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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1       Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha 

Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau 

fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. 

Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 

kehidupn bernegara, pemerintah mempunyai tugas memberikan berbagai pelayanan 

publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Pemerintah pada hakekatnya 

adalah pelayanan masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap 

anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam 

mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan professional. Hal ini 

sejalan dengan pengertian pelayanan publik menurut Kotler, pelayanan adalah 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 2 

 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik1. Definisi 

lainnya disampaikan oleh Gronroos, yakni pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen2.  

Pelayanan publik berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 2009 adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas berang, jasa, atau administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik3. Pengertian ini memberikan indikasi bahwa pelayanan publik 

merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara.  

Jika kita berbicara tentang pelayanan tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan 

merupakan kunci atau inti dalam berbagai usaha yaitu pada umumnya kegiatan atau 

usaha yang bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan jika 

kegiatan atau usaha jasa di masyarakat tersebut memiliki tujuan utama untuk merebut 

pelanggan. Upaya untuk menarik pelanggan tersebut menimbulkan dampak positif 

dalam organisasi perusahaan atau organisasi publik yang mereka jalankan. Organisasi 
                                                           

1 Kotler dan bloom (1984) dalam pramuka, gatot. E-Government dan Reformasi layanan publik hal 69 
2 Ratminto dan atik septi.2005. Manajemen Pelayanan: pengembangan model konseptual, 
penerapan citizen charter dan standar pelayanan minimum. Yogyakarta: pustaka pelajar hal 2 
3 Pengertian Pelayanan Publik menuru UU No. 25 Tahun 2009  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 3 

 

perusahaan atau organisasi publik tersebut bersaing dalam pelaksanaan layanan 

melalui berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang 

untuk menggunakaan produk yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi perusahaan atau organisasi publik tersebut. Pelaksanaan pelayanan dapat 

diukur, sehingga dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan 

maupun hasilnya. Sehingga dengan demikian manajemen dalam organisasi 

perusahaan atau organisasi publik tersebut dapat melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pelayanan dengan memadai 

agar hasil akhirnya dapat memuaskan orang atau badan yang medapatkan pelayanan 

tersebut.  

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Karakteristik pelayanan publik yang sebagian besar bersifat monopoli membuat 

pemerintah tidak menghadapi pemasalahan persaingan pasar sehingga menyebabkan 

lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan pelayanan yang 

berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan sebagian pengelola pelayanan 

memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit 

prosedur pelayanannya.  
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Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat 

baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-

belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, 

persyaratan yang tidak transparan, sikap kurang responsif, dan lain-lain. Birokrasi 

kita terkenal sebagai birokrasi yang berbeli-belit dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Bahkan istilah “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, 

kalau bisa diperlama kenapa dipercepat, kalau bisa dipermahal kenapa 

dipermurah”4 sudah melekat di birokrasi Indonesia. Akibat permasalahan tersebut, 

citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini 

sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan 

pelayanan publik yang prima.  

Ismail Mohamad menyebutkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam 

pelayanan publik kita pada saat ini apabilah dilihat dari sisi penyelenggaraannya 

adalah : 

1. Kurang Responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur 

pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan 

                                                           

4 Erna Setijaningrum, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga, no 2, April 
2005, halaman 7 
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tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, 

aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan 

sama sekali. 

2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada 

masyarakat, lambat atau bahkan tidak di sampaikan kepada masyarakat. 

3. Kurang Accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari 

jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan 

pelayanan tersebut. 

4. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya 

sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun 

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi 

pelayanan lain yang terkait. 

5. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya 

dilakukan dengan melalui proses yang terdiri berbagai level, sehingga 

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan 

penyelesaian pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk 

dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan 

masyarakat untuk bertemu dengan pananggung jawab pelayanan, dalam 

rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga 

sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang 

lama untuk diselesaikan. 
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6. Kurang mau mendengar keluhan/ saran/ aspirasi masyarakat. Pada umumnya 

aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/ saran/ 

aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa 

adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. 

7. Inefisien. Berbagai persyaratan yang di perlukan (khususnya dalam pelayanan 

perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang di berikan5. 

Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada 

era persaingan bebas pada saat ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik telah menjadi isu aktual dan menjadi fokus perhatian bagi 

pemerintah sebagai pihak penyelenggara atau penyedia (providers) pelayanan, serta 

bagi masyarakat yang merupakan pihak pengguna (customers) pelayanan. Baik dari 

sisi paradigma maupun formatnya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

rakyat memang terus mengalami pembaruan, seiring dengan meningkatnya tuntutan 

masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri.  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan 

proses evaluasi terhadap instansi-instansi yang mendapat banyak keluhan dari 

masyarakat. Berbagai keluhan secara nasional telah di tampung dan ditindaklanjuti 

oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah 

                                                           

5 Mohamad, Ismail (2003), Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi, disampaikan pada dalam 
acara seminar “Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi” yang di selenggarakan oleh Bappenas, 
pada tanggal 18 Desember 2003, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat. 
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lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. 

Maladministrasi merupakan salah satu kata yang sangat lekat dengan tugas dan fungsi 

Ombudsman. Kata ini telah memasyarakat dan menjadi pembicaraan sehari-hari 

seiring dengan berita tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam 

mengawal berlangsunganya reformasi birokrasi. Secara umum maladministrasi 

diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu 

proses pelayanan publik, yang meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian 

dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, 

melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-

lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut6. Data laporan 

masyarakat berdasarkan substansi maladministrasi terhadap instansi-instansi 

pemerintah, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel I.1 

Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi Tahun 

2013 

No.  Substansi Maladministrasi  Jumlah % 
1 Penundaan Berlarut 1314 25,40% 
2 Penyalahgunaan Wewenang 688 13,30% 
3 Berpihak 129 2,49% 
4 Tidak Memberikan Pelayanan 707 13,67% 

                                                           

6 http://www.ombudsman.go.id/phocadownload/buku/bukusakumaladministrasiombudsmanri.pdf  (18 
februari 2015) 
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5 Penyimpangan Prosedur 935 18,07% 
6 Permintaan Uang, Barang dan Jasa 478 9,24% 
7 Tidak Kompeten 320 6,19% 
8 Tidak Patut 288 5,57% 
9 Diskriminasi 125 2,42% 
10 Konflik Kepentingan 57 1,10% 
11 Lain-lain 132 2,55% 
 Total 5173 100% 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 20137 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat mengeluhkan 

penundaan yang berlarut oleh instansi-instansi pemerintah yaitu, sebanyak 1314 

laporan (25,40%). Selain itu terdapat hal-hal lain yang menjadi keluhan masyarakat. 

Secara berurutan substansi maladministrasi terbanyak setelah penundaan berlarut 

yaitu, seperti penyimpangan prosedur: 935 laporan (18,07%), tidak memberikan 

pelayanan: 707 laporan (13,67%), dan penyalahgunaan wewenang: 688 laporan 

(13,30%). Banyaknya laporan pengaduan yang masuk merupakan tantangan bagi 

penyelenggara pelayanan publik untuk selalu memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat yang mengalami suatu perkembangan dinamis seiring dengan perubahan 

di dalam masyarakat itu sendiri. 

                                                           

7 https://koleksifotoombudsman.files.wordpress.com/2014/05/lap0ran-tahunan-ori-2013-final.pdf  (18 
februari 2015) 
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Melihat betapa kompleksnya masalah yang terjadi dalam praktek 

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka reformasi pelayanan publik di 

Indonesia tentu saja menuntut adanya perubahan yang dilakukan secara holistik, 

menyeluruh dan menyentuh semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh birokrasi 

pelayanan. Perubahan tersebut menyangkut dimensi-dimensi strategis dari 

penyelenggaraan pelayanan publik, seperti : struktur birokrasi dan pelayanan, misi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan, budaya dan etika pelayanan, dan 

peran warga dan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan.  

Perbaikan pelayanan publik didukung dengan adanya pergeseran paradigma 

pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public 

administratiton) ke model manajemen publik baru (new public management) dan 

akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service). Pergeseran 

tahapan paradigma pelayanan publik ini melalui tahapan yang panjang, dimana 

tahapan baru yang muncul merupakan kritik terhadap tahapan sebelumnya yang 

dianggap kurang sempurna8. Dalam model new public service, pelayanan publik 

berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak diantara 

warga Negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog 

dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan 

dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang 

                                                           

8 Setijaningrum, Erna. 2009. Inovasi Pelayanan Publik. PT. Medika Aksara Globalindo: Surabaya hal 9 
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memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara 

keseluruhan9. Menurut Dwiyanto dalam Erna Setijaningrum dasar teoritis pelayanan 

publik yang idel menurut paradigm new public service yaitu pelayanan publik yang 

harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada10.  

