesalahan 10%
Populasi
Populasi menyebar normal = Q = 0,5
0,05

Dari penghitungan tersebut maka sampel yang diperoleh dari populasi masyarakat
penerima pelayanan sebanyak 79.303 adalah sebanyak 270 responden. Untuk jumlah sampel
pada OPD dari jumlah populasi sebanyak 35 OPD akan diambil semua sampel OPD yaitu
sebanyak 35 OPD. Berikut tabel penentuan sampel pada OPD:

Tabel 3.3. Penentuan Sampel Secara Proporsional pada OPD
No
1

Jenis Pelayanan
Pelayanan OPD

Populasi

Sampel diambil
semua Populasi

35

35

Pada sampel masyarakat akan di ambil sampel secara proposional berdasarkan jumlah
populasi dari setiap jenis pelayanan yang ada. Berikut pembagian sampel secara proposional:
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Tabel 3.4. Penentuan Sampel Secara Proporsional
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Variabel
PBB
BPHTB
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pembayaran Retribusi Sewa
Tanah Pertanian Aset Pemkot
Probolinggo
Total

Populasi

%

Sampel Menurut
Krejcie and Morgan
(sig. 10%)

72.563
1.567
103
1.871
190
1.868
58
103
226

91,50
1,98
0,13
2,36
0,24
2,36
0,07
0,13
0,28

246
5
1
6
1
6
1
1
1

754

0,95

2

79.303

100

270

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dengan jumlah populasi pelayanan kepada
masyarakat yaitu sebanyak 79.303 orang didapatkan sampel sebanyak 270 dengan
menggunakan metode pengambilan sampel oleh Krejcie and Morgan. Adapun total seluruh
sampel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jumlah Total Sampel Pengukuran IKM BPPKAD Kota Probolinggo
No

Jenis Pelayanan

Populasi

1

Pelayanan Masyarakat

270

2

Pelayanan OPD

35

Total

305

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sampel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo adalah sebanyak 305 responden dengan jumlah sampel pada pelayanan
masyarakat sebanyak 270 responden dan sampel pada pelayanan OPD sebanyak 35 responden.
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3.4. Analisis Data
Analisis data dalam pengukuran indeks kepuasan masyaraka pada pelayanan di Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah
menggunkan teknik analisis statistik deskriptif melalui distribusi frekuensi dan distribusi mean
(rata-rata). Analisis statistik deskriptif menurut Sudjana (2001) pada penelitian sosial secara
umum terdapat 2 cara antara lain distribusi frekuensi dan distribusi mean (rata-rata). Deskriptif
frekuensi atau disebut juga distribusi persentase diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan
jumlah responden dikali 100 persen. Berikut rumus pada pengolahan deskriptif persentase:

P=
Keterangan :
P
= Persentase
f
= Frekuensi
N
= Jumlah Responden
100% = bilangan tetap (konstanta)

Melalui rumus tersebut akan dapat diketahui berapa presentase keseluruhan variabel
maupun tiap variabel dan setelah itu dapat ditarik kesimpulan kecenderungan jawaban
responden pada setiap pertanyaan. Adapun bentuk dari distribusi frekuensi antara lain dapat
berupa tabel, diagram pie, histogram (diagram batang), poligon, ogive. Sedangkan bentuk dari
distribusi frekuensi pada penelitian ini adalah berupa tabel.
Pada distribusi Mean bertujuan untuk melakukan penilaian atas suatu item, variabel (X1,
X2, X3, X4), dan penilaian keseluruhan variabel (X). Penilaian tersebut didasarkan atas pada
interval skala penilaian mulai interval skala paling buruk hingga paling bagus, jumlah skala juga
tergantung dari skala yang dipakai pada penskalaan kuesioner (Bungin, 2009:185). Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
teknik analisis data penelitian IKM antara lain:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

1
𝑥

= =𝑁

N = Bobot nilai per unsur

Selanjutnya untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai
rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
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SKM =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖

Nilai Tertimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka
hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai
berikut:

SKM Unit Pelayanan x 25
Karena pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan empat skala sehingga
interval skala yang digunakan terdiri atas emapt interval skala. Berikut tabel lima interval skala
yang digunakan pada penelitian ini:
Tabel 3.6. Tabel Interpretasi Skor Rata-rata
Nilai Interval (NI)

Nilai Interval Konversi
(NIK)

Kinerja

Mutu Layanan

1,0 – 2,5996

25,00 – 64,99

Tidak Baik

D

2,60 – 3,064

65,00 – 76,60

Kurang Baik

C

3,0644 – 3,532

76,61 – 88,30

Baik

B

3,5324 – 4,00

88,31 – 100,00

Sangat Baik

A

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020
Pada tabel interval skor rata-rata di atas nantinya digunakan untuk menyimpulkan respon
masyarakat terhadap item tersebut sehingga akan diketahui kepuasan masyarakat pada
pelayanan tersebut. Rata-rata dari keseluruhan variabel akan menunjukkan kepuasan
masyarakat pada pelayanan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) Kota Probolinggo.

3.5. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan mengacu
berdasarkan metode penelitian yang ditetapkan. Adapun tahapan penelitian yang akan
dilakukan dalam penelitian ini antara lain:
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a. Persiapan
Tahap persiapan pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain:
 Telaah tugas pokok dan fungsi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo;
 Penyusunan instrumen pengukuran kepuasan masyarakat;
 Penentuan sumber data penelitian;
 Pengumpulan data jumlah populasi dari sumber data;
 Penentuan sampel dari populasi penelitian;
b. Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik survei dengan instrumen kuesioner
yang telah disusun sebelumnya. Adapun data diperoleh berdasarkan sumber data yang telah
ditentukan dan dengan sampel yang telah ditentukan.
c. Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan setelah data telah terhimpun semua. Adapun
teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif. Dari analisis
data tersebut nantinya akan didapatkan kesimpulan tingkat kepuasan masyarakat pada
pelayanan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota
Probolinggo melalui interpretasi dari skor rata-rata variabel kepuasan masyarakat
d. Penyusunan Laporan Akhir
Setelah analisis data selesai selanjutnya akan disusun laporan akhir yang memuat mengenai
hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan antara
lain:
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Tabel 3.7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Item Kegiatan
No

Uraian
1

1

Persiapan

2

Pengumpulan Data

3

Analisis Data

4

Penyusunan Laporan IKM

Bulan I
2
3

4

1

Bulan II
2
3
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1

Bulan III
2
3

4
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BAB IV
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
4.1. Peran BPPKAD Kota Probolinggo dalam Pelaksanaan, Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo ini harus
menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih, yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan ketentuan tersebut
serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta
isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
dirumuskan sebagai berikut:
“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH
BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk
mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:
Misi 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.
Misi 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas.
Misi 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Misi 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.

Keberadaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
memiliki peran mendukung Misi ke-4 dalam RPJMD Kota Probolinggo, yaitu “Tatakelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik” Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap
tata kelola pemerintah yang profesional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi
sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor
penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo.
Dengan support system yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja
pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola
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pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem
akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Berikut
merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 :

Gambar 4.1. Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan
Publik yang Baik”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan yaitu Meningkatkan Tata
Kelola dan Pelayanan Publik, yang dibentuk dari sasaran pembangunan, yaitu Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Berikut merupakan
linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo tahun 20192024 sebagai berikut:
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Gambar 4.2. Linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024
4.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kota Probolinggo
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo mempunyai
tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, adalah merupakan
unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dengan tugas pokok:
Tugas Pokok :
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibidang Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan;
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Program; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
2. Subbidang Penagihan dan Pengolah Data; dan
d. Bidang Pendapatan, membawahi :
1. Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan; dan
2. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.
e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
1. Subbidang Pengelolaan Kas;
2. Subbidang Perbendaharaan; dan
3. Subbidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
f. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Subbidang Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung;
2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
3. Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran.
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; dan
2. Subbidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.
h. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi :
1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pengamananan Barang Milik Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
i. Unit Pelaksana Teknis; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Probolinggo, sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019
adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
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4.3. Sumber Daya Manusia (SDM) BPPKAD Kota Probolinggo
Sebagai penunjang kegiatan perkantoran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo diperlukan pegawai sebagai pelaksana teknis
dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kantor dan penatausahaan sehubungan dengan
pelayanan dan pengelolaan informasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Pada tahun 2019 jumlah pegawai pada Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo tercatat sebanyak 129
orang, dimana sebanyak 30 orang menduduki jabatan yang beragam dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan pada Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
No

Nama Jabatan

Jumlah
(Orang)

1

Kepala Badan

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala Bidang (Eselon III)

6

4

Kepala Subbagian/Subbidang (Eselon IV)

15

5

Fungsional

5
Jumlah

28

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2020
Ketersediaan pegawai yang berada di kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dalam malakukan kegiatan operasionalnya
mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari lulusan SD sampai dengan Pasca
Sarjana. Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga untuk menjamin
profesionalisme sebagai pegawai, maka diperlukan pendidikan yang cukup tinggi. Secara
lengkap tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: BPPKAD Kota Probolinggo, 2020 (diolah)
Gambar 4.4. Komposisi Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020
Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai
pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
memiliki tingkat pendidikan tertinggi sampai dengan Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah ebanyak
19 orang atau sebesar 14,73% dari keseluruhan jumlah pegawai pada OPD tersebut. Selebihnya
adalah SLTA dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang atau sebesar 43,41%, selanjutnya
adalah Sarjana (S1) dengan jumlah sebanyak 28 orang atau sebesar 21,71%, dilanjutkan
Diploma (D3) sebanyak 11 orang atau sebesar 8,53%, SLTP dengan jumlah sebanyak 8 orang
atau sebesar 6,20%, dan terakhir adalah SD dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang atau
dengan proporsi sebesar 5,43%. Dengan komposisi tingkat pendidikan yang mayoritas dimiliki
oleh pegawai, yaitu Diploma (D3) hingga Pasca Sarjana (S2) menunjukan bahwa kondisi pegawai
pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo
berdasarkan tingkat pendidikan sudah baik.

4.4. Kinerja Pelayanan BPPKAD Kota Probolinggo
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo mempunyai
tugas utama yaitu sebagai badan yang menangani pendapatan dan sekaligus badan yang
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menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam fungsi pelayanan langsung terhadap
masyarakat, OPD maupun PNS yang berada di Pemerintah Kota Probolinggo, diantaranya:
a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
e. Melakukan pengelolaan belanja Pegawai;
f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pension serta
tunjangan lainnya;
h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;
i. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun,
meninggal dunia serta mutasi;
j. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala,
uang duka wafat, serta usulan gaji yang yang diajukan oleh masing-masing unit kerja;
k. Menyajikan cetak data gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah;
l. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan;
m. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
n. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi.
Adapun Bidang PBB dan BPHTB serta Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo juga memiliki obyek pelayanan
langsung terhadap masyarakat diantaranya dengan wajib pajak tentang:
a. Pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dan pendapatan lainnya
yang sah;
b. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak, wajib retribusi dan menetapkan besarnya
pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
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c. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi
pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan kepada SKPD Penunjang;
d. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak
Bumi dan Bangunan kepada wajib Pajak;
e. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak, Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar (SKRDKB)
yang melebihi masa jatuh temponya.
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BAB V
PEMBAHASAN
5.1. Gambaran Umum Responden
Gambaran umum responden menggambarkan tentang karakteristik responden akan
keadaan, sifat atau ciri-ciri khusus yang dapat memberikan informasi tentang keadaan
respoden. Pihak yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang yang
menerima layanan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
Kota Probolinggo pada tahun 2020. Adapun jumlah penerima layanan yang dipilih sebagai
responden sebanyak 305 orang dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik responden
dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan
responden. Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden dalam penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
A.

Jenis Kelamin
Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak membedakan jenis kelamin.

Adapun komposisi jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Jumlah
(Orang)
180
125
305

%
59,02%
40,98%
100%

Tabel 5.1. Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari 305 responden
sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 180 orang atau sebesar 59,02%,
sedangkan sebanyak 125 orang sisanya atau sebesar 40,98% adalah perempuan. Kondisi
tersebut memberikan indikasi bahwa pada umumnya pengguna layanan BPPKAD Kota
Probolinggo adalah laki-laki. Hal ini wajar terjadi mengingat dalam struktur masyarakat pada
umumnya laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam keluarga, sehingga terkait dengan
urusan pembayaran perpajakan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.
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B.

Usia
Usia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sehingga perbedaan usia sangat

berpengaruh pula terhadap respon terhadap pelayanan yang diberikan. Usia responden dalam
penelitian dapat diketahui dari hasil pengelompokkan responden berdasarkan usia berikut ini.

Rentang Usia
Dibawah 25 Tahun
25 - 35 Tahun
36 - 45 Tahun
46 - 55 Tahun
56 Tahun Keatas
Total

Jumlah
(Orang)
21
120
102
46
16
305

%
6,89%
39,34%
33,44%
15,08%
5,25%
100%

Tabel 5.2. Karekteristik Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berusia
antara 25 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 120 orang atau sebesar 39,34%. Sedangkan untuk
usia 36 hingga 45 tahun sebanyak 102 orang atau sebesar 32,44%. Hal ini menunjukan bahwa
sebagian besar responden termasuk dalam usia dewasa sehingga tingkat kedewasaan yang
dimiliki bisa mempengaruhi perilaku dan cara pemikirannya terkait dengan pelayanan yang
diberikan. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari usia seseorang yang merupakan salah satu
faktor yang akan mempengaruhi kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab seseorang dalam
bertindak, berpikir serta mengambil keputusan. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat
responden yang memiliki usia antara 46 hingga 55 tahun, yaitu sebanyak 46 orang atau sebesar
15,08%. Untuk responden dengan usia dibawah 25 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar
6,89%, dan sisanya sebanyak 16 orang atau sebesar 5,25% memiliki usia diatas 56 tahun.

