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Abstract 

 
Surabaya Single Window is an online licensing public service program which aims to improve the quality of existing licensing 

services in Surabaya. Despite of the programs benefits on arranging license, however there are still many public complaints about 

Surabaya Single Window and also this program has a several matters on the implementation based on public complaints. This study 

aims to perceive the standard operating procedures and the effectiveness of Surabaya Single Window program in improving the 

quality of service towards at Unit Pelayanan Terpadu Satu Atas (UPTSA) Surabaya. Quantitative causal methods were used in this 

study as well as unknown population calculation to determine the informants. Data were collected by questionnaire results filled by 

respondents. Process of data analysis were done by data validity and reliability test, multiple linear regression analysis, hypothesis 

test, coefficient of determination, and classic assumption test. 

Results indicates that the effectiveness of Surabaya Single Window has an effect on improving the quality of licensing services. 

Standard Operating Procedure (SOP) has a significant effect on the quality of licensing service. Based on simultaneously hypothesis 

testing shows the F value of 98.228 with a significance level of 0.000. This results shows that hypothesis were accepted, which means 

the effectiveness of this program and SOP affects simultaneously to the quality of service. The value of determination coefficient (R 

Square) by 0.670 indicates that 67,0% of program effectiveness variable (X1) and SOP (X2) were able to explain service quality 

variable (Y). 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan 

pelayanan yang menyangkut hubungan antara 

masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi jasa 

pelayanan. pelayanan publik juga merupakan suatu 

upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik 

melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan 

oleh masyarakat. Pemerintah sebagai pemberi 

pelayanan harus mampu memberikan pelayanan publik 

yang mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat 

yang semakin lama semakin beragam. Oleh karena itu, 

pemerintah harus selalu berupaya secara terus-menerus 

atau berkelanjutan agar tercipta pelayanan publik yang 

berkualitas. 

Salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan pelayanan publik adalah dengan 

mengembangkan e-government, baik di pemerintah 

tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan e-

government di Indonesia telah didukung dengan 

adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. Lebih lanjut Hasibuan 

dan Santoso (2005:44) mengungkapkan pentingnya 

pengembangan e-government yang memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan tersebut. Hal ini guna meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Perkembangan e-government di Indonesia 

sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

survey United National Development Programme 

(UNDP) yang menunjukkan bahwa seluruh pemerintah 

pusat dan daerah, termasuk lembaga-lembaga ad-hock 

telah memiliki situs web yang ditujukan untuk 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Walaupun demikian, implementasi e-

government masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga masih belum dapat meningkatkan 

secara signifikan kualitas pelayanan publik. Pola pikir 

aparatur pemerintah sebagai pemberi layanan yang 

masih cenderung konvensional menjadi kendala lain 

yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Adanya 

mindset pemberi layanan bahwa baik buruknya kualitas 

pelayanan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya 

pendapatan yang diterima, serta buruknya integritas 

pelayanan publik yang tercermin dari banyaknya 

praktik korupsi dan nepotisme menjadi permasalahan 

lain yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan 

publik. 

Dalam karya Rachmawati dan Nasution 

(2015:135) disebutkan bahwa kualitas pelayanan 

publik di Indonesia berada di peringkat 129 dari 188 

negara. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia di 

bawah rata-rata negara lain, seperti India, Vietnam, 

Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data Ombudsman 

RI Tahun 2015, laporan pengaduan masyarakat dari 

tahun 2010-2015 juga terus mengalami peningkatan. 

Berikut adalah data Ombudsman RI Tahun 2015 

tersebut. 
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Sumber : Laporan tahunan Ombudsman RI Tahun 2015 

Grafik Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 

2010-2015 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui 

bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah masih 

belum dapat memenuhi keinginan masyarakat. Oleh 

karena itu, jumlah pengaduan yang diajukan oleh 

masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Secara lebih rinci, terdapat 10 provinsi 

yang memiliki track record jumlah laporan pengaduan 

masyarakat terbanyak di Tahun 2015. Ke-10 provinsi 

tersebut, antara lain DKI Jakarta, Nusa Tenggara 

Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, 

Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, 

Sulawesi barat, dan Riau. 