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik terus berkembang 

seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak 

untuk dilayani, sedangkan kewajiban pemerintah adalah untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Semakin besarnya tuntutan tersebut, tidak 

bisa dilepaskan dari konsekuensi logis pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang 

luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Implementasi peraturan 

perundangan tersebut membawa dampak yaitu pada perubahan besar, dimana 

pemerintah Kabupaten/Kota memiliki berbagai hak dan kewenangan untuk 

menyelenggarakan urusan publik, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

setempat serta kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. 

Ukuran keberhasilan Otoda dalam kerangka kemajuan berkebebasan 

(Development For Freedom) dan kebebasan berkemajuan (Freedom For 

                                                           

9 Ibid hal 11 
10 Ibid hal 12 
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Development) adalah terciptanya suatu inovasi. menilai kemajuan Otoda dalam 

ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah mampu 

mendorong munculnya suatu program, kebijakan serta gagasan lokal yang cerdas dan 

khas serta genuine dalam mensiasati setiap bentuk keterbatasan atau mengoptimalkan 

setiap bentuk keunggulan yang dimiliki daerah11. 

Makna public service merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur 

Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara12. Usahanya dan 

pelayanannya diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas 

dan nilai ekonomis serta keefektifan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat 

yang baik dan memuaskan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah adalah pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang 

nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam 

undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap kendaraan, baik kendaraan angkutan 

penumpang, barang dan kendaraan khusus, wajib melakukan uji kelayakan setiap 6 

(enam) bulan sekali yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan instansi yang terkait 

lainnya.  

Tujuan dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor atau bisa juga disebut 

dengan uji kir adalah untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 

dioprasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak 
                                                           

11 Sobari, Wawan,dkk. 2004.  Inovasi Sebagai Referensi : Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi 
Award. Surabaya. Jawa Pos Institute of Pro-Otomi.  Hal: 3 
12 Setijaningrum, Op,.cit, hlm. 1  
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mencemari lingkungan atau polusi udara, agar dapat terciptanya transportasi darat 

yang sesuai dengan kelayakan untuk berada dijalan dan juga agar pelanggan 

transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka 

lebih percaya pada transportasi yang digunakan.  

Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan suatu cara pola 

hidup yang sehat dan baik dalam berkendara. Karena itu, kemauan yang kuat dari 

masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor untuk secara berkala menguji 

kendaraan bermotor ke dinas terkait sangat diharapkan. Konsep pengujian kendaraan 

bermotor mempunyai dua aspek yaitu : keamanan (safety) dan pencemaran 

(pollution). Aspek keamanan menyangkut kelayakan kendaraan bermotor saat 

digunakan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi 

yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Secara substantif, bahwa dalam upaya 

menjamin keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran 

udara yang diakibatkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Surabaya, 

sangat perlu diselenggarakan pengujian kendaraan bermotor. Dan pengujian tersebut 

semestinya diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat di uji 

yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan layak 

jalan.  

Dinas Perhubungan Kota Surabaya mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah 

dalam melakukan pengujian Kendaraan bermotor. Hal tersebut berdasarkan ketentuan 

pasal 58 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
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Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. UPTD 

merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dan UPTD 

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya membentuk dua Unit Pelaksana Teknis 

Daerah di bidang penujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 71 Tahun 2008 Pasal 2 yang terdiri dari : 

a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes, yang melayani pengujian 

kendaraan bermotor wajib uji JBB > 3500 kg dan uji berkala pertama kali: 

b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung, yang melayani pengujian 

kendaraan bermotor wajib uji JBB < 3500 kg dan uji berkala pertama kali. 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya 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. Dengan 

tujuan semacam itu, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya 

terus membuat strategi – strategi perubahan mulai dari alur pendaftaran, proses 

pengujian kendaraan, hingga penyerahan hasil uji yang dilakukan untuk 
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan strategi dalam 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan layanan 

yang lebih baik kepada masyarakat, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu 

maupun biaya pelayanan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor.  

Kini pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya menjadi lebih mudah dan cepat. Jika sebelumnya 

pelayanan uji kir kendaraan harus menunggu sehari, kini bisa langsung dilayani saat 

itu juga. Strategi yang diterapkan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya dalam uji kir cukup efektif mempersingkat waktu. Bahkan, menjadikan 

antrian kendaraan yang panjang dalam melakukan uji kir bisa diatasi.  Saat ini, untuk 

pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor mampu melayani sekitar 500 unit 

perhari. Menariknya meski ratusan kendaraan yang dilayani, namun saat ini tidak ada 

antrian yang panjang. Sekarang ini 500 kendaraan siang sudah bisa selesai. 

Sedangkan dulu bisa sampai Maghrib baru selesai karaena untuk sekarang ini uji 

kelayakan setiap kendaraan hanya butuh waktu 30 menit dengan pengecekan 

menyeluruh. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara urusan di bidang 

pengujian kendaraan bermotor, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya ditunjuk sebagai benchmark (standar penilaian) dalam hal pengelolaan 
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pengujian kendaraan bermotor terkini dan masa depan oleh Litbang Kementrian 

Perhubungan Darat. Selain itu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya juga menjadi refrensi KPK. Lembaga anti rasuah dalam rilisnya 

menyarankan kepada setiap kantor Dishub besar lainnya agar mencontoh (refrensi) 

pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya yang 

mengutamakan pelayanan berasaskan: cepat, tepat dan efisien tanpa menimbulkan hal 

yang berbau korupsi. 

 Bergurunya daerah lain itu lantaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Tandes kota Surabaya ini telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 dalam 

hal pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2012 dan mendapatkan 

predikat terbaik di seluruh Indonesia. Ditunjuknya UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes kota Surabaya sebagai Benchmark  adalah salah satu bukti apresiasi 

atas peningkatan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Beberapa Dinas 

Perhubungan dari luar Jawa Timur bahkan luar negeripun datang ke UPTD Pengujian 

Kendaraan bermotor Tandes Kota Surabaya untuk meniru serta mempelajari apa yang 

telah di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor.  

Jumlah kendaraan yang uji kir dalam kurun waktu setahun terakhir di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya terjadi peningkatan yang 

positif. Hal ini seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel I.2 
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Data Kendaraan  Uji UPTD PKB Tandes Tahun 2013 - 2014 

Tahun  Mobil Bus Mobil Barang Kereta 
Gandengan 

Kereta 
Tempelan 

Jumlah 

Umum B. 
Umum 

Umum B. 
Umum 

Umum B. 
Umum 

Umum B. 
Umum 

Umum B. 
Umum 

U+B 

2013 949 725 14304 24581 1030 400 3038 1613 19321 27319 46640 

2014 1205 825 16766 25266 1027 397 3441 1685 22439 28173 50612 

Tren 16,13% 3,12% 8,51% 

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya,diolah 

Dari tabel diatas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat peningkatan yang 

positif terhadap kenaikan jumlah kendaraan yang uji kir pada tahun 2014. Kendaraan 

umum pada tahun 2014 meningkat sebesar 16,13% dari tahun 2013, sedangkan 

kendaraan bukan umum meningkat sebesar 3,12% pada tahun 2013 dan total 

keseluruhan kendaraan bermotor yang uji kir pada tahun 2014 meningkat sebesar 

8,51% dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Tandes kota Surabaya telah meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

dengan mempercepat proses pelayanannya.  

Adanya peningkatan kendaraan yang uji kir pada UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya, namun rupanya dalam hal realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kota Surabaya yang disumbangkan dari uji kir di UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya justru meleset dari target. PAD yang 
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disumbangakan dari uji kir selalu meleset dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 

target. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel I.3 

Data PAD Kendaraan Wajib Uji UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Tandes Kota Surabaya 

Tahun Target Capaian % Realisasi % 
 Naik/Turun 

2010 4.293.846.075  
 

3.561.544.000 83%  
↑ 42,5 % 

 
 

↑ 27,5% 
 
- 

2011 6.117.560.000  
 

6.298.260.400  
 

102% 

2012 7.800.000.000 
 

6.729.532.000 
 

86,2% 

2013 7.800.000.000 
 

6.484.087.900 
 

83,1% 

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa target PAD kendaraan wajib uji 

setiap tahunnya meningkat, kecuali pada tahun 2013. Di tahun 2011 target PAD 

kendaraan wajib uji meningkat 42,5% dari target tahun 2010. Lalu pada tahun 2012 

juga terjadi peningkatan target PAD sebesar 27,5% dari target tahun 2011.  

