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Abstract 

The purpose of this research is to know the Quality of Licensing Service of Trading Business License (SIUP) at 

the Investment Office of Pasuruan Regency. While the problem to be answered is “How the quality of licensing service 

of Trade Business License (SIUP) in the Office of Investment and Licensing Pasuruan Regenc? 

In this study used the theory of public service by Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The method used in this 

research is qualitative with descriptive research type. The selected research location is Pasuruan Regency. Informant 

determination was done by purposive technique, which then continued with snowball technique, then to test the validity 

of research data used data triangulation technique, while data analysis process done by data reduction, data 

presentation, and conclusion. 

The results obtained related to the Quality of Licensing Service of Trade Business License (SIUP) has been 

running well, it can be seen in the implementation of services that have been given to the Licensing Service to the 

applicant, it is in accordance with the quality of service components are running with the standard service. So the 

service of Licensing License Business Trade (SIUP) has been able to provide services with optimal enough, thus what 

the rights of the community can be fulfilled in accordance with what is desired. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan 

kepadatan penduduk yang relatif tinggi, dengan jumlah 

penduduk per 30 juni 2016 mencapai 257.912.349 

jiwa. Kepadatan penduduk seperti ini diharapkan 

pemerintah dapat memberikan suatu inovasi yang 

nantinya dapat membuat masyarakat dapat mandiri 

dengan keahlian yang mereka miliki sendiri. Tujuan 

tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan negara 

yang salah satunya dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang bagus dan memadai yang berorientasi 

kepada masyarakat atau publik. Pada dasarnya 

pelayanan merupakan kebutuhan setiap manusia atau 

individu dalam menjalankan suatu hal atau kegiatan. 

Pelayanan publik menjadi isu strategis yang marak di 

perbincangkan oleh kalangan masyarakat seiring 

kompleksnya kebutuhan masyarakat saat ini, hal 

terpenting peran pemerintah adalah memberikan 

pelayanan publik yang baik dan pelayanan merupakan 

hak bagi warga negara atau masyarakat untuk 

mendapatkan maupun memenuhi semua kewajibannya.  

Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur 

pemerintah menyangkut pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat. Satu hal yang hingga 

saat ini sering sekali masih menjadi masalah dalam 

hubungan antara masyarakat dan pemerintah di daerah 

adalah dalam bidang public service (pelayanan umum), 

terutama dalam hal kualitas dan mutu pelayanan 

aparatur pemerintah kepada masyarakat. Hakikatnya 

pemerintah berdiri sebagai service provider (penyedia 

jasa) bagi masyarakat di tuntut untuk memberikan 

pelayanan yang semakin berkualitas. Apalagi dalam 

menghadapi persaingan di era globalisasi, kualitas 

pelayanan aparatur pemerintah akan semakin di tantang 

untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan 

yang semakin tinggi dari semua masyarakat. 

Pemerintah dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan dalam pelayanan publik sangat penting, 

karena peran pemerintah lebih besar dalam 

menyangkut kepentingan umum. Pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, melibatkan seluruh 

Aparatur Sipil Negara sebagai pemberi layanan dapat 

mengalami perubahan yang baik apabila masyarakat 

turut berpartisipasi dalam mensukseskan setiap 

perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan 

publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 

dalam segala bidang unit pelayanan di indonesia sangat 

buruk, masih ditemui kelemahan – kelemahan yang 
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dampaknya sering merugikan masyarakat, masalah 

yang kerap terjadi dalam kegiatan pelayanan publik 

diantaranya birokrasi yang berbelit, pungutan liar yang 

dilakukan oleh birokrat, waktu yang terlalu lama untuk 

mengurus sebuah pelayanan. Banyaknya masalah yang 

berkaitan dengan pelayanan publik yang terjadi di 

setiap bidang maupun instansi menyebakan indonesia 

masuk kategori pelayanan publik yang bermasalah dari 

segi biaya pelayanan dan waktu pelayanan.   

Lembaga pelayanan publik, Ombudsman 

menilai, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih 

sangat kurang. Jika tak ada langkah perbaikan 

signifikan, target negara ini untuk menggapai tujuh 

besar ekonomi dunia akan sirna begitu saja. Kondisi 

setiap daerah yang ada di Indonesia sangatlah beragam, 

dan beragam pula model dalam pelayanan publik yang 

ada pada suatu daerah. Namun ternyata pada hal ini 

menjadi sebuah tantangan baru untuk dihadapi dan 

mampu di atasi oleh setiap instansi pemerintah yang 

ada di Indonesia. Pada setiap daerah memiliki sumber 

daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda satu 

dengan yang lainnya, sehingga perlu teliti dalam 

menyiapkan strategi yang tepat untuk dilakukan agar 

trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

tidak luntur atau hilang.  Penilaian kepatuhan 

pelayanan publik yang dimaksudkan adalah untuk 

mengingatkan kewajiban pemerintah yang berwenang 

agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. 

