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ABSTRAK 
 
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melakukan uji 

kelayakan terhadap kendaraan-kendaraan umum bermotor di Kota Surabaya. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-
kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya, baik 
untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan 
menggambarkan strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 
Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik 
serta teori tentang strategi pelayanan publik.  

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe penelitian 
deskriptif, lokasi penelitian berada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes 
Kota Surabaya. Penentuan informan dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Jumlah informan sebanyak sebelas orang, yaitu tujuh laki-laki masyarakat pengguna 
layanan pengujian kendaraan bermotor, dua perempuan staf loket, satu laki-laki staf 
administrasi dan satu laki-laki staf tata usaha. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Kemudian menganalisis 
data menggunakan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang 
diterapkan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah strategi 
kualitas jasa/layanan, strategi untuk SDM dalam organisasi, strategi mempertahankan 
kepuasan pelanggan. 

 
 

Kata kunci : Strategi pelayanan, kualitas pelayanan dan pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor 
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ABSTRACT 
 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor regulary conducts feasibility test to 
public motor vehicle in the city of Surabaya. It was done in order to keep vehicle in a 
good technical condition for traffic, passenger, environment and no harm. This study 
aim to describe strategy of UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, Surabaya 
city in enhancing quality of vehicle inspection service. 

This study was using public service theory, quality, and theory of public 
service strategy. 

It use  qualitative, descriptive, located in UPTD Pengujian Kendaraan 
Bermotor Tandes, Surabaya city. Selection of information was conducted by 
purposive sampling, with eleven people, seven male users of vehicle inspection 
service, two female counter staffs, one male administration staff, and one male tata 
usaha. Data was collected by observation, interview and documentation. Data was 
analyzed using data reduction, presentation, and conclusion. 

Based on the result of this study concluded that, it show the strategies that 
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, Surabaya city applied are service 
quality stategy, strategy for human resource in organizations, maintain customer 
satisfaction strategy. 
 
 
Key words : Service strategy, service quality, and service vehicle inspection 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK... M. HAMDANI PRATAMA



ix 

 

KATA PENGANTAR 
 

 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Airlangga. Judul yang penulis ajukan adalah “Strategi Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Pengujian Kendaraan Bermotor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan serta untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

mengenai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya. 

Penerapan strategi dalam pelayanan publik memang sangat diperlukan pada 

saat ini. karena dengan diterapkannya strategi maka dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan. Dalam menjalankan fungsinya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Tandes Kota Surabaya telah memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat pengguna layanan. Hal tersebut terbukti dengan ditunjuk sebagai 

benchmark (standar penilaian) dalam hal pengelolaan pengujian kendaraan bermotor 

terkini dan masa depan oleh Litbang Kementrian Perhubungan Darat. Selain itu 
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UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya juga menjadi refrensi 

KPK dan juga telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008 dalam hal pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2012.  

Penulis sadar, bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna mengharapkan 

berbagai masukan, kritik, serta saran yang membangun dalam rangka menghasilkan 

karya tulis yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca, 

khususnya bagi mahasiswa FISIP Unair dan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Jangan Mudah 
Terbakar Nafsu 
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benar beruntung memiliki sahabat seperti kalian, semoga kita selalu menjadi 
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