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat diinterpretasikan bahwa terkait uji kir dari 

target total sebesar 4.293.846.075 hanya terealisasi 83% dari target yaitu sebesar 

3.561.544.000 pada tahun 2010, pada tahun 2011 ada peningkatan dari target. Target 
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yang sebelumnya sebesar 6.117.560.000, realisasinya mencapai 102% yaitu sebesar 

6.298.260.400. Lalu pada tahun 2012 realisasinya kembali menurun dari target 

7.800.000.000 hanya terealisasi 86,2% yaitu sebesar 6.729.532.000, sedangkan pada 

tahun 2013 juga terjadi penurunan dari target 7.800.000.000 hanya terealisasi 83,1% 

yaitu sebesar 6.484.087.900. Lantas melesetnya PAD dari target dalam beberapa 

tahun terakhir menunjukan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya masih dipertanyakan kualitas 

pelayanannya.  

UPTD Pengujian Kendaraaan Bermotor Tandes Kota Surabaya yang ditunjuk 

sebagai Benchmark dalam hal pengujian kendaraan bermotor di Indonesia juga tak 

terlepas dari kritik dari masyarakat sebagai pengguna layanan, hal ini dapat terlihat 

dari tabel keluhan pengguna layanan yang di terima UPTD Pengujian Kendaraaan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya. 
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Tabel I.4 

Jumlah Keluhan Pengguna layanan UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya Tahun 2014 

No Bulan Jumlah 

Keluhan 

Prosentase 

1 Januari 1 4,77 

2 Februari 3 14,28 

3 Maret 1 4,77 

4 April 0 0 

5 Mei 4 19,04 

6 Juni 0 0 

7 Juli 2 9,52 

8 Agustus 4 19,04 

9 September 1 4,77 

10 Oktober 0 0 

11 November  5 23,81 

12 Desember 0 0 

Jumlah  21 100 

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya,diolah 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 20 

 

Berdasarkan tabel jumlah keluahan tahun 2014 diatas, dapat dilihat bahwa 

mulai dari bulan Januari sampai Desember,  keluhan masyarakat tentang pelayanan 

yang diberikan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya  

terbesar terlihat pada bulan November dengan 5 keluhan sebesar 23,81% kemudian 

pada bulan Mei dan Agustus dengan 4 keluhan sebesar 19,04%.  

Dari tabel 1.4 diatas, dapat diperlihatkan bahwa pelayanan di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya belum maksimal. Hal ini 

dikarenakan masih adanya keluhan dari masyarakat. Keluhan ini menandakan bahwa 

strategi yang diterapkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota 

Surabaya belum dapat bekerja secara optimal.  

Studi terdahulu yang memberikan gambaran terhadap penelitian ini dilakukan 

oleh Alvin Havianto13 dalam judul “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

(Studi Deskriptif tentang Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya 

dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) pada tahun 2014”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai strategi 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterapkan oleh Dinas Cipta Karya Dan 

Tata Ruang Kota Surabaya. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa strategi 

yang di terapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu strategi kualitas jasa, 

                                                           

13 Havianto, Alvin. 2014. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang 
Strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik). Unair. Surabaya  
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strategi penambahan nilai organisasi, strategi untuk SDM dalam organisasi, strategi 

bagi sumber daya informasi serta strategi kepuasan pelanggan. Dari kelima strategi 

yang diterapkan, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya lebih condong 

kepada tiga strategi yaitu, strategi kualitas jasa, strategi penambahan nilai organisasi, 

serta strategi kepuasan pelanggan. Yang membedakan dengan penelitian kali ini 

adalah : 

1. lokus penelitian, Pada lokasi sebelumnya dilakukan di Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sedangkan penelitian kali ini 

dilakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya. 

2. Pada penelitian sebelumnya, peneliti memberi gambaran mengenai 

strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di 

terapkan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, yaitu 

dengan strategi kualitas jasa, strategi penambahan nilai organisasi, 

serta strategi kepuasan pelanggan, sedangkan penelitian kali ini 

cenderung untuk memberikan gambaran mengenai strategi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
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Studi terdahulu yang lebih spesifik mengenai pengujian kendaraan bermotor, 

yaitu yang pernah dilakukan Arif Kurniawan14 dengan judul skripsi “Pengaruh 

Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi 

Eksplanatif Tentang Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat 

Kepuasan Pelanggan di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya).” 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh antara tingkat kualitas pelayanan terhadap 

tingkat kepuasan pelanggan. Dengan hasil yang di dapat adalah adanya pengaruh 

yang signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan pelanggan, 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : kinerja organisasi, ketahanan, 

custumer service, biaya, kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana, training dan lain 

sebagainya. Yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah : 

1. lokus penelitian. Pada lokasi sebelumnya dilakukan di Dinas 

Perhubungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota 

Surabaya, sedangkan penelitian kali ini dilakukan pada Dinas 

Perhubungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya. 

                                                           

14 Kurniawan,arif.2014. Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan 
(Studi Eksplanatif Tentang Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan 
Pelanggan di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya).Unair.Surabaya 
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2. Pada penelitian sebelumnya, peneliti mengukur pengaruh antara 

tingkat kualitas pelayanan dari instansi pemerintah UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor Wiyung kota Surabaya terhadap tingkat 

kepuasan pelanggan, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang 

berkecenderung untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai 

strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor. 

Penelitian ini penting dimaksudkan untuk melihat dan menjelaskan strategi 

apakah yang diterapkan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan strategi yang 

ada dimungkinkan atau tidak untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan di 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes kota Surabaya. 

 

I.2       Rumusan Masalah  

Dari berbagai fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya? 
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2. Bagaimana strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor? 

 

I.3       Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang akan digunakan sebagai pedoman 

untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk menjawab 

permasalahan dengan menerangkan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya. 

 

I.4       Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan publik serta dapat digunakan sebagai 

sumber informasi pada penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang 

bermanfaat bagi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
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I.5       Tinjauan Teoritik  

I.5.1    Pelayanan Publik 

Untuk lebih mendalami apa yang dimaksud dengan pelayanan publik secara 

konseptual, maka perlu dibahas pengertian kata demi kata. Menurut Kotler pelayanan 

adalah15 setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Sedangkan definisi pelayanan menurut Sampara adalah16 suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dan definisi 

pelayanan yang diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby adalah17 

produk-produk yang tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-

usaha manusia dan menggunakan peralatan. 

                                                           

15Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk. Reformasi Pelayanan Publik ( Teori, Kebijakan, dan 
Implementasi).Jakarta: PT Bumi Aksara,2011.hal 4-5 
16Ibid hlm 5 
17 Ratminto&Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan ( Pengembangan Model Konseptual, 
Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,Yogyakarta:  
2005,hal 2. 
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Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara.Sedangkan definisi kata publik menurut Sutan 

Mohammad Zain yang berarti umum, orang banyak, ramai18. 

Terdapat pengertian pelayanan publik yang berbeda menurut Prof. Dr. Lijan 

Poltak Sinambela mendefinisikan pelayanan publik adalah19 Pengadaan barang dan 

jasa publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian 

perlu dijelaskan mengenai apa yang disebut barang dan jasa menurut Tjiptono yaitu 

barang merupakan20. 

“Hasil atau keluaran (output) berwujud fisik (tangible) dari proses 
transformasi sumberdaya, sehingga bisa dilihat, diraba/disentuh, dirasa, 
dipegang,disimpan, dipindahkan, dan mendapat perlakuan fisik lainnya.” 

 Sedangkan Jasa merupakan21 

 “Aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya 
bengkel reparasi, kursus, lembaga pendidikan, jasa telekomunikasi, 
transportasi, dan lain-lain.” 

Pelayanan jasa menurut Amin mendefinisikan sebagai22 proses dan 

kegiatannya lebih pada hal yang tidak/kurang berwujud atau lebih bersifat abstrak, 

sebaliknya pelayanan barang dengan mudah dapat dilakukan penilaian kualitasnya. 

                                                           

18 Sinambela op.cit,hal.5 
19Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela,op.cit.halm 14 
20 Fandy Tjiptono. Prinsip- prinsip (Total Quality Service).Yogyakarta: C.V Andi offset,2005, halm22 
21ibid 
22 Dr.H.Amin Ibrahim, Drs., MA. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya.Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2008, halm 5 
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Mengenai perbedaan antara pelayanan berang dan jasa ini, Gronroos yang 

dikutib Lembaga Administrasi Negara menyusun karakteristik pelayanan barang dan 

jasa. Karakteristik tersebut bisa digunakan untuk memahami perbedaan pokok dalam 

pelayanan berupa barang dan jasa yang sangat spesifik. Skema perbedaan antara 

pelayanan barang dan jasa adalah sebagai berikut23: 

 

 

Tabel I.5 

Perbedaan Karakteristik antara Barang dan Jasa 

BARANG JASA 
1. Sesuatu yang berwujud. 1. Sesuatu yang tidak berwujud. 
2. Homogen: satu jenis barang 

dapat berlaku untuk banyak 
orang 

2. Heterogen: satu bentuk 
pelayanan kepada     seseorang 
belum tentu sesuai/sama dengan 
bentuk jasa pelayanan kepada 
orang lain. 