Berbagai terobosan dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam upaya menekan tingkat pengaduan 

masyarakat, diantaranya adalah yang dilakukan oleh 

Subdin Perizinan Bangunan Jakarta Utara yang 

meluncurkan program Sistem Monitoring Online dalam 

perizinan IMB. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas 

waktu perizinan agar lebih cepat dan praktis dan 

menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

membentuk Kantor Pelayanan Perizinan dan 

Penanaman Modal sebagai upaya pemberian pelayanan 

Perizinan Terpada Satu Pintu (PTSP). Inovasi yang 

dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

sebagai solusi bagi pelaku usaha yang mengalami 

kesulitan dalam mengurus masalah perizinan usaha. 

Inovasi dalam hal pelayanan publik juga 

dilakukan oleh Pemkot Surabaya yang selama ini juga 

mengalami permasalahan serupa. Permasalahan yang 

dihadapi tersebut terlihat dari indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan di bawah ini. 

 
Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Surabaya Tahun 2015 

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

terhadap Pelayanan Perizinan di Surabaya 

 

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 

2012 indeks kepuasan masyarakat sebesar 94,30%, 

tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 89,21% dan 

tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 

83,69%. Penurunan ini disebabkan kendala atau 

hambatan yakni adanya peningkatan jumlah dan jenis 

perizinan yang dilayani UPTSA (Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap) sebagai unit pelayanan yang 

khusus melayanan pelayanan publik bidang perizinan 

dan non perizinan. Peningkatan jumlah permohonan 

perizinan periode 2010-2015 dapat dilihat pada grafik 

di bawah ini. 

 
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015 

Grafik Jumlah Permohonan Perizinan Tahun 

2010-2015 

 

Dengan adanya peningkatan seperti yang 

terlihat di gambar di atas, maka  dibuatlah inovasi di 

bidang pelayanan perizinan yang diperuntukkan 

mempermudah proses perizinan. Kemudian, dengan 

adanya kemudahan proses perizinan tersebut 

diharapkan akan memberikan dampak positif bagi 

pelayanan publik, yang dinilai dari indeks kepuasan 

masyarakat. Inovasi yang dimaksud adalah sistem 

perizinan berbasis online, yaitu Surabaya Single 

Window. (Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya 

Tahun 2014) 

Surabaya Single Window (SSW) merupakan 

layanan terpadu untuk memudahkan warga kota 

Surabaya atau warga asing yang akan berinvestasi ke 

Indonesia. Karena Surabaya Single Window (SSW) 

dilakukan secara online untuk pengurusan izin SKRK 

(Surat Keterangan Rencana Konta, Amdal Lalin, UKL-

UPL, IMB (Izin Mendirikan Bangunan, dan TDUP 

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dan lain-lain. 

Surabaya Single Window ini diluncurkan oleh 

Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini MT, termasuk 

dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 

tahun 2014 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014). Surabaya 

Single Window juga mendapat penghargaan sebagai 

inovasi pelayanan publik terbaik kategori Future City 

versi FutureGov. Penghargaan diserahkan oleh Joshua 

Chamber dari FutureGov Asia Pasifik pada 9 Oktober 

2014 (Tempo, 2014). 

Terlepas dari program Surabaya Single Window 

yang memberikan manfaat dalam pengurusan ijin, 

namun pada kenyataannya masih banyak keluhan 



  

 

3| P a g e  
 

masyarakat terhadap program Surabaya Single 

Window. Hal ini disebabkan walaupun Surabaya Single 

Window sistemnya online, tetapi pemohon dari 

berbagai perizinan masih diharuskan untuk datang ke 

UPTSA dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan 

yang sudah ditentukan dalam penentuan apakah 

diverifikasi atau tidaknya permohonan dari pemohon. 