C.

Tingkat Pendidikan
Pendidikan bertujuan guna mengembangkan dan memantapkan kemampuan

intelektual, kematangan psikologis dan pembentukan watak seseorang. Latar belakang
pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam kehidupannya di masyarakat. Disamping itu,
latar belakang pendidikan akan menjadi dasar berpikir dan mengungkapkan pendapat dalam
mengambil keputusan termasuk penggunaan layanan yang diberikan oleh BPPKAD Kota
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Probolinggo. Dengan tingkat pendidikan responden yang tinggi, maka akan mempengaruhi
obyektifitas dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh BPPKAD Kota Probolinggo.
Melihat pada data jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui
bahwa kualifikasi pendidikan yang telah ditempuh para responden cukup beragam. Persentase
terbesar tingkat pendidikan yang dimiliki responden adalah SMA, yaitu sebanyak 185 orang
atau sebesar 60,66%, dan pada urutan selanjutnya adalah Sarjana (S1) yaitu sebanyak 50 orang
atau sebesar 16,39%, dan Diploma sebanyak 38 orang atau sebesar 12,46%. Banyaknya
responden dengan pendidikan SMA, Diploma dan Sarjana (S1) menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi,
sehingga dengan demikian dapat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang
diberikan secara lebih obyektif, karena didasarkan pada pengetahuan dan wawasan yang
dimiliki. Selain memiliki pendidikan SMA, Diploma, dan Sarjana (S1), terdapat responden yang
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu Pasca Sarjana (S2/ S3) dengan jumlah paling
sedikit, yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 0,33%. Untuk responden yang memiliki pendidikan
tingkat dasar, yaitu SD dan SMP masing-masing sebanyak 12 orang dan 19 orang atau dengan
persentase masing-masing sebesar 3,93% dan 6,23%. Untuk mengetahui secara lebih jelas
terkait dengan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Jenjang Pendidikan
SD
SMP
SMA
DIPLOMA
S1
PASCA SARJANA
(S2/S3)
Total

Jumlah
(Orang)
12
19
185
38
50

3,93%
6,23%
60,66%
12,46%
16,39%

1

0,33%

305

100%

%

Tabel 5.3. Karekteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

D.

Jenis Pekerjaan
Faktor jenis pekerjaan berkaitan dengan status ekonomi seseorang yang menjadi dasar

keputusan dalam memilih tempat yang memberikan layanan. Responden yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini memiliki berbagai macam pekerjaan yang mereka tekuni, yaitu: Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik
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Indonesia (POLRI), Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan lainnya. Pada tabel di bawah ini disajikan
data mengenai persentase responden menurut pekerjaan.
Pekerjaan
PNS
Honorer
TNI
POLRI
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Lainnya
Total

Jumlah
(Orang)
53
3
1
1
94
53
100
305

%
17,38%
0,98%
0,33%
0,33%
30,82%
17,38%
32,79%
100%

Tabel 5.4. Karekteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
bekerja sebagai lainnya, yaitu sebanyak 100 orang atau 32,79%, dan Pegawai Swasta sebanyak
94 orang atau 30,82% untuk Wiraswasta sebanyak 53 orang atau 17,38%. Sedangkan
responden terkecil adalah anggota TNI sebanyak 1 orang atau 0,33% dari keseluruhan
responden yang diteliti. Banyaknya responden dengan pekerjaan pegawai swasta dan PNS
disebabkan oleh kedekatan lokasi dengan tempat kerja responden, sehingga dengan kondisi
tersebut jumlah responden yang banyak memberikan penilaian memiliki latar belakang sebagai
pegawai swasta dan PNS. Selain pegawai swasta, PNS, dan anggota TNI, terdapat sebagian
responden yang memiliki latar belakang pekerjaan yang lainnya, seperti: anggota POLRI,
Wiraswasta, dan lainnya. Responden yang bekerja sebagai anggota POLRI berjumlah 1 orang
atau 0,33%, PNS sebanyak 53 orang atau 17,38%, dan Honorer sebanyak 3 orang atau 0,98%.

5.2. Distribusi Frekuensi
Distribusi frekuensi merupakan suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam
bentuk tabel suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data penelitian dalam beberapa
kelas. Sehingga dengan demikian dapat membentuk suatu tabel frekuensi yang berisikan
kategori-kategori jawaban responden pada masing-masing item, seperti: Sangat Tidak Puas,
Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Berikut disajikan hasil distribusi frekuensi dari jawaban
responden dalam penelitian ini yang dikelompokkan dalam masing-masing variabel (9 variabel)
sebagai berikut.
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1.

Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,

baik persyaratan teknis maupun administratif. Variabel persyaratan terdiri dari 2 item, yaitu:
Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Prosedur Pelayanan dan Kemudahan Pemenuhan
Persyaratan. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-item pada variabel
persyaratan adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

Item

Sangat
Tidak Puas

Tidak Puas

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Puas

Sangat Puas

Jumlah

1

Kesesuaian Persyaratan
Pelayanan dengan Prosedur
Pelayanan

2

0,66%

42

13,77%

209

68,52%

52

17,05%

305

100%

2

Kemudahan Pemenuhan
Persyaratan

7

2,30%

50

16,39%

185

60,66%

63

20,66%

305

100%

Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Persyaratan

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Kesesuaian Persyaratan
Pelayanan dengan Prosedur Pelayanan dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 17,05% atau 52 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 68,52% atau 209 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 13,77%
atau 42 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,66%
atau 2 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa puas terhadap kesesuaian pelayanan dengan prosedur pelayanan
pada BPPKAD Kota Probolinggo, dimana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan
prosedurnya. Sedangkan pada item Kemudahan Pemenuhan Persyaratan dapat diketahui
bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 20,66% atau 63 responden,
responden yang menjawab puas sebesar 60,66% atau 185 responden, responden yang
menjawab tidak puas sebesar 16,39% atau 50 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 2,30% atau 7 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap
kemudahan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan oleh BPPKAD Kota Probolinggo, dimana
persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan mudah dipenuhi oleh pengguna pelayanan.
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2.