3. Proses produksi dan 
distribusinya terpisah dengan 
proses konsumsi. 

3. Proses produksi dan distribusi 
pelayanan berlangsung 
bersamaan pada saat 
dikonsumsi. 

4. Berupa barang/benda. 4. Berupa proses/kegiatan. 
5. Nilai utamanya dihasilkan di 

perusahaan 
 

5. Nilai utamanya dihasilkan 
dalam proses interaksi antara 
penjual dan pembeli 

6. Pembeli pada umumnya tidak 
terlibat dalam proses produksi 

6. Pembeli terlibat dalam proses 
produksi 

7. Dapat disimpan sebagai 7. Tidak dapat disimpan  
                                                           

23 Setijaningrum, Op,.cit, hlm. 6-8 
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persediaan  
8. Dapat terjadi perpindahan 

kepemilikan. 
8. Tidak ada perpindahan 

kepemilikan  

Sumber: Groonroos dikutip LAN 

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan barang merupakan 

pelayanan yang berwujud dan bersifat homogen, sedangkan pada pelayanan jasa 

merupakan pelayanan yang tidak berwujud dan bersifat heterogen dimana pelayanan 

yang diterima pada setiap pelanggan berbeda. Oleh karena itu pada pelayanan jasa 

harus lebih memperhatikan proses pelayanannya agar sesuai dengan tuntutan 

masyarakat sebagai pelanggannya. 

Sedangkan barang / jasa menurut Howlett dan Ramesh membedakan adanya 

empat macam barang / jasa berdasarkan derajat eksklusivitasnya (apakah suatu 

barang  / jasa hanya dapat dinikmati secara eksklusiv oleh satu orang saja) dan derajat 

keterhabisannya (apakah suatu barang/ jasa habis terkonsumsi atau tidak setelah 

terjadinya transaksi ekonomi)24: 

a. Barang / jasa privat. 

Ini adalah barang / jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat 

keterhabisannya sangat tinggi, seperti misalnya makanan atau jasa potong 

rambut yang dapat dibagi – bagi untuk beberapa pengguna, tetapi yang 

                                                           

24Ratminto dan Atik op.cit hal 7-8. 
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kemudia tidak tersedia lagi untuk orang lain apabila telah dikonsumsi oleh 

seorang pengguna. 

b. Barang/ jasa publik. 

Ini adalah barang/jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat 

keterhabisannya sangat rendah, seperti misalnya penerangan jalan atau 

keamanan, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya, dan tidak habis 

meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna. 

c. Peralatan publik. 

Peralatan publik ini kadang – kadang disebut juga sebagai barang / jasa 

semi publik, yaitu barang/ jasa yang tingkat eksklusivitasnya tinggi, tetapi 

tingkat keterhabisannya rendah. Contoh barang/ jasa semi publik adalah 

jembatan atau jalan raya yang tetap masih dapat dipakai oleh pengguna 

lain setelah dipakai oleh seorang pengguna, tetapi yang memungkinkan 

untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pemakai. 

d. Barang/ jasa milik bersama. 

Sedangkan barang/ jasa milik bersama adalah barang/ jasa yang tingkat 

eksklusivitasnya rendah, tetapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contoh 

barang/jasa milik bersama adalah ikan dilaut yang kuantitasnya berkurang 

setelah terjadinya pemakaian, tetapi yang tidak mungkin untuk dilakukan 

penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pelayanan publik adalah segala 

kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan kepuasan kepada warga negaranya 

berupa barang / jasa publik. Barang atau jasa tersebut tidak habis meskipun dinikmati 

olah banyak pengguna. 

 

I.5.1.1  Pelayanan Publik Baru 

 Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigm pelayanan 

publik, dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke 

model manajemen publik baru (new public management), dan saat ini akhirnya 

menuju model pelayanan publik baru (new public service). Pergeseran paradigm 

tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Tabel I.6 

Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik 

Aspek Old Public 
Administration 

New Public 
Administration 

New Public Service 

Dasar Teoritis Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi 
Konsep 
kepentingan 
public 

Kepentingan publik 
adalah sesuatu 
yang didefinisikan 

Kepentingan publik 
mewakili agregasi 
dari kepentingan 

Kepentingan publik 
adalah hasil dari dialog 
tentang berbagai nilai  
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secara politis dan 
yang tercantum 
dalam aturan 

individu 

Kepada siapa 
birokrasi harus 
bertanggung 
jawab 

Klien (clients) dan 
pemilih 

Pelanggan 
(Customer) 

Warga Negara (Citizens) 

Peran pemerintah Pengayuh (Rowing) Mengarahkan 
(Steering)  

Menegoisasikan dan 
mengelaborasikan 
berbagai kepentingan 
warga negara dan 
kelompok comunitas  

Akuntabilitas Menurut hirarki 
administrasi 

Kehendak pasar 
yang merupakan 
hasil keinginan 
pelanggan 
(cuscomers) 

Multi aspek: akuntabel 
pada hukum, nilai 
komunitas, norma 
politik, standar 
professional, 
kepentingan warga 
Negara 

Sumber : diadopsi dari Denhart dan Denhardt25 

Dalam model new public service, pelayanan publik berlandaskan teori 

demokrasi yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak diantara warga Negara. 

Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai 

nilai yang ada di dalam masyarakat. kepentingan public bukan dirumuskan oleh elite 

politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan 

publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Disamping 

itu pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana 

dimaksud dasar teoritis yang digunakan yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya 

                                                           

25 Setijaningrum, Op,.cit, hlm. 10-11 
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persamaan warga negara tanpa membeda-bedakan asal-usul, kesukuan, ras, etnik, 

agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan 

secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan 

sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara 

birokrat publik dengan warga Negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar 

dari sifat nepotisme dan primodalisme.     

Ada beberapa point pokok yang terdapat dalam The new public service 

yaitu26: 

1. Serve citizen, not customer : kepentingan publik merupakan hasil dari 

dialog shared value daripada agregasi kepentingan individu. Oleh karena 

itu pejabat publik tidak hanya merespon tuntutan customer saja tetapi juga 

harus konsern terhadap pembangunan relationship yang berdasar pada 

trust dan kolaborasi di antara warga negara. 

2. Seek the public interest : administrasi publik harus membantu 

kebersamaan, berbagai ide tentang publik interest. Tujuan yang akan 

dicapai bukan digerakkan oleh kepentingan pribadi tetapi hasil 

kesepakatan yang melibatkan shared interest dan shaared responsibility. 

3. Nilai Citizenship yang melebihi entrepreneurship : publik interest lebih 

baik dikembangkan oleh penjabat publik dan warga negara untuk kebaikan 

                                                           

26 Setijaningrum, Op,.cit, hlm. 53-54 
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masyarakat daripada dilakukan oleh entrepreneur yang dikhawatirkan 

akan menganggap uang publik adalah miliknya. 

4. Think strategically, act democratically : kebijakan dan program-program 

akan sesuai dengan kepentingan publik dengan efektif dan responsible 

apabilah dicapai melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif. 

5. Recognize that accountability is not simple : pelayanan publik harus lebih 

mengindahkan aturan dan hukum konstitusi, nilai kelompok, norma 

politik, standart professional, dan kepentingan publik agar bisa melakukan 

tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik. 

6. Serve rather than steer : pelayanan publik harus mampu memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat daripad mengontrol dan 

melakukan steer kepada masyarakat. 

7. Value people, not just productivity : organisasi publik dan jaringannya 

akan lebih sukses dalam jangka panjang jika organisasi tersebut 

mengadobsi proses kolaborasi daan shared leadership yang didasarkan 

pada saling menghargai. 

Sehingga pelayanan publik dalam paradigm New Public Service adalah 

sebuah upaya menciptakan rule of the game baru yang yang dibangun berdasarkan 

kesepakatan bersama. Warga negaralah yang menjadi titik fokus dalam pelayanan 

publik, karena bagaimanapun warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan. 
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I.5.2  Kualitas dan Dimensi Pelayanan 

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda mulai yang konvensional 

hingga yang strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarakan 

karakteristik suatu produk seperti kinerja (performance), keandalan (reliability), 

mudah dalam pengunaan (easy of use), estetika (estbetics), dan sebagainya. Kualitas 

dalam definisi strategis berarti segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Setiap orang mengartikannya 

secara berbeda-beda. Di bawah ini ada beberapa contoh definisi yang sering dijumpai 

antara lain27: 

1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, 

2. Kecocokan untuk pemakaian, 

3. Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, 

4. Bebas dari kerusakan/cacat 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 

6. Melakukan sesuatu secara benar semenjak awal 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan 

                                                           

27Fandy Tjiptono, 2005, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, ANDI, Yogyakarta, hlm. 3 
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 Definisi kualitas menurut beberapa tokoh yaitu, Josep M. Juran 

mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for use). 

Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Selanjutnya 

Philip B. Crosby menggunakan pendekatan dalam mendefinisikan kualitas dengan 

menaruh perhatian besar pada transformasi budaya, yaitu pentingnya melibatkan 

setiap orang dalam organisasi pada suatu proses. W. Edward Deming menggagas 

sebuah strategi bahwa bila karyawan diberdayakan untuk memecahkan masalah, 

maka kualitas dapat disempurnakan terus-menerus. Sedangkan Taguchi 

mendefinisikan kualitas sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk bagi 

masyarakat setelah produk tersebut dikirim, selain kerugian-kerugian yang 

disebabkan fungsi intrinsik produk28. 

 Beberapa definisi kualitas menurut tokoh lainnya yaitu29: 

1. Menurut Hutasoit, kualitas adalah atribut yang dilekatkan pada suatu 

barang atau jasa. Kualitas menggambarkan sekumpulan karakteristik 

barang atau jasa, baik yang terlihat (tangible) atau tak terlihat (intangible).  

2. Ibrahim mendefinisikan kualitas sebagai suatu strategi dasar bisnis yang 

menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit dan implisit.  

                                                           

28 Ibid, hlm. 11-12 
29 C.S. Hutasoit, 2011, Pelayanan Publik (Teori dan Aplikasi), MAGNAScript, Jakarta, hlm. 57-58 
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3. Menurut Kotler, kualitas berdampak langsung pada kinerja produk atau 

jasa. Jadi kualitas sangat dekat hubungannya dengan penilaian konsumen 

dan kepuasan konsumen. 

 Menurut Goetsch dan Davis, kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga 

diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan 

pelanggan (masyarakat), dimana pelayanan diakatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan 

(masyarakat)30. 

Selain itu, Al-Assaf mendefinisikan kualitas sebagai sebuah proses dalam 

mempertemukan apa yang dibutuhkan dan diekspektasikan oleh masyarakat. Kualitas 

juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses peningkatan yang berkelanjutan31. 

 Selanjutnya, Ibrahim menghubungkan kualitas dengan pelayanan dan 

mendefinisikannya sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

                                                           

30 Amin Ibrahim, op,.cit, hlm. 22 
31 A. F. Al-Assaf, 2001, Health Care Quality An International Perspective, World Health Organization, 
India, hlm. 16 
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jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 

saat terjadinya pemberian pelayanan tersebut32. 

 Setiap organisasi harus memiliki kualitas yang berdasarkan pada tujuan, 

harapan, budaya dan pelanggannya masing-masing. Dalam mendefinisikan sebuah 

pelayanan jasa yang berkualitas, ada beberapa karakteristik yang patut untuk 

diperhitungkan. Seperti, Garvin mengidentifikasi tujuh dimensi yang bisa diterapkan 

pada industri jasa33: 

1. Fungsi (function): Kinerja primer yang dituntut dari suatu jasa. 

2. Karakteristik atau ciri tambahan (features): Kinerja yang diharapkan atau 

karakteristik pelengkap. 

3. Kesesuaian (conformance): Kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan 

persyaratan yang telah ditetapkan. 

4. Keandalan (reliability): Kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya 

dengan waktu. 

5. Serviceability: Kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi 

kekeliruan. 

6. Estetika (aesthetics): Pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan 

perasaan dan panca indra. 

                                                           

32 Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, 
Gava Media, Yogyakarta, hlm. 40 
33 Fandy Tjiptono, op,.cit, hlm. 14 
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7. Persepsi: Reputasi kualitas. 

 Pendapat dari ahli lainnya yaitu Gronroos, menyatakan bahwa ada tiga kriteria 

pokok dalam menilai kualitas jasa. Pertama outcome-related, kedua process-related 

dan  terakhir image-related criteria. Ketiga kriteria tersebut masih dapat dijabarkan 

menjadi enam unsur, yaitu34: 

 

1. Professionalism and Skills 

Merupakan outcome-related criteria, dimana pelanggan menyadari bahwa 

penyedia jasa, karyawan, sistem operasional dan sumber daya fisik 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pelanggan secara profesional. 

2. Attitudes and Behaviour 

Merupakan process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa karyawan 

perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka dan berusaha membantu 

dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati. 

3. Accessibility and Flexibility 

Termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa 

penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem operasionalnya 

                                                           

34 Ibid, hlm. 15 
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dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat 

melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga dirancang untuk dapat 

bersifat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan 

pelanggan. 

4. Reliability and Trustworthiness 

Termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa 

apapun yang terjadi, mereka bisa memercayakan segala sesuatunya kepada 

penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya. 

 

 

5. Recovery 

Termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan menyadari bahwa 

bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka 

penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan 

situasi dan mencari pemecahan yang tepat. 

6. Reputation and Credibility 

Termasuk dalam image-related criteria. Pelanggan meyakini bahwa 

operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau 

imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 

 Selain itu dimensi kualitas jasa menurut pendapat dari Zeithaml menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu expected service dan 
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perceived service. Kedua hal tersebut ditentukan oleh sepuluh dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu35:  

1. Tangibles; berupa fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi,  

2. Reliability; berupa kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat,  

3. Responsiveness; berupa kemauan untuk membantu konsumen 

bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan,  

4. Competence; berupa pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh 

aparatur dalam memberikan pelayanan,  

5. Courtesy; berupa sikap perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak dan hubungan pribadi,  

6. Credibility; berupa sikap jujur dalam setiap ipaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat,  

7. Security; jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya 

dan resiko,  

8. Access; berupa kemudahan untuuk mengadakan kontak dan pendekatan,  

9. Communication; berupa kemauan pemberi pelayanan untuk 

mendengarkan suara, keinginan dan aspirasi pelanggan, sekaligus 

                                                           

35 Hardiansyah, op,.cit, hlm. 41-42 
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ketersediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada 

masyarakat, 

10. Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

  Dari sepuluh dimesi tersebut kemudian disederhanakan oleh Zeithaml, Berry 

dan Parasuraman yang mengidentifikasikan dimensi kualitas jasa ke dalam lima 

dimensi pokok, yaitu36: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan  dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 

5. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

                                                           

36 Ibid, hlm. 14 
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 Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah 

segala bentuk aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan permintaan dan tuntutan masyarakat saat 

ini.  

 

I.5.3. Strategi Pelayanan 

Strategi berasal dari kata Yunani yang berarti kepemimpinan dalam 

ketentaraan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana memanajemen sebuah 

perang,bagaimana mengkondisikan dan mengkomando pasukan37. 

Untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan strategi maka perlu diketahui 

definisi strategi menurut Fandy Tjiptono adalah38 pernyataan yang jelas dan 

dikomunikasikan dengan baik mengenai posisi dan sasaran organisasi dalam hal 

pelayanan pelanggan 

Pengertian strategi dalam perkembangannya ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan konsep dari para ahli, hal tersebut dibuktikakan dengan adanya berbagai 

macam definisi mengenai strategi. Definisi tersebut yaitu : 

                                                           

37 Crown Dirgantoro, Manajemen strategik (Konsep,kasus dan implementasinya).Jakarta: PT 
Grasindo,Anggota Ikapi,2001.halm 5. 
38 Fandy Tjiptono.op.cit.halm 56 
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Menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak strategi adalah39 

“ Teknik atau cara – cara yang digunakan organisasi untuk mencapai visi 
yang telah dirumuskan. Suatu strategi memuat serangkaian petunjuk yang 
menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan mengarahkannya 
pada visi. Ibarat seorang yang mempunyai cita- cita luhur menjadi dokter 
profesional dan berjiwa mulia, maka dia akan melakukan berbagai cara 
untuk mencapainya, misalnya dengan belajar serius, bertindak disiplin, taat 
beribadah dan sebagainya. Cara untuk mencapai cita- cita adalah yang 
dimaksud dengan strategi. Dengan mendeskripsikan sebuah strategi maka 
dapat membantu organisasi meluruskan dan memfokuskan arah pencapaian 
visi dengan panduan dan petunjuk yang jelas dan dipahami bersama.” 

Definisi strategi yang berbeda menurut Daoed JOESOEF dalam konteks 

manajemen dalam sebuah peperangan  adalah40 : 

“Keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk 
menanggapi, menyiapkan dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif 
ditengah – tengah konflik mengingat konflik yang diperkirakan terjadi itu 
melibatkan aneka ragam kekuatan, maka strategi cepat terkait dengan “ 
politik, yang secara essensial berurusan dengan diplomatik, kultural, 
ekonomis, komersial, militer, guna dipilih atau dikombinasikan.” 