Selain itu, masih terdapat praktek percaloan dari 

oknum-oknum tertentu, pemohon yang disasar oleh 

oknum-oknum tersebut adalah pemohon yang memiliki 

kesibukan padat dan tidak memiliki waktu untuk 

melakukan proses verifikasi di kantor UPTSA. Hal itu 

dikarenakan UPTSA hanya berlokasi di Surabaya Pusat 

dan juga Surabaya Timur, sehingga untuk masyarakat 

Surabaya yang berada di luar Surabaya Timur dan 

Surabaya Pusat lebih memerlukan waktu dan tenaga 

untuk melakukan verifikasi di kantor UPTSA dan 

berakibat pada keengganan masyarakat untuk 

mengurus perizinan (Sabila, 2014). Wakil Ketua 

Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono 

mengatakan juga mengemukakan bahwa masalah yang 

dihadapi sistem Surabaya Single Window diantaranya 

terkait verifikasi di satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) yang masih bersifat manual, mulai cek lokasi 

dan sebagainya (Sindo Online, 2015). 

Berdasarkan Laporan Akhir Survey Kepuasan 

Masyarakat pada Pelayanan Publik Pemerintah Kota 

Surabaya Tahun 2016, tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik di UPTSA Surabaya 

mayoritas masih berada pada tingkat puas. Tingkat 

kepuasan masyarakat tersebut dinilai melalui berbagai 

aspek, seperti persyaratan pelayanan, prosedur 

pelayanan, waktu pelayanan, biaya atau tarif 

pelayanan, produk spesifikasi, kompetensi pelayanan, 

perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta 

penanganan, pengaduan, saran dan masukan. Secara 

lebih lengkap berikut adalah gambar penilaian 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di 

UPTSA Surabaya. 

 
Sumber : Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat pada 

Pelayanan Publik Pemkot Surabaya Tahun 2016 

Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan di UPTSA Surabaya Tahun 2016 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara publik, 

masyarakat yang datang ke UPTSA Surabaya hanya 

merasa puas terhadap pelayanan jasa publik yang 

diberikan oleh UPTSA Surabaya, yakni dengan nilai 

indeks kepuasan sebesar 78.74. Dari sembilan atribut 

penilaian, hanya 2 atribut yang mendapat penilaian 

sangat puas, yakni atribut biaya atau tarif pelayanan 

yang sebesar 87.29 dan perilaku pelaksana yang 

sebesar 84.25. 

Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di UPTSA Surabaya juga dapat 

dilihat dari masih banyaknya laporan pengaduan 

masyarakat yang disampaikan melalui 

uptsa.surabaya.go.id. Prosedur pelayanan perizinan 

secara online yang sulit dipahami, lamanya waktu 

pengurusan, adanya kekurangan dalam website 

UPTSA, serta kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai cara untuk melakukan verifikasi data melalui 

sistem online merupakan beberapa aspek yang 

dikeluhkan masyarakat. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rizky Chintyawati dengan mengambil judul penelitian 

“Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Unit Terpadu 

Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya”, sistem informasi 

pelayanan publik, standar operasional prosedur dan 

pengelolaan pengaduan yang terdapat di Unit Terpadu 

Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya masih belum 

efektif dan perlu adanya perbaikan. Sedangkan 

Surabaya Single Window dapat dikatakan belum 

efektif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh efektivitas program dan standar operasional 

prosedur Surabaya Single Window terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan di Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya. Diasumsikan 

bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas program 

dan Standar Operasional Prosedur Surabaya Single 

Window dalam peningkatan kualitas pelayanan di Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya 

Manfaat penelitian ini secara akademis 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, baik 

pemerintah kota Surabaya dalam menentukan 

kebijakan terkait pengembangan pelayanan publik, 

khususnya efektivitas program dan Srandar 

Operasional Prosedur Surabaya Single Window di 

dalam peningkatan kualitas pelayanan. 