Sistem, Mekanisme, Prosedur
Sistem, Mekanisme, Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi

dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Variabel sistem, mekanisme, prosedur terdiri
dari 6 item, yaitu: Maklumat Pelayanan; Ketersediaan Alur Pelayanan; Kemudahan Pemahaman
SOP; Pelaksanaan Pelayanan Sesuai dengan SOP; Kemudahan Prosedur Pelayanan; dan
Kejelasan atau Kepastian Petugas. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap
item-item pada variabel sistem, mekanisme, prosedur adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

1
2
3
4
5
6

Item

Maklumat Pelayanan
Ketersediaan Alur
Pelayanan
Kemudahan
Pemahaman SOP
Pelaksanaan Pelayanan
Sesuai SOP
Kemudahan Prosedur
Pelayanan
Kejelasan atau
Kapasitas Petugas

Sangat
Tidak Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

3

0,98%

64

20,98%

169

55,41%

69

22,62%

305

100%

3

0,98%

55

18,03%

173

56,72%

74

24,26%

305

100%

1

0,33%

37

12,13%

181

59,34%

86

28,20%

305

100%

1

0,33%

31

10,16%

173

56,72%

100

32,79%

305

100%

1

0,33%

39

12,79%

165

54,10%

100

32,79%

305

100%

1

0,33%

12

3,93%

189

61,97%

103

33,77%

305

100%

Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Sistem, Mekanisme, Prosedur

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Maklumat Pelayanan dapat
diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 22,62% atau 69
responden, responden yang menjawab puas sebesar 55,41% atau 169 responden, responden
yang menjawab tidak puas sebesar 20,98% atau 64 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 0,98% atau 3 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap
ketersediaan maklumat pelayanan pada BPPKAD Kota Probolinggo, dimana ketersediaan
maklumat pelayanan menunjukkan komitmen BPPKAD Kota Probolinggo untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan. Pada item Ketersediaan Alur Pelayanan
dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 24,26% atau 74
responden, responden yang menjawab puas sebesar 56,72% atau 173 responden, responden
yang menjawab tidak puas sebesar 18,03% atau 55 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 0,98% atau 3 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap
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ketersediaan alur pelayanan, dimana alur pelayanan sangat membantu pengguna layanan
memanfaatkan layanan yang diberikan oleh BPPKAD Kota Probolinggo.
Pada item Kemudahan Pemahaman SOP dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 28,80% atau 86 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 59,34% atau 181 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 12,13%
atau 37 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33%
atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa puas terhadap kemudahan pemahaman SOP, dimana SOP yang
disusun oleh BPPKAD Kota Probolinggo mudah untuk dipahami oleh sebagian besar pengguna
layanan. Pada item Pelaksanaan Pelayanan Sesuai dengan SOP dapat diketahui bahwa jumlah
responden yang menjawab sangat puas sebesar 32,79% atau 100 responden, responden yang
menjawab puas sebesar 56,72% atau 173 responden, responden yang menjawab tidak puas
sebesar 10,16% atau 31 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas
sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan
bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap kesesuaian pelayanan yang diberikan
oleh BPPKAD Kota Probolinggo dengan SOP (Standar Operasioanl Prosedur) yang telah
ditentukan.
Untuk item Kemudahan Prosedur Pelayanan memiliki hasil bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 32,79% atau 100 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 54,10% atau 165 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 12,79%
atau 39 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33%
atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa puas terhadap kemudahan prosedur pelayanan, dimana prosedur
pelayanan yang telah ditetapkan oleh BPPKAD Kota Probolinggo mudah untuk dijalankan oleh
sebagian besar pengguna layanan. Sedangkan pada item Kejelasan atau Kepastian Petugas
dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 33,77% atau
103 responden, responden yang menjawab puas sebesar 61,97% atau 189 responden,
responden yang menjawab tidak puas sebesar 3,93% atau 12 responden, sedangkan responden
yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang
menjawab sangat puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas
terhadap kejelasan atau kepastian petugas yang melayani, dimana pengguna layanan
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mengetahui nama petugas, jabatan petugas, dan mengerti mengenai tanggungjawab yang
dimiliki oleh petugas.

3.

Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Variabel waktu penyelesaian terdiri dari 3 item,
yaitu: Kejelasan Jadwal Pelayanan; Kecepatan Waktu Pengurusan; dan Kejelasan Antrian.
Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-item pada variabel waktu
penyelesaian adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

1
2
3

Item
Kejelasan Jadwal
Pelayanan
Kecepatan Waktu
Pengurusan
Kejelasan Antrian

Sangat
Tidak Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

1

0,33%

19

6,23%

196

64,26%

89

29,18%

305

100%

1

0,33%

26

8,52%

177

58,03%

101

33,11%

305

100%

2

0,66%

36

11,80%

179

58,69%

88

28,85%

305

100%

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Waktu Penyelesaian

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Kejelasan Jadwal Pelayanan
dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 29,18% atau 89
responden, responden yang menjawab puas sebesar 64,26% atau 196 responden, responden
yang menjawab tidak puas sebesar 6,23% atau 19 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap kejelasan
jadwal pelayanan yang diberikan oleh BPPKAD Kota Probolinggo, dimana responden mengerti
dan mengetahui jadwal pelayanan yang telah ditentukan.
Pada item Kecepatan Waktu Pengurusan dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 33,11% atau 101 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 58,03% atau 177 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 8,52% atau
26 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1
responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa sangat puas terhadap kecepatan waktu pengurusan yang diberikan
oleh BPPKAD Kota Probolinggo, dimana waktu dalam pengurusan telah sesuai dengan yang
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dijanjikan. Sedangkan pada item Kejelasan Antrian dapat diketahui bahwa jumlah responden
yang menjawab sangat puas sebesar 28,85% atau 88 responden, responden yang menjawab
puas sebesar 58,69% atau 179 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar
11,80% atau 36 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar
0,66% atau 2 responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas menunjukan
bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap kejelasan antrian dalam
mendapatkan pelayanan.

4.

Biaya/Tarif
Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus

dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Variabel biaya/ tarif terdiri dari 2 item,
yaitu: Kejelasan Tarif/ Biaya dan Kewajaran Tarif/ Biaya. Adapun distribusi frekuensi jawaban
responden terhadap item-item pada variabel biaya/tarif adalah sebagai berikut
Jawaban Responden
No

Item

Sangat
Tidak Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Kejelasan Tarif/Biaya

1

0,33%

37

12,13%

189

61,97%

78

25,57%

305

100%

2

Kewajaran Tarif/Biaya

1

0,33%

39

12,79%

179

58,69%

86

28,20%

305

100%

Tabel 5.8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Biaya/Tarif

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Kejelasan Tarif/ Biaya dengan
Prosedur Pelayanan dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas
sebesar 25,57% atau 78 responden, responden yang menjawab puas sebesar 651,97% atau 189
responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 12,13% atau 37 responden,
sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1 responden.
Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden
merasa puas terhadap kejelasan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan, yaitu tarif pajak/
retribusi bila pelayanan terkait dengan pembayaran pajak/ retribusi, serta biaya yang
dikeluarkan untuk trasportasi menuju ke lokasi pelayanan bila mengurusi urusan yang lainnya.
Sedangkan pada item Kewajaran Tarif/ Biaya dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 28,20% atau 86 responden, responden yang menjawab puas
Laporan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPKAD Tahun 2020

:: 48

sebesar 58,69% atau 179 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 12,79%
atau 39 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33%
atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas menunjukan bahwa
sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap kewajaran biaya yang dikeluarkan,
baik terkait dengan besaran pajak/ retribusi yang menjadi beban maupun besar biaya yang
dikeluarkan untuk menuju ke lokasi penyediaan layanan.