Sedangkan menurut Quin dkk mengemukakan definisi strategi yang serupa 

dengan Johnson dan Scholes, dimana strategi merupakan41 

“Pola atau rencana yang menyatupadukan sasaran utama, kebijakan, dan 
tindakan organisasi menjadi suatu kesatuan.” Strategi yang dirumuskan 
dengan benar membantu kita menyusun dan mengalokasikan sumber daya 
organisasi menjadi sikap yang unik dan bersemangat berdasarkan kompetensi 

                                                           

39 Mohamad Mahsun, SE,M. Si,Ak. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta,2006.hal3. 
40Ibid, hal.5 
41 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan “ Mengapa sekolah memerlukan marketing?”, Jakarta 
Selatan: Salemba empat, 2012.hal 38. 
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dan kelemahan internal relatif organisasi serta mengantisipasi perubahan 
lingkungan.” 

Jadi, strategi adalah rencana yang disatukan dan dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. 

 

I.5.3.1  Strategi Kualitas Jasa/Layanan  

 Menurut Fandy Tjiptono, strategi kualitas jasa/layanan harus mencakup empat 

hal berikut42: 

1. Atribut Layanan Pelanggan 

Penyampaian layanan/jasa harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian dan 

keramahan. Hal itu penting karena jasa tidak berwujud fisik (intangible) 

dan merupakan fungsi dari persepsi. Selain itu, jasa juga bersifat tidak 

tahan lama (perishable), sangat variatif (variable), dan tidak terpisahkan 

antara produksi dan konsumsi (inseparable). 

 

 

2. Pendekatan Untuk Penyempurnaan Kualitas Jasa 

Penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam rangka 

menciptakan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan oleh faktor biaya, 

                                                           

42. Fandy Tjiptono, op,.cit, hlm. 132-133 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 46 

 

waktu menerapkan program, dan pengaruh layanan pelanggan. Ketiga 

faktor ini merupakan inti pemahaman dan penerapan suatu sistem yang 

responsif terhadap pelanggan dan organisasi untuk pencapaian kepuasan 

optimum. 

3. Sistem Umpan Balik Untuk Kualitas Layanan Pelanggan 

Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkesinambungan. Untuk itu organisasi perlu mengembangkan sistem 

yang responsif terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. 

Informasi umpan balik harus difokuskan pada hal-hal berikut: 

a Memahami persepsi pelanggan terhadap organisasi, jasa perusahaan 

dan para pesaing. 

b Mengukur dan memperbaiki kinerja organisasi. 

c Mengubah bidang-bidang terkuat organisasi menjadi faktor pembeda 

pasar (market differentiators). 

d Mengubah kelemahan menjadi peluang berkembang, sebelum pesaing 

lain melakukannya. 

e Mengembangkan sarana komunikasi internal agar setiap orang tau apa 

yang mereka lakukan. 

f Menunjukan komitmen organisasi pada kualitas dan para pelanggan. 

Pada intinya, pengukuran umpan balik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
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a Kepuasan pelanggan, yang tergantung  pada transaksi. 

b Kualitas jasa/layanan, yang tergantung pada hubungan aktual (actual 

relationship). 

4. Implementasi 

Implementasi merupakan strategi yang paling penting. Sebagian besar dari 

proses implementasi, manajemen harus menentukan cakupan kualitas jasa 

dan level layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan organisasi. Di 

samping itu, manajemen juga harus menentukan rencana implementasi. 

Rencana tersebut harus mencakup jadwal waktu, tugas-tugas dan siklus 

pelaporan. 

 

I.5.3.2  Strategi untuk SDM dalam Organisasi 

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam sistem kualitas yang bisa menentukan, 

merencanakan, mengembangkan dan menyempurnakan kualitas dengan cara 

melakukan strategi-stretagi dasar sebagai berikut43: 

1. Menetapkan tujuan yang jelas 

Setiap perusahaan harus mempunyai tujuan yang spesifik dan jelas agar 

bisa berhasil dalam menetapkan kualitas. Bila visi dan tujuan organisasi 

ditetapkan dengan cermat dan didasarkan pada tuntutan pelanggan, maka 

                                                           

43 Fandy Tjiptono, op,.cit, hlm. 3-11 
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organisasi yang bersangkutan dapat mencapai pertumbuhan dan 

profitabilitas yang besar. 

2. Memprakarsai atau meredefinisi budaya organisasi 

Strategi ini tidak diarahkan pada pemecahan masalah, tetapi lebih pada 

upaya memperbaiki kondisi dasar di dalam organisasi, agar semua 

karyawan yang bekerja secara lebih baik dan lebih sukses. 

Budaya ini tercermin dalam karakteristik berikut: 

a Perilaku sesuai dengan slogan, 

b Masukan dari pelanggan secara aktif dikumpulkan dan digunakan 

untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus, 

c Para karyawan dilibatkan dan diberdayakan, 

d Pekerjaan dilakukan dalam tim kerja, 

e Manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan, 

f Manajemen puncak memberikan contoh dan panutan mengenai 

perilaku dan aktivitas yang sesuai dengan harapan organisasi, 

g Sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun 

dibutuhkan, 

h Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan agar para karyawan pada 

semua jenjang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus, 
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i Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi terhadap 

perbaikan kualitas secara terus-menerus, 

j Rekan kerja dalam organisasi diperlakukan sebagai pelanggan internal, 

k Pemasok diperlakukan sebagai mitra kerja 

3. Mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten 

Mendengarkan karyawan dan pelanggan merupakan cara yang efektif 

untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai sasaran, 

tujuan, prioritas dan kepuasan mereka. Komunikasi yang ajeg/konsisten 

sangat konsisten sangat membantu setiap individu untuk memahami bahwa 

kontribusi individual mereka dapat memberikan hasil yang signifikan bagi 

organisasi secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan iklim keterbukaan 

dalam organisasi, supaya setiap karyawan berani dan bersedia 

menyampaikan gagasan, pendapat, saran, komentar, pertanyaan, kritik dan 

ketidakpuasan mereka. Selain itu, perlu dikembangkan pula komunikasi 

yang interaktif dengan para pelanggan, agar bisa diperoleh informasi yang 

akurat mengenai kebutuhan dan keinginan mereka, tuntutan mereka 

terhadap produk atau jasa perusahaan, serta umpan balik dari mereka 

berkenaan dengan konsumsi produk/jasa yang dibeli. 

4. Melembagakan Pendidikan dan Pelatihan 

Pelatihan sangat penting bagi setiap orang. Semakin baik seorang 

karyawan dilatih, maka akan semakin baik pula kinerjanya. Semakin 
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terlatih baik seorang pelanggan, maka semakin andal jasa yang 

disampaikan. Dalam bidang jasa, sudah merupakan keharusan bahwa 

keterampilan dan pendidikan berjalan seiring. Bila itu terjadi, maka 

organisasi akan bisa mencapai keunggulan kualitas dan mempertahankan 

kesesuaian kualitas tersebut di seluruh jajaran organisasi. 

5. Mendorong perbaikan terus-menerus 

Program perbaikan kualitas terus-menerus menempatkan pelanggan 

sebagai pihak terpenting. Program yang kerap kali disebut pula program 

customer-based ini sangat menekankan aspek kesinambungan (terus-

menerus), karena unsur-unsur yang terdapat dalam kualitas selalu 

mengalami perubahan. Apa yang saat ini dipandang telah berkualitas, 

dalam waktu tidak terlalu lama bisa saja sudah tidak lagi memadai. 

 

I.5.3.3  Startegi Mempertahankan Kepuasan Pelanggan 

Bila kita bicara mengenai layanan pelanggan dan atau kepuasan pelanggan, itu 

berarti kita bicara mengenai kreativitas. Kreativitas memungkinkan organisasi jasa 

menangani dan memecahkan masalah –masalah yang sedang maupun yang akan 
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dihadapi dalam praktik bisnis sehari- hari. Untuk mewujudkan dan mempertahankan 

kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan empat hal yaitu44:  

1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya 

2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas 

3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan 

4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan. 

1.5.3.4. Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Meningkatkan kepuasan pelanggan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena 

dalam hal ini dibutuhkan beberapa langkah strategi yang tentunya tidak sederhana. 

Upaya peningkatan atau perbaikan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dalam 

beberapa cara. Menurut Wikaningtyas, ada beberapa strategi yang dapat dipadukan 

untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, antara lain45: 

1. Frequency Marketing Programs 

Hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berkelanjutan, 

tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu 

                                                           

44 Fandy Tjiptono.op.cit hal129 
45 Suci Utami Wikaningtyas, 1998, Menciptakan Kepuasan Pelanggan Dalam Organisasi Jasa, Kajian 
Bisnis, 15, 23-31 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 52 

 

kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus menerus, 

sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan. Salah satu faktor yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan kemitraan tersebut ialah 

dibentuknya customer data base yaitu daftar nama pelanggan yang perlu 

dibina hubungan jangka panjang. Data base itu tidak sekedar berisi nama 

pelanggan, tetapi juga mencakup hal-hal penting lain seperti frekuensi, 

jumlah pembelian dan lain-lain. 