 

Efektivitas Program 

Suatu program pelayanan publik dapat dikatakan 

berhasil apabila program tersebut berjalan dengan 

efektif. Hal ini dikarenakan program yang berjalan 

efektif, berarti program tersebut mampu mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Nazaruddin (2013:113) 

mengemukakan bahwa efektivitas merupakan unsur 

pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun 

program. Mardiasmo (2009:56) menyatakan efektifitas 

pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan 

atau target  kebijakan (hasil guna). Efektifitas adalah 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang harus dicapai. Sementara itu, menurut Steers 

dalam Nazaruddin, (2013:79) mengemukakan bahwa 

efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program 

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana 

tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Suatu 

program dapat dikatakan efektif apabila mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Sumenge, 2013:9). 

Jadi efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi 

atau suatu program atas tujuan yang ingin dicapai.  
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Ukuran efektivitas program dalam meningkatkan 

pelayanan elektronik pemerintah daerah adalah sebagai 

berikut (Hessel, 2005 dalam Pradikta, 2014:5): 

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang 

mantap 

4. Perencanaan yang matang 

5. Penyusunan program yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat 

mendidik. 

 Sementara itu, Budiani (2009:54) mengatakan 

bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel 

sebagai berikut: 

1. Ketepatan sasaran program  

Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut 

tepat dengan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kriteria pada ketepatan sasaran 

program adalah sasaran dari program Surabaya 

Single Window yang ditujukan pada pengusaha 

yang akan melakukan pengurusan ijin. 

2. Sosialisasi program 

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi 

mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan 

kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran 

program pada khususnya. Sosialisasi program dapat 

dilihat dari frekuensi, media, dan metode.  

3. Tujuan program 

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil 

pelaksanaan program dengan tujuan program yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program 

Surabaya Single Window adalah mempermudah 

perizinan usaha dan mempercepat pelayanan di 

bidang perizinan, dapat mengaksesnya dari mana 

saja, dengan kepastian mengenai persyaratan, 

waktu, serta biaya pengurusan 

4. Pemantauan program 

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian 

hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada 

pelanggan. Kriteria dalam pemantauan program 

adalah pengawasan atas pelaksanaan program 

Surabaya Single Window. 

 

Standar Operasional Prosedur 

Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam Standard Operating Procedure 

(Standar Operasional Prosedur), maka pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat akan berjalan 

dengan baik. Hal ini dikarenakan melalui Standar 

Operasional Prosedur, masyarakat dapat memperoleh 

petunjuk tentang cara mendapatkan pelayanan 

sedangkan bagi aparatur keberadaan Standar 

Operasional Prosedur dapat menjadi pedoman dalam 

pemberian pelayanan. Menurut Budihardjo (2014:7) 

pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak 

pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja 

atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja 

yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-

ubah, maka prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi 

dokumen tertulis. Dokumen tertulis ini selanjutnya 

dijadikan standar bagi pelaksanaan prosedur kerja 

tertentu. 

Pengertian lain dari SOP sebagai pedoman 

operasi standar dalam mengimplementasikan 

keputusan dalam suatu tindakan yang terstruktur dan 

dapat dipertanggungjawabkan. SOP adalah panduan 

untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, 

menggambarkan kualitas pelayanan yang diinginkan, 

dan mengevalusi kualitas pelayanan dilihat dari 

operasional untuk peningkatan efisiensi operasional, 

akuntabilitas, dan peningkatan keamanan (Setiawati, 

2015). 

Pengertian lain dari SOP adalah serangkaian 

panduan yang terdokumentasi secara jelas, lengkap, 

dan rinci mengenai proses, tugas, dan peran setiap 

individu atau kelompok yang dilakukan sehari-hari di 

dalam suatu organisasi. Dilihat dari fungsinya, SOP 

berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja 

yang teratur, sistematis, serta dapat 

dipertanggungjawabkan; dan menggambarkan 

bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di 

perusahaan. 

SOP yang merupakan dokumen tertulis berisi 

petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan yang 

diperlukan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

Oleh karena itu, keberadaan SOP akan menyebabkan 

pekerja memiliki petunjuk yang berisi tahapan 

pelaksanaan pekerjaan (petunjuk kerja) yang memberi 

pengawasan terhadap proses dan hasil pekerjaan 

(Setiawati, 2015). Berikut tujuan SOP menurut 

Setiawati (2015:518) yang terdiri dari: 

1. Menyediakan sebuah rekaman aktivitas, juga 

pengoperasian secara praktis.  