Penilaian yang berguna adalah menggunakan variabel 

dan indikator berbasis pada kewajiban penyelenggara 

pelayanan negara dimana standar pelayanan publiknya 

diatur dalam pasal 15 dan Bab V UU pelayanan publik 

sebagai berikut, menurut badan layanan publik 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengeluarkan 

data sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Penilaian Indikator Pelayanan Publik 

 
Sumber : Buku Laporan Ombudsman Republik 

Indonesia Tahun 2016 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada 

tahun 2015 sampai dengan 2016 menyatakan pada satu 

tahun terakhir jumlah tingkat pelayanan semakin 

bertambah pada setiap dinas yang ada, dalam diagram 

diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 

Prosentase tertinggi yang di dapatkan dalam indikator 

pelayanan publik di Indonesia pada lembaga (instansi) 

memiliki peningkatan jumlah pelayanan publik pada 

tahun 2016 yaitu 67 persen jauh dibanding dengan 

Pemkab yang memiliki prosentase 15 persen terhadap 

kepatuhan pelayanan publik yang ada. 

Pelayanan publik di Indonesia masih 

tergolong sangat buruk, dalam hal ini disebabkan 

karena lemahnya kualitas pelayanan publik di setiap 

daerah karena tidak mempunyai standart kualitas 

pelayanan. Standar pelayanan publik itu sudah sesuai 

atau belum untuk dapat diterapkan pada semua daerah. 

Menurut laporan ombudsman RI tahun 2016 tentang 

permasalahan pelayanan publik semakin meningkat 

setiap tahunnya:  

Tabel 1.2 

Laporan Pelayanan Publik Tahun 2011 Sampai 2016 

Tahun Jumlah Laporan 

2011 1867 laporan  

2012 2209 laporan  

2013 5173 laporan  

2014 6678 laporan  

2015 6859 laporan  

2016 9030 laporan  

   Sumber: Laporan Ombudsman Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat 

kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat 

buruk, dapat kita lihat dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2016 jumlah pelaporan dari masyarakat akan 

kurang puasnya layanan publik terus bertambah setiap 

tahunnya. Itu dikarenakan pemerintah masih kurang 

dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat, terutama pada instansi pemberi pelayanan 

yang masih memiliki sejumlah permasalahan dalam 

melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa 

kurang dipenuhi haknya oleh pemerintah. 

Pelayanan di Indonesia sendiri dapat 

dikatakan masih belum baik dalam mencapai tingkat 

kepuasan yang layak, seperti yang dikatakan oleh 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa pelayanan di 

Indonesia masih banyak kekurangan dan 

mengecewakan, itu semua diketahui dengan melakukan 

survey yang dilakukan oleh lembaga survey dari dalam 

maupun dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan 

kualitas pelayanan di Indonesia semakin memburuk, 

ditambah lagi dengan banyaknya keluhan soal 

berbelitnya perizinan di berbagai sektor, sehingga 

banyak investor yang ingin membangun usaha di 

Indonesia menjadi terhambat dengan adanya 

kebobrokan masalah pelayanan. Selain itu, dalam 

survey yang dilakukan oleh lembaga survey Indonesia, 

peringkat pelayana publik Indonesia juga masuk dalam 

peringkat ke 128 dunia dari 185 negara yang di survei, 

masih kalah dibanding dengan negara tetangga kita 
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yang memiliki pelayanan yang baik, Malaysia sendiri 

menempati peringkat 12, Thailand menempati 

peringkat 18, dan tiongkok pada urutan ke 91. 

Tentunya itu membuat tamparan keras bagi Indonesia, 

dan pemerintah harus segera berbenah untuk bisa 

berkembang dalam konteks pelayanan. Pelayanan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

eksistensi aparatur pemerintah dan masyarakat. Peran 

aktif pemerintah dalam bidang pelayanan tidak akan 

berjalan tanpa adanya dukungan masyarakat karena 

pada hakekatnya pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat  (abdi masyarakat) dimana pemerintah 

tidak hanya melayani dirinya sendiri, tetapi melayani 

masyarakat serta menciptakan masyarakat hidup 

sejahtera. Berikut parameter survei yang dilakukan 

oleh lebaga survey Indonesia dalam mengukur suatu 

layanan publik yang ada di seluruh dunia termasuk 

juga Indonesia, data penunjang hal yang 

mempengaruhi peringkat Indonesia dalam pelayanan 

publik sendiri ada beberapa parameter yang 

mempengaruhi peringkat, sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Laporan Parameter Peringkat Indonesia 