2. Superior Customer Service 

Perusahaan berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul dari pada 

pesaingnya. Untuk mewujudkan ini diperlukan dana yang besar, 

kemampuan sumber daya manusia dan usaha gigih. Melalui pelayanan 

yang lebih unggul, perusahaan dapat membebankan harga yang lebih 

tinggi pada jasanya. 

3. Unconditional Guarantees/ Extraordinary Guarantees 

Perusahaan mengembangkan augmented service terhadap core service-

nya, misalnya merancang garansi tertentu atau dengan memberikan 

pelayanan purna jual yang baik. Fungsi utama garansi ialah untuk 

mengurangi resiko kerugian pelanggan sebelum dan sesudah pembelian 

jasa, sekaligus memaksa perusahaan untuk memberikan yang terbaik dan 

meraih loyalitas pelanggan. Garansi ini disesuaikan dengan jenis 

pelanggan seperti: 
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a Garansi internal merupakan jaminan atau janji yang diberikan suatu 

departemen atau divisi kepada pelanggan internalnya. Garansi ini 

dilandaskan pada komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, 

tepat waktu, akurat, jujur dan sungguh-sungguh. 

b Garansi eksternal merupakan jaminan yang dibuat oleh perusahaan 

kepada para pelanggan eksternalnya. Garansi ini menyangkut 

pelayanan yang unggul, sehingga perusahaan harus benar-benar 

menepatinya, karena jika tidak akan menjadi bumerang. 

Suatu garansi yang baik perlu memenuhi beberapa kriteria diantaranya: 

a Realistis dan dinyatakan secara spesifik, 

b Sederhana, komunikatif dan mudah dipahami, 

c Mudah diterima pelanggan, 

d Tidak membebani pelanggan dengan syarat berlebihan, 

e Dapat dipercaya, 

f Terfokus pada kebutuhan pelanggan, 

g Sungguh berarti, disertai ganti rugi atau bayaran yang signifikan dan 

disesuaikan dengan harga jasa yang dibeli, tingkat keseriusan masalah 

yang dihadapi dan persepsi pelanggan terhadap apa yang adil bagi 

mereka, 

h Memberikan standar kinerja yang jelas. 
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4. Penanganan keluhan yang efektif terdiri dari empat aspek penting, yaitu: 

a Empati terhadap pelanggan yang marah. Penyedia jasa perlu 

meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berusaha memahami 

situasi yang dirasakan pelanggan. Dengan kata lain penyedia jasa 

harus mengenal kebutuhan pelanggan dan membantu memberikan 

solusi. Penyedia jasa tidak memandang dirinya tetapi memandang dari 

sisi pelanggan. 

b Kecepatan dalam penanganan keluhan. Penyedia jasa harus segera 

menanggapi keluhan pelanggan. 

c Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan/keluhan. 

Win-win solution dimana penyedia jasa dan pelanggan sama-sama 

diuntungkan. 

d Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Penyedia 

jasa dapat menanggapi keluhan dari berbagai media, baik datang 

sendiri, melalui telepon, fax, e-mail dan lain-lain. Bila perlu 

disediakan saluran komunikasi khusus untuk menampung keluhan. 

5. Peningkatan kinerja perusahaan 

a Menyempurnakan proses dan produk jasa melalui perbaikan 

berkesinambungan (continuous improvement) dan patok duga 

(benchmarking). 
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b Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara terus 

menerus, misalnya melalui survei, sistem keluhan dan lain-lain. 

c Memberikan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan komunikasi, 

salesmanship, public relation kepada setiap jajaran manajemen dan 

karyawan. 

d Sistem penilaian kinerja karyawan yang dilaksanakan secara objektif. 

Bila perlu pelanggan eksternal dilibatkan dalam menilai prestasi 

karyawan, misalnya aspek layanan kepada pelanggan. 

e Memberdayakan karyawan sehingga berani mengambil keputusan 

sendiri yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

 

I.5.3.5. Strategi Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

 Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi 

birokrasi, yang bertitik tolak dari kondisi kualitas pelayanan publik yang sebagian 

besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah. 

 Menurut Gaspersz, peningkatan kualitas merupakan aktivitas teknik dan 

manajemen, melalui mana kita mengukur karakteristik kualitas dari produk (barang 

dan/atau jasa), kemudian membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi 
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produk yang diinginkan pelanggan, serta mengambil tindakan peningkatan yang tepat 

apabila ditemukan perbedaan diantara kinerja aktual dengan standar46. Dengan kata 

lain definisi  peningkatan kualitas adalah suatu cara dalam menentukan dan 

menginterpretasikan proses dalam suatu sistem, untuk meningkatkan kualitas produk, 

guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 

Sementara itu, menurut Surjadi ada tiga unsur pokok untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan publik, yakni: unsur pengembangan kelembagaan penyelenggara 

pelayanan, pengembangan kualitas proses pelayananannya dan sumber daya manusia 

pemberi pelayanan47. 

 Strategi pertama peningkatan kualitas pelayanan publik adalah pengembangan 

kelembagaan penyelenggara pelayanan. Hal ini dilakukan dengan pembentukan 

budaya organisasi  untuk mewujudkan Good Governance. Menurut Djokosantoso 

Moeljono, pembentukan budaya organisasi yang diterapkan berpengaruh terhadap 

kinerja individu yang berdampak pada kinerja organisasi meliputi48: 

1. Semangat integritas yang tinggi: jujur, menjaga kehormatan dan nama 

baik, taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. 

                                                           

46 Vincent Gasperz, 2001, Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas, Gramedia, Jakarta, hlm. 1 
47 Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama, hlm. 9 
48 Ibid, hlm. 27 
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2. Profesionalisme: bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin, serta 

berorientasi masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan 

dan kesempatan. 

3. Keteladanan: memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap 

tegas dan berjiwa besar. 

4. Penghargaan pada sumber daya manusia: merekrut, mengembangkan dan 

mempertahankan SDM yang berkualitas. Memperlakukan personil 

berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, 

mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan 

penghargaan berdasarkan hasil kerja individu maupun kelompok. 

 Strategi yang kedua untuk meningkatan kualitas pelayanan publik adalah 

pembaharuan sikap dan karakter sumber daya manusia pemberi pelayanan, yaitu 

melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan 

(equality) serta kejujuran atau keterbukaan (fairness) dalam pelayanan. Pelayanan 

yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi pemerintah. Untuk 

itu perlu ada perubahan internal di lingkungan birokrasi pemerintah49. 

 Strategi ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

memuaskan adalah diperlukannya desain proses atau mekanisme pelaksanaannya 

secara tepat agar dapat dihasilkan kualitas yang memuaskan. Desain proses 

                                                           

49 Ibid, hlm. 33 
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pelaksanaan kewajiban pemerintah dapat dilakukan dengan strategi pelaksanaan 

pelayanan, sebagai berikut50: 

1. Sederhanakan birokrasi (Cutting Red Tape) 

Peran birokrasi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan umum dituntut  

dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggannya. Kriteria pelayanan 

yang memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan prima mencakup 

empat prinsip, yaitu: 

a Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan 

waktu tunggu yang lama. 

b Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek 

waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta 

kompetensi petugas. 

c Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada 

kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya. 

d Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanannya tidak seadanya, 

sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak dan untuk 

kepentingan pelanggan. 

2. Mengutamakan kepentingan masyarakat (Putting Customers First) 

Dalam pelaksanaan pelayanan umum, birokrasi pemerintah harus 

senantiasa berorientasi pada kepentingan pelanggan yaitu masyarakat. 

                                                           

50 Ibid, hlm. 45-47 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 59 

 

Untuk itu birokrasi pemerintah harus banyak mendengar apa kebutuhan, 

keinginan masyarakat dan yang tidak disukai masyarakat. Selain itu pula 

partisipasi masyarakat harus dibangun, karena itu birokrasi pemerintah 

harus pula menjadi motivator atau pendorong tumbuhnya partisipasi 

tersebut. Sehingga dapat memberikan kemudahan, kesempatan maupun 

kemampuan kepada masyarakat secara objektif untuk melayani sendiri 

kebutuhannya. 

3. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Bawahan (Empowering and Energazing 

Employees to Get Results) 

Pelaku birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus 

produktif, tidak lamban. Untuk itu setiap pimpinan harus memanfaatkan 

potensi personil seoptimal mungkin, pembagian tugas yang jelas dan 

merata dengan meningkatkan kompetensi petugas melalui berbagai upaya 

yang terus menerus untuk memberdayakan bawahan dengan orientasi 

profesionalisme. 

4. Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintahan (Getting Back to Basic) 

Fungsi dasar pemerintah yang terpenting adalah mengayomi dan melayani 

masyarakat termasuk menjamin tercapainya kesejahteraan umum 

masyarakat yang berarti kesejahteraan di segala bidang kehidupan 

masyarakat. 
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Dari berbagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di atas, maka 

penulis menyimpulkan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain: 

1. Strategi kualitas jasa/layanan 

2. Strategi untuk SDM dalam organisasi 

3. Strategi mempertahankan kepuasan pelanggan  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi meningkatkan kualitas pelayanan 

merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan 

kualitas produk/jasa guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Dalam 

penelitian ini merupakan proses yang telah dilakukan UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam memberikan layanan agar sesuai dengan 

kebutuhan para pemohon pengujian kendaraan bermotor. Penelitian ini memfokuskan 

pada strategi yang digunakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 

Surabaya dalam meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

 

I.6       Definisi Konsep 

1. Pelayanan Publik 

Kegiatan yang dilakukan oleh instansi penyedia layanan publik untuk 

melayani masyarakat sebagai pengguna layanan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. Dalam hali ini, pelayanan pengujian kendaraan 
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bermotor yang diberikan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota 

Surabaya. 

2. Kualitas Pelayanan 

     Kemampuan suatu jenis layanan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan penggunanya. Dalam hal ini adalah proses peningkatan 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor kota Surabaya sebagai upaya memenuhi 

permintaan dan tuntutan pelanggan. 

3. Strategi Pelayanan  

      Merupakan sebuah rencana yang saling berhubungan yang dirancang  

untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat telah sesuai 

dengan aturan pokok dan telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

dari masyarakat. Dalam hal ini adalah cara yang telah dilakukan oleh 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya dalam memberikan 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada pelanggan. 

4. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

      Langkah-langkah yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

menciptakan keunggulan dalam kualitas pelayanan agar sesuai dengan 

kebutuhan publik. Dalam hal ini adalah langkah-langkah yang telah 

dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota 
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Surabaya dalam memberikan layanan agar sesuai dengan kebutuhan para 

pelanggan. 

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan yang digunakan oleh penulis 

yaitu: 

1. Strategi kualitas jasa/layanan, mencakup empat hal berikut : 

1. Atribut layanan pelanggan 

2. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa 

3. Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan 

4. Implementasi 

2. Strategi untuk SDM dalam organisasi, terdapat beberapa 

unsure-unsur dalam sistem kualitas yang bisa menentukan, 

merencanakan, mengembangkan dan menyempurnakan 

kualitas dengan cara melakukan strategi-strategi dasar sebagai 

berikut : 

1. Menetapkan tujuab yang jelas  

2. Memprakarsai atau meredifinisi budaya organisasi 

3. Mengembangkan komunikasi yang efektif dan 

konsisten  

4. Melembagakan pendidikan dan pelatihan 

3. Strategi mempertahankan kepuasan pelanggan  

1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 63 

 

2. Memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas 

3. Memahami strategi kualitas layanan pelanggan  

4. Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari 

kepuasan pelanggan. 

 

I.7       Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuwan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti 

kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis51. 

 Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

                                                           

51 Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan kelima), ALFABETA, 
Bandung, hlm. 2 
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data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi52. Menurut 

Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada53. 

 Penelitian secara kualitatif ini dilakukan agar bisa mendalami permasalahan 

yang ada untuk kemudian dicari jawaban atau penjelasannya. Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu 

nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna54. 

 

I.7.1    Tipe Penelitian 

 Agar dapat memecahkan masalah atau mengamati suatu masalah penelitian 

diperlukan prosedur yang bersifat metodologis. Sesuai dengan perumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan strategi yang digunakan 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor, maka tipe penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini akan mengungkapkan atau memotret 

                                                           

52 Sugiyono, 2010, Memahami Peneligtian Kualitatif (Cetakan keenam), ALFABETA, Bandung, hlm. 1 
53 Djam’an satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif , ALFABETA, Bandung, hal. 23-24 
54 Ibid, hlm. 3 
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situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam55. Penelitian 

deskriptif berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Jadi 

dalam penelitian ini penulis tidak membuat perbandingan variabel dengan variabel 

yang lain, dan mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain56.  

 

 

I.7.2    Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yaitu tempat dimana objek penelitian bisa ditemukan. 

Lokasi penelitian yang dituju disertai alasan-alasan yang rasional, objektif dan 

menghindari bias. Alasan yang rasional berarti alasan tersebut logis dijadikan sebagai 

lokasi penelitian didasarkan pada keterkaitan lokasi dengan tema yang dipilih 

sehingga dapat menemukan data yang akurat, objektif  yaitu lokasi penelitian dipilih 

berdasarkan pemikiran kritis yang dibutuhkan peneliti memandang lingkungan 

dengan cara yang berbeda secara objektif dan menghindari bias yang berarti lokasi 

penelitian dilakukan dengan menentukan ruang lingkup sehingga kegiatan penelitian 

tidak akan melebar yang kemudian kehilangan fokus. 

 Penelitian ini dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes 

yang terletak di Kota Surabaya. Pemilihan lokasi di Surabaya dikarenakan suatu 

pertimbangan yakni jangkauan waktu peneliti dan data serta informan yang 

                                                           

55Ibid, hlm. 35 
56 Sugiyono, 2008, Ibid, hlm. 35 
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dibutuhkan juga mudah untuk didapatkan, sehingga peneliti dapat lebih efektif dan 

efisien dalam penelitian. 

 

I.7.3    Teknik Penentuan Informan 

 Teknik penentuan informan ditentukan pada sejumlah informan yang 

mengetahui dan memahami permasalahan sesuai dengan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik penentuan informan secara purposive, yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan 

mengambil orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini57. Adapun informan-informan tersebut berjumlah 

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. Berikut Informan yang digunakan adalah : 

1. Bapak Agus selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

2. Bapak Cecep selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

3. Bapak Ferdi selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

4. Bapak Epin selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

5. Bapak Anwar selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

                                                           

57 Sugiyono, 2010, op,.cit, hlm. 53-54 
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6. Bapak Muhammad Saifudin selaku pengguna layanan pengujian kendaraan 

bermotor 

7. Bapak Rizky selaku pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor 

8. Bapak Deni Setiawan selaku Staf Tata Usaha 

9. Bapak Andik Dwi Harijadi selaku Staf Administrasi 

10.  Ibu Tutik Widayati selaku Staf Loket 

11.  Ibu Ania Deasy Suryaningrum selaku Staf Loket 

 

I.7.4    Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Bila dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya dilihat dari segi 

cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 
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interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 

keempatnya58.  

 Dalam penelitian ini, ada tiga macam pengumpulan data yang digunakan, 

antara lain: 

1. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui fakta yang 

terjadi sebenarnya pada objek kajian peneliti. Sehingga peneliti harus 

melakukan observasi lapangan terlebih dahulu dalam memulai 

penelitiannya59. 

2. Wawancara 

Selain observasi atau pengamatan langsung, wawancara merupakan cara 

lain dalam pengumpulan data penelitian. Esterberg mendefinisikan 

wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu60. Tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba yaitu untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

                                                           

58 Ibid, 62-63 
59 Ibid, 64 
60 Ibid, hlm. 72 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



I - 69 

 

motivasi, tuntutan dan kepedulian61. Jadi, menurut Susan Stainback, 

dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi62. 

3. Dokumen 

Data berupa dokumen sebagai informasi pelengkap yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara. Dokumen dalam penelitian ini akan 

menggunakan dokumen resmi dan hasil wawancara. Dokumen resmi 

terbagi menjadi dua, yaitu63: 

1. Dokumen Internal 

Berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan dari suatu lembaga 

pemerintahan dan sebagaiannya. Dokumen tersebut dapat menyajikan 

informasi tentang keadaan, aturan yang terjadi di dalam lokasi 

penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di lingkungan instansi 

pemerintah. 

 

 

2. Dokumen Eksternal 

                                                           

61 Lexy J. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan ketujuhbelas), PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung, hlm. 135 
62 Sugiyono, 2010. op,.cit, 72 
63 Lexy J. Moleong, op,.cit, hlm. 163 
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Berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

pemerintah misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita yang 

disiarkan kepada media massa. 

 

I.7.5. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh64. Analisis data menurut Patton 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data 

sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha 

untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu65. 

 Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

                                                           

64 Ibid, hlm. 87 
65 Lexy J. Moleong, op,.cit, hlm. 103 
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain66. 

 Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari 

tiga alur kegiatan. Sebagai suatu pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Ketiga kegiatan itu adalah sebagai 

berikut67: 

1. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat 

berupa tulisan, gambar, grafik dan tabel agar data terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

                                                           

66 Sugiyono, 2010, op,.cit, hlm. 88 
67 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru, UI-Press, Jakarta, hlm. 16-19 
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Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data. 

 

I.7.6  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria 

tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian. Dalam penelitian ini, derajat kepercayaan pemeriksaan data menggunakan 

teknik triangulasi. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara68: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

                                                           

68 Lexy J. Moleong, op,.cit, hlm. 178 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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