5.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari
setiap spesifikasi jenis pelayanan. Variabel produk spesifikasi jenis pelayanan terdiri dari 1 item,
yaitu: Hasil Pelayanan. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-item
pada variabel produk spesifikasi jenis pelayanan adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

1

Item

Hasil Pelayanan

Sangat Tidak
Puas

Tidak Puas

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

12

3,93%

16

5,25%

185

60,66%

92

30,16%

305

100%

Puas

Sangat Puas

Jumlah

Tabel 5.9. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Produk Spefisikasi Jenis Pelayanan

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Hasil Pelayanan dapat diketahui
bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 30,16% atau 92 responden,
responden yang menjawab puas sebesar 60,66% atau 185 responden, responden yang
menjawab tidak puas sebesar 5,25% atau 16 responden, sedangkan responden yang menjawab
sangat tidak puas sebesar 3,93% atau 12 responden. Banyaknya responden yang menjawab
puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap hasil pelayanan
yang diberikan oleh BPPKAD Kota Probolinggo, dimana hasil yang diperoleh sudah sesuai
dengan standart ketentuan yang ada.

6.

Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Variabel kompetensi pelaksana terdiri
dari 2 item, yaitu: Kemampuan dan Keahlian Petugas serta Pengetahuan dan Pengalaman
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Petugas. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap itemitem pada variabel
kompetensi pelaksana adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

Item

Sangat
Tidak Puas

Tidak Puas

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Puas

Sangat Puas

Jumlah

1

Kemampuan dan
Keahlian Petugas

1

0,33%

20

6,56%

163

53,44%

121

39,67%

305

100%

2

Pengetahuan dan
Pengalaman Petugas

1

0,33%

17

5,57%

157

51,48%

130

42,62%

305

100%

Tabel 5.10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Kemampuan dan Keahlian
Petugas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 39,67%
atau 121 responden, responden yang menjawab puas sebesar 53,44% atau 163 responden,
responden yang menjawab tidak puas sebesar 6,56% atau 20 responden, sedangkan responden
yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap
kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh petugas yang memberikan pelayanan. Sedangkan
pada item Pengetahuan dan Pengalaman Petugas dapat diketahui bahwa jumlah responden
yang menjawab sangat puas sebesar 42,62% atau 130 responden, responden yang menjawab
puas sebesar 51,48% atau 157 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 5,57%
atau 17 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33%
atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas menunjukan bahwa
sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki oleh petugas terkait dengan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat memberikan
solusi atas masalah yang dialami oleh pengguna layanan.

7.

Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Variabel perilaku

pelaksana terdiri dari 3 item, yaitu: Keramahan dan Kesopanan Petugas; Penjelasan Petugas;
dan Kesetaraan Pelayanan. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-item
pada variabel perilaku pelaksana adalah sebagai berikut.
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Jawaban Responden
No

Item

Sangat Tidak
Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Keramahan dan
Kesopanan Petugas

12

3,93%

9

2,95%

134

43,93%

150

49,18%

305

100%

2

Penjelasan Petugas

13

4,26%

8

2,62%

136

44,59%

148

48,52%

305

100%

3

Kesetaraan Pelayanan

2

0,66%

21

6,89%

180

59,02%

102

33,44%

305

100%

Tabel 5.11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Perilaku Pelaksana

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Keramahan dan Kesopanan
Petugas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 49,18%
atau 150 responden, responden yang menjawab puas sebesar 43,93% atau 134 responden,
responden yang menjawab tidak puas sebesar 2,95% atau 9 responden, sedangkan responden
yang menjawab sangat tidak puas sebesar 3,93% atau 12 responden. Banyaknya responden
yang menjawab sangat puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas
terhadap keramahan dan kesopanan petugas yang memberikan pelayanan.
Pada item Penjelasan Petugas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab
sangat puas sebesar 48,52% atau 148 responden, responden yang menjawab puas sebesar
44,59% atau 136 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 2,62% atau 8
responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 4,26% atau 13
responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa sangat puas terhadap penjelasan yang diberikan kepada responden
terkait dengan pelayanan yang diberikan, dimana penjelasan yang disampaikan cukup jelas dan
dapat dengan mudah dipahami. Sedangkan pada item Kesetaraan Pelayanan dapat diketahui
bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 33,44% atau 102 responden,
responden yang menjawab puas sebesar 59,02% atau 180 responden, responden yang
menjawab tidak puas sebesar 6,89% atau 21 responden, sedangkan responden yang menjawab
sangat tidak puas sebesar 0,66% atau 2 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas
menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa mendapatkan perlakuan yang sama
dengan pengguna layanan lainnya dalam memperoleh pelayanan yang diberikan.
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8.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan

pengaduan dan tindak lanjut. Variabel penanganan pengaduan, saran dan masukan terdiri dari
3 item, yaitu: Keterbukaan Informasi; Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Kecepatan
Respon atas Keluhan Pelayanan. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap
item-item pada variabel penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

Item

Sangat
Tidak Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Keterbukaan Informasi

1

0,33%

33

10,82%

202

66,23%

69

22,62%

305

100%

2

Layanan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1

0,33%

28

9,18%

208

68,20%

68

22,30%

305

100%

3

Kecepatan Respon atas
Keluhan Pelayanan

1

0,33%

9

2,95%

196

64,26%

99

32,46%

305

100%

Tabel 5.12. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Keterbukaan Informasi dapat
diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 22,62% atau 69
responden, responden yang menjawab puas sebesar 66,23% atau 202 responden, responden
yang menjawab tidak puas sebesar 10,82% atau 33 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang
menjawab sangat puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas
terhadap keterbukaan informasi terkait dengan pelayanan yang diberikan dan informasi yang
diminta oleh pengguna layanan.
Pada item Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat diketahui bahwa jumlah
responden yang menjawab sangat puas sebesar 22,30% atau 68 responden, responden yang
menjawab puas sebesar 68,20% atau 208 responden, responden yang menjawab tidak puas
sebesar 9,18% atau 28 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas
sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas
menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap ketersediaan
petugas dalam menerima pengaduan, saran dan masukan.
Sedangkan pada item Kecepatan Respon atas Keluhan Pelayanan dapat diketahui bahwa
jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 32,46% atau 99 responden, responden
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yang menjawab puas sebesar 64,26% atau 196 responden, responden yang menjawab tidak
puas sebesar 2,95% atau 9 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas
sebesar 0,33% atau 1 responden. Banyaknya responden yang menjawab sangat puas
menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas terhadap kecepatan
petugas dalam menanggapi/ merespon keluhan pelayanan dari pengguna layanan.