No  Parameter Survei Peringkat ke 

dari 185 

negara 

1 Kemudahan 

Berbisnis 

166  

2 Kemudahan 

Pendaftaran Properti 

98  

3 Kemudahan 

Memperoleh Listrik 

147  

4 Kemudahan Kredit 129 

5 Kemudahan 

Pembayaran Pajak 

131  

Sumber : Bank Dunia Tahun 2016  (berdasarkan 

peringkat 185 negara) 

Dari tabel data diatas menunjukkan akan 

jauhnya peringkat Indonesia dari pada negara asia 

lainnya dapat diambil contoh negara Malaysia dan 

Thailand, kedua negara tersebut sangat baik dalam segi 

pelayanan, penyebab Indonesia mendapatkan peringkat 

128 dunia dari 185 negara yang ada adalah banyaknya 

kesulitan yang terjadi dari pengurusan (kemudahan 

berbisnis, kemudahan pendaftaran properti, kemudahan 

memperoleh listrik, kemudahan kredit, kemudahan 

pembayaran pajak). Dari parameter yang ada di atas 

kemudahana berbisnis menjadi perhatian yang serius, 

dalam data diatas terlihat apabila pelayanan untuk 

berbisnis di persulit maka akan membuat investor 

investor yang ingin masuk untuk berbisnis di Indonesia 

menjadi berfikir untuk masuk untuk berbisnis di 

Indonesia di karenakan kesulitan dalam berbisnis di 

Indonesia. hal itu semua penyebabnya peringkat 

Indonesia memburuk di banding negara Malaysia dan 

Thailand.  

Salah satu jenis pelayanan publik adalah 

pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan di Indonesia 

sangat beragam, mulai dari Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 

Izin Gangguan / Hinder Ordanantie (HO), Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar 

Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin 

Usaha Perdagangan- Minuman Beralkhohol (SIUP-

MB). Pentingnya pelayanan perizinan tersebut adalah 

untuk lebih membuat masyarakat dapat mandiri dan 

termudahkan urusan dalam bidang usaha, sehingga 

kepuasan pelayanan perizinan yang diberikan 

pemerintah sudah baik maka akan membuat 

masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan 

dalam terciptanya kualitas perizinan yang baik akan 

menciptkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah. Pelayanan perizinan diatur dalam Perpres 

No. 27 Tahun 2009 ―Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di 

Bidang Penanaman Modal‖. Dalam perpres tersebut 

sudah diatur tentang indeks atau indikator pelayanan 

publik dan pelayanan perizinan. Dalam Perpres 

tersebut penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman 

Modal oleh pemerintah provinsi oleh PDPPM, tapi 

dalam kenyataannya masih saja terdapat permasalahan 

yang terjadi di instansi pemerintahan,menurut surat 

kabar elektronik yang dikeluarkan oleh kompas: 

―Kelembagaan di instansi pemerintah—lebih-

lebih yang terkait dengan layanan langsung 

kepada masyarakat—harus menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungan yang 

dinamis, sederhananya tuntutan dan harapan 

masyarakat.‖ 

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

yang baik dapat membuat suatu kemakmuran suatu 

perekonomian masyarakat, bagaimana dapat dikatakan 

seperti itu, karena dalam hakikatnya pemerintah 

merupakan suatu aparat yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakatagar tercipta kesetaraan drajat, 

perekonomian yang stabil. Itu semua dapat di lihat 

dengan menggunakan acuan dari Pergub No. 77 Tahun 

2010 ―Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu‖. 

Dalam hal ini pemerintah menjadi pelayanan 

masyarakat yang harus bisa memfasilitasi masyarakat 

untuk lebih berkembang untuk membuat tujuan hidup 

yang stabil dan dapat menjadi pribadi yang mau untuk 

berusaha dalam menyambung kelangsungan hidup. 

Namun pada kenyataanya pelayanan perizinan sendiri 

di Indonesia masih dijumpai banyak permasalahan 

dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, hal tersebut 

diungkapkan menurut Komisioner Ombudsman RI, 

Ninik Rahayu mengatakan pernyataan sebagai berikut:  

―Di awal 2017 yang baru tiga bulan ini 

laporan yang masuk sudah hampir 3.000 

laporan. Kami apresiasi kepada masyarakat 

yang mulai tidak ragu untuk melaporkan 

persoalan pelayanan publik, berdasarkan 

jumlah laporan tersebut, kasus pertanahan 
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menempati posisi tertinggi. Beberapa contoh 

kasus pertanahan seperti hak guna bangunan. 