2. Menyediakan sebuah informasi yang konsisten, 

oleh karenanya juga membentuk disiplin kepada 

semua anggota organisasi baik dalam institusi, 

organisasi, maupun perusahaan.  

3. Memudahkan menyaring, menganalisis, dan 

membuang hal-hal atau pekerjaan yang tidak 

perlu, yang tidak berkaitan secara langsung 

dengan prosedur yang sudah ada.  

4. Mendukung pengalaman dan pengetahuan 

pegawai, dan sekaligus juga mengantisipasi 

banyak kesalahan yang mungkin terjadi.  

5. Memperbaiki performa, atau kualitas pegawai itu 

sendiri.  

6. Membantu menguatkan regulasi perusahaan.  

7. Memastikan efisiensi tiap-tiap aktivitas 

operasional.  

8. Menjelaskan segala peralatan untuk keefektifan 

program pelatihan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan telah menyebutkan bahwa 

prinsip-prinsip SOP sebagai berikut: 
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1. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur 

yang distandarkan harus dapat dengan mudah 

dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur 

bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru 

dalam pelaksanaan tugasnya;  

2. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang 

distandarkan harus merupakan prosedur yang 

paling efisien dan efektif dalam proses 

pelaksanaan tugas;  

3. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang 

distandarkan harus selaras dengan prosedur-

prosedur standar lain yang terkait; 

4. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang 

distandarkan mengandung standar kualitas atau 

mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian 

keberhasilannya; 

5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan 

harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang 

berkembang dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan;  

6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang 

dilayani. Prosedur-prosedur yang distandarkan 

harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna 

(customer’s needs) sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada pengguna;  

7. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang 

distandarkan harus memenuhi ketentuan dan 

peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku; 

8. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang 

distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan 

sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, 

dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk 

melindungi aparatur atau pelaksana dari 

kemungkinan tuntutan hukum. 

 

Konsep Single Window 

Penyempurnaan kualitas layanan merupakan 

aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan 

bagi pengguna layanan. Salah stau cara yang dapat 

digunakan adalah dengan melakukan inovasi pelayanan 

melalui konsep single window. Abeywickrama & 

Wickramaarachchi (2015:883) mengemukakan di 

sebagian besar negara, perusahaan yang bergerak 

dalam perdagangan internasional, secara teratur dan 

berkala harus menyerahkan informasi dan dokumen-

dokumen laporan kepada otoritas pemerintah. 

Informasi dan dokumentasi ini harus disampaikan 

melalui beberapa lembaga yang berbeda, dengan 

masing-masing bentuk sistem dan form yang spesifik. 

Persyaratan ini merupakan beban baik kepada 

pemerintah maupun masyarakat bisnis khususnya di 

negara-negara berkembang. Oleh karena itu, 

pemerintah membuat program  Single Window. Single 

Window sendiri merupakan sebuah sistem yang 

memungkinkan pedagang atau pengusaha untuk 

mengajukan data dan informasi untuk memenuhi 

semua persyaratan peraturan terkait impor atau ekspor. 

Secara praktis lingkungan single window menyediakan 

satu pintu masuk, baik fisik atau elektronik, untuk 

pengajuan dan penanganan semua data dan dokumen 

yang berkaitan dengan kepabeaan (Abeywickrama & 

Wickramaarachchi, 2015:884).  

Sementara itu, The Global Facilitation 

Partnership for Transport and Trade (GFPT) dalam 

Economic and Social Commission for Western Asia 

(2011) mendefinisikan single window sebagai fasilitas 

yang memungkinkan pihak yang terlibat dalam 

perdagangan internasional dan transportasi untuk 

mengajukan informasi standar dan dokumen dengan 

entry point tunggal untuk memenuhi semua persyaratan 

impor, ekspor dan persyaratan peraturan terkait transit. 