9.

Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk
benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung). Variabel sarana dan prasarana terdiri dari 5 item, yaitu: Ketersediaan Tempat Parkir
yang Memadai; Ketersediaan Toilet yang Bersih; Ketersediaan Ruang Tunggu dan Tempat
Duduk yang Memadai dan Bersih; Ketersediaan Monitor Antrian; dan Ketersediaan Papan
Informasi Pelayanan. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden terhadap item-item pada
variabel sarana dan prasarana adalah sebagai berikut.
Jawaban Responden
No

Item

Sangat
Tidak Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Ketersediaan Tempat
Parkir yang Memadai

13

4,26%

18

5,90%

171

56,07%

103

33,77%

305

100%

2

Ketersediaan Toilet yang
Bersih

15

4,92%

27

8,85%

174

57,05%

89

29,18%

305

100%

3

Ketersediaan Ruang
Tunggu dan Tempat
Duduk yang Memadai
dan Bersih

13

4,26%

15

4,92%

184

60,33%

93

30,49%

305

100%

4

Ketersediaan Monitor
Antrian

19

6,23%

41

13,44%

170

55,74%

75

24,59%

305

100%

5

Ketersediaan Papan
Informasi Pelayanan

3

0,98%

47

15,41%

182

59,67%

73

23,93%

305

100%

Tabel 5.13. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Sarana dan Prasarana

Berdasarkan persebaran jawaban responden untuk item Ketersediaan Tempat Parkir yang
Memadai dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar
33,77% atau 103 responden, responden yang menjawab puas sebesar 56,07% atau 171
responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 5,90% atau 18 responden,
Laporan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPKAD Tahun 2020

:: 53

sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 4,26% atau 13 responden.
Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden
merasa puas terhadap ketersediaan tempat parkir yang memadahi bagi pengguna layanan.
Pada item Ketersediaan Toilet yang Bersih dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 29,18% atau 89 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 57,05% atau 174 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 8,85% atau
27 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 4,92% atau 15
responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar
responden merasa puas terhadap ketersediaan toilet yang bersih.
Pada item Ketersediaan Ruang Tunggu dan Tempat Duduk yang Memadai dan Bersih
dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat puas sebesar 30,49% atau 93
responden, responden yang menjawab puas sebesar 60,33% atau 184 responden, responden
yang menjawab tidak puas sebesar 4,92% atau 15 responden, sedangkan responden yang
menjawab sangat tidak puas sebesar 4,26% atau 13 responden. Banyaknya responden yang
menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap
ketersediaan ruang tunggu dan tempat duduk yang bersih dan memadahi. Untuk item
Ketersediaan Monitor Antrian memiliki hasil bahwa jumlah responden yang menjawab sangat
puas sebesar 24,59% atau 75 responden, responden yang menjawab puas sebesar 55,74% atau
170 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 13,44% atau 41 responden,
sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 6,23% atau 19 responden.
Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian besar responden
merasa puas terhadap ketersediaan monitor antrian sehingga lebih tertib. Sedangkan pada
item Ketersediaan Papan Informasi Pelayanan dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
menjawab sangat puas sebesar 23,93% atau 73 responden, responden yang menjawab puas
sebesar 56,97% atau 182 responden, responden yang menjawab tidak puas sebesar 15,41%
atau 47 responden, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 0,98%
atau 3 responden. Banyaknya responden yang menjawab puas menunjukan bahwa sebagian
besar responden merasa puas terhadap ketersediaan papan informasi pelayanan sehingga bisa
diakses oleh semua pengguna layanan.
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5.3. Analisis Data
Analisis data pengukuran indek kepuasan masyarakat pada pelayanan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah menggunakan
teknik analisis statistik deskriptif melalui distribusi mean (rata-rata). Adapun penilian atas hasil
distribusi rata-rata yang didapatkan adalah menggunakan 4 (empat) interval skala yang
selanjutnya akan di koversi pada Nilai Interval Konversi (NIK) guna menyimpulkan kinerja atas
pelayanan tersebut. Adapun interval skala yang dignakan pada pengukuran kepuasan
masyarakat adalag sebagai berikut:
Tabel 5.14. Nilai Interval Kepuasan Masyarakat dan Penilaian Mutu Pelayanan
Nilai Interval (NI)

Nilai Interval Konversi
(NIK)

Kinerja

Mutu Layanan

1,0 – 2,5996

25,00 – 64,99

Tidak Baik

D

2,60 – 3,064

65,00 – 76,60

Kurang Baik

C

3,0644 – 3,532

76,61 – 88,30

Baik

B

3,5324 – 4,00

88,31 – 100,00

Sangat Baik

A

Berdasarkan Nilai Interval pada pengukuran kepuasan masyarakat tersebut, berikut
adalah nilai rata-rata kepuasan masyarakat dari setiap jenis pelayanan di Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
Tabel 5.15. Nilai Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan BPPKAD Kota Probolinggo
Nilai Rata-rata

Nilai Internal
Konversi (NIK)

Kinerja

Mutu
Layanan

Pelayanan Kepada OPD

3,104

71,59

Baik

B

Pelayanan Kepada
Masyarakat

3,184

79,61

Baik

B

Pelayanan Keseluruhan

3,175

79,38

Baik

B

Jenis Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil penilaian kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di BPPKAD Kota Probolinggo pada seluruh jenis pelayanan (masyarakat +
OPD) mendapat nilai kepuasan masyarakat sebesar 3,175 dimana bila di konversikan pada Nilai
Interval Konversi (NIK) adalah sebesar 79,38 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja
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pelayanan BPPKAD pada seluruh jenis pelayanan masuk dalam kategori Baik (B). Berdasarkan
penilaian kepuasan masyarakat tersebut maka masih perlunya peningkatan kinerja pada
pelayanan di BPPKAD. Adapun bila dilihat pada setiap jenis pelayanan yaitu pelayanan kepada
OPD dan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
1.

Pada Pelayanan kepada OPD diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat adalah sebesar
3,104 dimana bila di koversikan pada Nilai Interval Konversi (NIK) adalah sebesar 71,59
sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan BPPKAD pada seluruh jenis
pelayanan Baik (B).

2.