Konsep dasar dan elemen dari single window 

menurut Abeywickrama & Wickramaarachchi 

(2015:884) terdiri dari: 

1. A single authority  

Entitas yang mengkoordinasikan antara semua 

instansi yang terkait dan melaksanakan semua 

yang berhubungan dengan pengendalian yang 

berhubungan dengan perbatasan wilayah. Misal di 

Swedia dan Belanda, petugas bea cukai 

melakukan banyak tugas berdasarkan tugas dari 

pejabat-pejabat pemerintah lainnya yang 

berwenang. 

2. A single system 

Sistem ini berfungsi sebagai hubungan transaksi 

dan terintegrasi untuk semua otoritas. Deklarasi 

dan izin diterima secara elektronik dalam satu 

aplikasi. Hal ini memungkinkan pedagang untuk 

mengirimkan data standar hanya sekali dan sistem 

mendistribusikan data ke lembaga yang memiliki 

kepentingan dalam transaksi 

3. An automated system 

Melalui yang trader dapat meyerahkan deklarasi 

perdagangan elektronik untuk berbagai otoritas 

untuk pengolahan dan persetujuan dari satu 

aplikasi. Dalam pendekatan ini, ijin yang telah 

disetujui dikirim secara ektronik ke komputer 

penerima. 

 

Sementara itu, menurut Economic and Social 

Commission for Western Asia (2011) manfaat dari 

adanya single window ini dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat untuk pembuat kebijakan yang dapat 

membantu memfasilitasi kerjasama regional, 

integrasi dan pertukaran berbagai informasi 

perdagangan regional 

2. Manfaat untuk otoritas kepatuhan atau pemohon 

wewenang lebih komprehensif dan efisien  untuk 

persyaratan  legistatif  dan peraturan pemerintah, 

termasuk ketentuan perjanjian perdagangan 

internasional 

3. Menurukan resiko praktek korupsi dan kegiatan 

perdagangan ilegal, serta meningkatnya transparasi 

dan akuntabilitas  

4. Manfaat untuk pedagang yaitu dapat mengurangi 

biaya administrasi, waktu jika terdapat penundaan 

dapat bisa diprediksi, barang lebih cepat mendapat 

perijinan, penanganan eksepsi dan penyelesaian 

sengketa cepat sehingga dapat menurunkan biaya 

penyimpanan persediaan 
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Manfaat untuk operator logistik pada hal 

perpindahan barang lebih cepat melalui formalitas dan 

perdagangan yang mengarah pada produktivitas dari 

sumber daya yang lebih baik, serta penjadwalan yang 

lebih akurat dengan alokasi sumber daya yang dapat 

meningkatkan akurasi dari informasi yang diberikan 

kepada klien 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Setiap masyarakat yang menggunakan 

pelayanan publik tentu menginginkan agar pelayanan 

publik yang diselenggarakan pemerintah berkualitas, 

dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan masyarakat. Pelayanan publik menurut 

Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara No. 

81/1993 ialah segala bentuk pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pusat, di daerah dan di 

lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang 

dan atau jasa, dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan dan dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan (Tangkilisan, 

2007:208). Berdasarkan keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik menyebutkan 

bahwa prinsip pelayanan publik terdiri dari: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-

belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan 

Prinsip kejelasan berkaitan dengan: 1) persyaratan 

teknis dan administratif pelayanan publik; 2) unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelayanan publik; 3) rincian biaya pelayanan 

publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan 

kerja, dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

8. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan 

dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, 

dan santun, ramah serta memberi pelayanan dengan 

ikhlas. 

10. Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

 

Lebih lanjut dijelaskan dalam keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa untuk mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas maka setiap 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan 

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 

oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar 

pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberian pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus 

ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan.  