Pada Pelayanan kepada Masyarakat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat adalah
sebesar 3,184 dimana bila di koversikan pada Nilai Interval Konversi (NIK) adalah sebesar
79,61 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan BPPKAD pada seluruh jenis
pelayanan masuk dalam kategori Baik (B).

3,4
3,276

3,3

3,175

3,2
3,1
3

2,978
3,309

2,9

3,184

2,8
2,7

2,994

3,104

3,041

2,848

2,6
Tahun 2018
Nilai IKM OPD

Tahun 2019
Nilai IKM Masyarakat

Tahun 2020
Nilai IKM Keseluruhan

Gambar 5.1. Nilai IKM BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada nilai IKM dari tahun 2018 ke tahun
2019 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sehingga
pada tahun 2020 nilai IKM masuk kategori “Baik” pada tahun 2019 menjadi kategori “Baik”.
Adapun bila dilihat pada segi jenis pelayanannya pada tahun 2018 ke tahun 2019 diketahui
bahwa pada pelayanan kepada OPD maupun kepada Masyarakat mengalami kenaikan nilai
IKM.
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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada Bab V, kesimpulan yang dapat
disampaikan terkait dengan Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo tahun 2020
adalah sebagai berikut:
1.

Nilai kepuasan masyarakat seluruh pelayanan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah sebesar 3,176 bila di konversikan pada Nilai Interval
Konversi (NIK) adalah sebesar 79,38 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan
BPPKAD pada seluruh jenis pelayanan sudah termasuk Baik (B). Adapun bila pada
pelayanan dibedakan berdasarkan jenis responden yang mendapatkan pelayanan di
BPPKAD yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat diketahui bahwa pada
jenis pelayanan kepada masyarakat mendapatkan nilai IKM lebih tinggi daripada nilai IKM
pada jenis pelayanan kepada OPD yaitu nilai IKM masyarakat sebesar 3,184 (79,61) dan
nilai IKM pada jenis pelayanan kepada OPD sebesar 3,104 (71,59).

2.

Pada nilai IKM dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun
2020 mengalami sedikit penurunan sehingga pada tahun 2020 nilai IKM masuk kategori
Baik (B). Adapun bila dilihat pada segi jenis pelayanannya pada tahun 2019 ke tahun 2020
diketahui bahwa pada pelayanan kepada OPD maupun kepada Masyarakat mengalami
kenaikan nilai IKM.

3.

Bila dilihat pada 9 (Sembilan) variabel kepuasan masyarakat, variabel dengan nilai IKM
tertinggi adalah Variabel Perilaku Pelaksana dengan nilai sebesar 3,345 masuk dalam
kategori Baik (B). Sedangkan variabel dengan nilai IKM terendah adalah Variabel
Persyaratan dengan nilai sebesar 3,202 masuk dalam kategori Baik (B) dan Variabel Biaya/
Tarif dengan nilai sebesar 3,202 masuk dalam kategori Baik (B). Bila dilihat pada jenis
pelayanan kepada OPD, variabel yang mempunyai nilai IKM tertinggi adalah Variabel
Kompetensi Pelaksana dengan nilai sebesar 3,269 masuk dalam kategori Baik (B).
Sedangkan, variabel yang memiliki nilai IKM terendah adalah Variabel Sarana Prasarana
dengan nilai sebesar 2,595 masuk dalam kategori Kurang Baik (C), Variabel Biaya/ Tarif
dengan nilai sebesar 2,795 masuk dalam kategori Kurang Baik (C), dan Variabel Sistem,
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Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai sebesar 3,004 masuk dalam kategori Kurang Baik
(C). Bila dilihat pada jenis pelayanan kepada masyarakat maka variabel yang memiliki nilai
IKM tertinggi adalah Variabel Perilaku Pelaksana dengan nilai sebesar 3,217 masuk dalam
kategori Baik (B). Sedangkan variabel yang memiliki nilai IKM terendah adalah Variabel
Persyaratan dengan nilai sebesar 3,217 masuk dalam kategori Baik (B).
4.

Berdasarkan Variabel yang memiliki nilai terendah, item yang memiliki nilai terendah
antara lain:
a. Pada jenis pelayanan keseluruhan, variabel terendah adalah Variabel Persyaratan
dengan item terendah adalah Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Prosedur
Pelayanan dan Variabel Biaya/ Tarif dengan Item Terendah adalah Item Kejelasan Tarif/
Biaya.
b. Pada Jenis Pelayanan kepada OPD, variabel terendah adalah pertama, Variabel SaranaPrasarana dengan item terendah adalah Item Ketersediaan Toilet yang Bersih, Item
Ketersediaan Monitor Antrian, dan Item Ketersediaan Papan Informasi Pelayanan.
Kedua, adalah Variabel Biaya/ Tarif dengan item terendah Item Kejelasan Tarif/ Biaya
dan Item Kewajaran Tarif/ Biaya, dan Ketiga, Variabel Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
dengan item terendah adalah Item Maklumat Pelayanan dan Item Ketersediaan Alur
Pelayanan.
c. Pada Jenis Pelayanan kepada masyarakat, variabel terendah adalah Variabel Persyaratan
dengan item terendah adalah Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Prosedur
Pelayanan.

6.2. Rekomendasi
Berdasarkan pada pembahasan yang telah disajikan pada bab V, selanjutnya dapat
dirumuskan saran/ rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo terkait dengan upaya peningkatan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun beberapa saran/rekomendasi yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat terkait Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Prosedur Pelayanan dengan:
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 Melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pada
masing-masing jenis pelayanan, baik persyaratan yang bersifat teknis maupun
administratif, dengan prosedur yang telah ditentukan;
 Melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait dengan persyaratan yang
diperlukan dalam pengurusan SKPDKB, SKPDLB, PBB dan BPHTB, dan Pajak Daerah
lainnya, dengan turut menyajikan informasi mengenai prosedur/ peraturan yang
mengatur.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada
OPD melalui:
 Menyediakan papan “Maklumat Pelayanan BPPKAD Kota Probolinggo” pada ruang
pelayanan dengan desain yang menarik;
 Menyediakan alur pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan yang diberikan
dengan desain yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh semua OPD pengguna
layanan;
 Menyediakan toilet yang bersih, dapat digunakan oleh pengguna layanan dan dilengkapi
dengan papan petunjuk lokasi toilet, sehingga dapat diketahui oleh semua orang;
 Menyediakan monitor antrian di ruang pelayanan sehingga dapat memberikan kepastian
kepada OPD pengguna layanan terkait dengan waktu pemberian layanan;
 Menyediakan papan informasi pelayanan di ruang pelayanan sehingga semua OPD
pengguna layanan dapat mengakses informasi-informasi penting yang dapat disampaikan;
 Membuat aplikasi/ sistem yang secara otomatis dapat memberikan informasi mengenai
progres pelayanan yang diberikan kepada OPD, sehingga masingmasing OPD dapat
mengakses dari kantor tanpa harus bolak balik untuk konfirmasi perkembangan
pelayanan yang diajukan ke BPPKAD Kota Probolinggo.
3. Menanamkan budaya kerja pelayanan prima kepada para staf sehingga dengan adanya
perubahan budaya kerja, maka para staf juga akan memberikan segenap kemampuan
mereka agar menyelesaikan pekrjaan secepat dan semaksimal mungkin, dan memberikan
pelayanan yan maksimal kepada pengguna layanan.
4. Melakukan audit pelayanan secara periodik dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dalam
memberikan pelayanan, serta sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas
pelayanan yang diberikan secara bertahap kepada pengguna layanan sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat.
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5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan dan pelaksanaan
kerja sehari-hari agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
6. Perilaku para pegawai harus terus mendapatkan perhatian dan pengawasan agar tidak
menyalahi aturan yang berlaku dan menjadi budaya organisasi yang baik untuk
menumbuhkan citra instansi.
7. Mendorong munculnya inovasi pelayanan yang dimiliki oleh masing-masing staf dengan
dukungan pemberian reward.
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LAMPIRAN
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Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Persyaratan
Jawaban Responden
No