 

Dalam penelitian ini, menilai kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya 

kepada setiap masyarakat, menggunakan dimensi yang 

berdasarkan pada teori Servqual yang dikemukakan 

oleh Parasuraman, et. al. Service quality atau kualitas 

pelayanan dapat diukur dengan menggunakan 

perbandingan persepsi para pelanggan atas layanan 

yang benar-benar diterimanya (Sari dan Winarno, 

2012:6). Dalam pengukurannya dijelaskan oleh 

Detmuliati, et. al (2014:10) bahwa Servqual diukur dengan 

menggunakan lima dimensi yang terdiri dari, dimensi 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan  

empathy. Penggunaan lima dimensi kualitas layanan 

tersebut karena mampu menggambarkan seberapa baik 

layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa yang tidak 
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hanya berdasarkan pada pemberian pelayanan oleh para 

staff/karyawan namun melihat juga fasilitas fisik yang 

disediakan oleh perusahaan jasa. Selain itu, dimensi kualitas 

layanan yang terdiri dari, dimensi tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan  empathy merupakan 

konsep yang sudah teruji digunakan oleh banyak penelitian 

dalam mengukur kualitas layanan perusahaan jasa. 

 

HIPOTESIS 

H0 : Efektivitas program dan Standar Operasional 

Prosedur tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan di UPTSA 

Surabaya 

H1 : Efektivitas program berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan di 

UPTSA Surabaya. 

H2 : SOP berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan di UPTSA 

Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan 

tipe penelitian kausal. Lokasi penelitian dalam 

penelitian ini adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 

(UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya Jl. Menur No. 31 

C Surabaya dan Jl. Genteng Kali No.117 Surabaya, 

yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk 

mengelola Website SSW. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling yakni 

pemilihan sampel dengan berdasarkan bahwa sampel 

memiliki informasi yang dapat mewakili populasi 

(Silalahi, 2012:272-273). Kriteria yang digunakan 

untuk menentukan sampel ialah masyarakat Kota 

Surabaya yang sudah pernah menggunakan Program 

SSW. Dikarenakan jumlah masyarakat Surabaya yang 

menggunakan program SSW dalam penelitian ini tidak 

diketahui, maka penentuan jumlah sampel dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan unknown population 

sebagai berikut Frendy (2011:53) dalam Ekasari 

(2014:98) : 

n = Z
2
 

     4µ
2
 

Keterangan :  

n = Ukuran sampel 

Z = Tingkat keyakinan sampel yang  dibutuhkan  

dalam penelitian,  pada  a  = 5% (derajat keyakinan 

ditentukan 95%) maka Z = 1,96 

µ = margin of error, tingkat kesalahan yang dapat 

ditolerir (ditentukan 10%) 

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

n = Z
2
 

     4µ
2
 

n = 1,96 

    4(0,1)
2
 

   = 96,4 = 100 responden 

 

Teknik pengumpulan data menggunakan data 

primer dan data sekunder. Teknik analisis data terdiri 

dari uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi 

linier berganda, uji hipotesis, koefisien korelasi 

determinasi, serta uji asumsi klasik. 

 

HASIL STUDI 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t didapatkan hasil variabel 

efektivitas program memiliki nilai thitung sebesar 

7,448 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 

berarti secara parsial efektivitas program 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja 

pelayanan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

hipotesis pertama yang dikemukakan dalam 

penelitian ini dapat diterima, artinya semakin efektif 

program SSW dalam mempermudah masyarakat 

untuk melakukan pengurusan perijinan maka akan 

memberikan kontribusi yang kuat terhadap 

peningkatan kualitas kinerja pelayanan perijinan 

masyarakat Surabaya.   

Nazaruddin, (2013) mengemukakan bahwa 

efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program 

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana 

tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Suatu 

program dapat dikatakan efektif apabila mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa efektivitas pada program SSW, 

memiliki arti bahwa program SSW mampu mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan, yaitu 

mempermudah masyarakat Surabaya dalam 

pengurusan perijinan karena kemampuannya dalam 

mempersingkat waktu dan pengecekan data serta 

persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel SOP memiliki thitung sebesar 2,371 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,020 yang lebih 

kecil dari 5% (0,05) yang berarti secara parsial 

variabel SOP berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas kinerja pelayanan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

“SOP berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

kualitas kinerja pelayanan perijinan”. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa SOP memiliki 

kontribusi yang penting, dapat diterima, dan berguna 

dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan 

suatu instansi pemerintah. 

Pada dasarnya suatu kegiatan yang sudah 

ditetapkan dalam SOP, maka pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat akan berjalan dengan 

baik termasuk dalam masalah prosedur perijinan 

Surabaya Single Window. Hal ini dikarenakan melalui 

SOP, masyarakat dapat memperoleh petunjuk 

tentang cara mengajukan perijinan yang sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan sehingga proses 

pengajuan perijinan dapat lebih lancar. Disamping 

itu, melalui SOP, masyarakat dapat memperoleh 

informasi atau petunjuk ketika menghadapi kendala 

dalam pengajuan perijinan. SOP dapat menjadi 

pedoman dalam pemberian pelayanan, sehingga SOP 

yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat 
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akan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. 

Menurut Budihardjo (2014:7) pada dasarnya SOP 

adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang 

mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur 

tertentu. Oleh karena prosedur yang dimaksud 

bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, maka 

prosedur tersebut dibakukan menjadi suatu SOP 

yang selanjutnya dijadikan standar bagi pelaksanaan 

prosedur suatu aktivitas atau kegiatan tertentu 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penyajian data dan hasil analisa yang 

dilakukan dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis standar operasional 

prosedur dan efektivitas program Surabaya Single 

Window (SSW) dalam meningkatkan kualitas kinerja 

pelayanan perijinan oleh masyarakat Surabaya, maka 

kesimpulan yang dapat diperoleh adalah: 

1. Efektivitas program Surabaya Single Window 

berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja 

pelayanan perijinan seperti yang ditunjukkan dari 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t 

yang diperoleh nilai thitung sebesar 7,448 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

program Surabaya Single Window efektif dalam 

memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya 

dalam mempermudah proses pengajuan perijinan. 

Melalui program SSW dapat mempersingkat 

waktu pengurusan perjinan karena masyarakat 

Surabaya dapat melakukan pengurusan perijinan 

tanpa harus datang ke kantor UPTSA. 

2. Standard Operating Procedure (SOP) 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja 

pelayanan perijinan sebagaimana yang 

ditunjukkan dari hasil uji t yang diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,371 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 5% (0,05). Hal 

ini menunjukkan pentingnya SOP dalam prosedur 

perijinan, karena SOP Surabaya Single Window 

yang semakin jelas dan mudah dipahami akan 

berimplikasi pada kemudahan masyarakat dalam 

menggunakan program SSW serta masyarakat 

memperoleh informasi atau petunjuk ketika 

menghadapi kendala dalam menggunakan 

program SSW. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan 

menunjukkan nilai F sebesar 98,283 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini 

menunjukkan nilai signifikan Fhitung menurut hasil 

perhitungan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

hipotesis diterima, artinya efektivitas program dan 

SOP berpengaruh secara simultan terhadap 

kualitas kinerja pelayanan. Nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,670 

menunjukkan sebesar 67,0% variabel efektivitas 

program (X1) dan SOP (X2) mampu menjelaskan 

variabel kualitas kinerja pelayanan (Y). 

 

 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan, dapat diketahui bahwa adanya implementasi 

program SSW memberikan dampak yang signifikan 

dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan 

perijinan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran 

yang dapat diajukan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak UPTSA Pemerintah Kota Surabaya 

diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang 

program Surabaya Single Window karena 

dimungkinkan masih adanya penguasaan IT yang 

masih rendah pada masyarakat, sehingga 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan 

program SSW. Disamping itu, pihak UPTSA 

dapat juga membuat manual book untuk 

membantu masyarakat dalam menggunakan 

Surabaya Single Window. 

2. Memperbanyak penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang Surabaya Single Window agar 

masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut 

dengan lebih mudah. Sarana dan prasarana 

tersebut terutama disediakan di semua SKPD 

yang terkait dengan Surabaya Single Window, 

penambahan sarana di UPTSA, di tingkat 

kecamatan maupun di lokasi umum lain sehingga 

masyarakat yang tidak terhubung dengan internet 

akan semakin mudah menggunakan Surabaya 

Single Window. 
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