1
2

Item

Kesesuaian Persyaratan
Pelayanan dengan
Prosedur Pelayanan
Kemudahan Pemenuhan
Persyaratan

Sangat Tidak
Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

2

0,66%

42

13,77%

209

68,52%

52

17,05%

305

100%

7

2,30%

50

16,39%

185

60,66%

63

20,66%

305

100%

Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
Jawaban Responden
No

1
2
3
4
5
6

Item

Maklumat Pelayanan
Ketersediaan Alur
Pelayanan
Kemudahan Pemahaman
SOP
Pelaksanaan Pelayanan
Sesuai SOP
Kemudahan Prosedur
Pelayanan
Kejelasan atau Kapasitas
Petugas

Sangat Tidak
Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

3

0,98%

64

20,98%

169

55,41%

69

22,62%

305

100%

3

0,98%

55

18,03%

173

56,72%

74

24,26%

305

100%

1

0,33%

37

12,13%

181

59,34%

86

28,20%

305

100%

1

0,33%

31

10,16%

173

56,72%

100

32,79%

305

100%

1

0,33%

39

12,79%

165

54,10%

100

32,79%

305

100%

1

0,33%

12

3,93%

189

61,97%

103

33,77%

305

100%

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Waktu Penyelesaian
Jawaban Responden
No

1
2
3

Item
Kejelasan Jadwal
Pelayanan
Kecepatan Waktu
Pengurusan
Kejelasan Antrian

Sangat Tidak
Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

1

0,33%

19

6,23%

196

64,26%

89

29,18%

305

100%

1

0,33%

26

8,52%

177

58,03%

101

33,11%

305

100%

2

0,66%

36

11,80%

179

58,69%

88

28,85%

305

100%

Tabel 5.8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Tarif/Biaya
Jawaban Responden
No

Item

Sangat Tidak
Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Kejelasan Tarif/Biaya

1

0,33%

37

12,13%

189

61,97%

78

25,57%

305

100%

2

Kewajaran Tarif/Biaya

1

0,33%

39

12,79%

179

58,69%

86

28,20%

305

100%

Tabel 5.9. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Hasil Pelayanan
Jawaban Responden
No

1

Item

Hasil Pelayanan

Sangat Tidak
Puas
f
%
12

3,93%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

16

5,25%

185

60,66%

92

30,16%

305

100%

Tabel 5.10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Kompetensi Pelaksana
Jawaban Responden
No

Item

Sangat Tidak
Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Kemampuan dan Keahlian
Petugas

1

0,33%

20

6,56%

163

53,44%

121

39,67%

305

100%

2

Pengetahuan dan
Pengalaman Petugas

1

0,33%

17

5,57%

157

51,48%

130

42,62%

305

100%

Tabel 5.11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Perilaku Pelaksana
Jawaban Responden
No

Item

Sangat Tidak
Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Keramahan dan
Kesopanan Petugas

12

3,93%

9

2,95%

134

43,93%

150

49,18%

305

100%

2

Penjelasan Petugas

13

4,26%

8

2,62%

136

44,59%

148

48,52%

305

100%

3

Kesetaraan Pelayanan

2

0,66%

21

6,89%

180

59,02%

102

33,44%

305

100%

Tabel 5.12. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
Jawaban Responden
No

Item

Sangat Tidak
Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Keterbukaan Informasi

1

0,33%

33

10,82%

202

66,23%

69

22,62%

305

100%

2

Layanan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1

0,33%

28

9,18%

208

68,20%

68

22,30%

305

100%

3

Kecepatan Respon atas
Keluhan Pelayanan

1

0,33%

9

2,95%

196

64,26%

99

32,46%

305

100%

Tabel 5.13. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Sarana dan Prasarana
Jawaban Responden
No

1
2

3

4
5

Item

Ketersediaan Tempat
Parkir yang Memadai
Ketersediaan Toilet yang
Bersih
Ketersediaan Ruang
Tunggu dan Tempat
Duduk yang Memadai dan
Bersih
Ketersediaan Monitor
Antrian
Ketersediaan Papan
Informasi Pelayanan

Sangat Tidak
Puas
f
%

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Jumlah

f

%

f

%

f

%

f

%

13

4,26%

18

5,90%

171

56,07%

103

33,77%

305

100%

15

4,92%

27

8,85%

174

57,05%

89

29,18%

305

100%

13

4,26%

15

4,92%

184

60,33%

93

30,49%

305

100%

19

6,23%

41

13,44%

170

55,74%

75

24,59%

305

100%

3

0,98%

47

15,41%

182

59,67%

73

23,93%

305

100%

JENIS KELAMIN
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Jumlah
(Orang)
180
125
305

%
59,02%
40,98%
100%

USIA
Rentang Usia
Dibawah 25 Tahun
25 - 35 Tahun
36 - 45 Tahun
46 - 55 Tahun
56 Tahun Keatas
Total

Jumlah
(Orang)
21
120
102
46
16
305

%
6,89%
39,34%
33,44%
15,08%
5,25%
100%

PENDIDIKAN
Jenjang Pendidikan
SD
SMP
SMA
DIPLOMA
S1
PASCA SARJANA (S2/S3)
Total

Jumlah
(Orang)
12
19
185
38
50
1
305

%
3,93%
6,23%
60,66%
12,46%
16,39%
0,33%
100%

JENIS PEKERJAAN
Jenis Pekerjaan
PNS
Honorer
TNI
POLRI
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Lainnya
Total

Jumlah
(Orang)
53
3
1
1
94
53
100
305

%
17,38%
0,98%
0,33%
0,33%
30,82%
17,38%
32,79%
100%