Kemudian, diikuti kasus yang terkait dengan 

pemerintahan daerah. Misalnya, hak atas 

pendidikan dan hak atas kesehatan. Selain itu, 

kinerja kepolisian menempati urutan ketiga 

yang mendapat sorotan dari masyarakat. ‖ 

Dari perkataan yang dikemukakan oleh 

Komisioner Ombudsman RI, Ibu Ninik Rahayu bahwa 

pelayanan publik diseluruh daerah masih menemui 

kebobrokan didadalamnya, hal paling utama yaitu 

masalah tentang kasus pertanahan yang menempati 

posisi paling tinggi tingkat permasalahannya 

dibandingkan dengan pelayanan perizinan yang 

lainnya, tentu saja itu membuat masyarakat semakin 

tidak percaya terhadap kinerja pemerintah dalam 

memberikan fasilitas pelayanan yang ada. Pada inti 

dari perkataan di atas adalah pelayanan perizinan di 

Indonesia masih jelek dan bahkan dikatan jauh dari 

kata baik.  

 Tidak hanya perkataan dari Komisioner RI 

Ombudsman, kementrian Hukum dan Ham juga 

memberikan penjelesan tentang masih banyaknya 

permasalahan yang masih saja terjadi di dalam 

pelayanan perizinan, sehingga negara kita tertinggal 

dibandingkan dengan negara lain, diantaranya: 

―Masih banyak pengaduan dan keluhan terkait 

pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Persaingan antar Negara dalam 

merebut investor bukan lagi antara Negara 

kaya dan miskin tapi sudah bergeser antara 

Negara yang mampu memberikan pelayanan 

perijinan yang cepat dengan yang masih 

lambat dan berbelit-belit. Pelayanan perijinan 

bias cepat jika dilaksanakan on 

system/digitalyze dengan memanfaatkan 

Teknologi Informatika.‖ 

Dalam berita yang dimuat diatas 

mengindikasikan bahwa negara Indonesia masih 

berbelit belit dalam pemberian pelayanan sehingga 

para investor yang ingin membuka usaha di negara kita 

lebih memilih negara lain ketimbang negara kita, 

akibatnya negara kita teringgal dengan negara lainnya. 

Faktor yang paling berpengaruh dalam kehancuran 

bangsa yaitu pungutan liar yang dilakukan oleh oknum 

oknum pegawai yang bekerja pada instansi tersebut. 

Sudah berapa tahun sudah masa reformasi namun 

nampaknya dalam segi pelayanan perizinan masih 

belum bisa berubah, pelayanan sendiri masih sangat 

sulit untuk diakses bagi masyarakat yang ingin 

mengurus perizinan, prosedur juga masih berbelit belit 

dan di tambah dengan adanya pungutan liar yang 

jumlahnya tidak sedikit. Dengan demikian pelayanan 

perizinan masih saja di temui banyak sekali 

permaslaahan di dalamnya, oleh karena itu pemerintah 

harus memperbaiki kinerja yang bersifat membangun 

supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan 

nantinya akan menciptakan suatu perekonomian yang 

stabil. 

Dalam pelayanan publik terdapat berbagi 

pelayanan perizinan dari pelayanan perizan tersebut 

menjadi macam macam pelayanan perizinan, salah 

satunya adalah pelayanan SIUP, pelayanan SIUP 

sendiri pada awalnya menuai banyak permasalahan 

salah satunya adalah terletak pada berkas berkas atau 

kata lain kelengkapan dokumen, karena pada kantor 

kantor terkait tidak mencantumkan adanya prosedur 

kelengkapan berkas yang akhirnya membuat konsumen 

menjadi terhambat dalam pembuatan SIUP, adanya 

perbedaan antara aturan yang berbeda dengan praktik 

dilapangan, yang mana dalam hal ini dalam pembuatan 

SIUP ditemukan kendala kendala yang berbeda dengan 

praktik dilapangan dibandingkan dengan ketentuan 

dinas yang sudah ada. Sehingga dalam pembuatan 

SIUP sendiri yang seharusnya jadi satu sampai dua hari 

akan terundur sampai tujuh hari kerja, tentu saja itu 

membuat kualitas pelayanan pembuatan siup 

terhambat. Dengan adanya permasalahan diatas 

pemerintah saat ini memberikan trobosan terbaru 

dengan memfasilitasi masyarakat yang ingin mendaftar 

SIUP, sesuai dengan apa yang di ungkapkan Menteri 

Perdagangan sebagai berikut. 

"Satu langkah pemerintah sudah mulai 

menyederhanakan waktu proses perijinan 

berusaha. Dan, ini sejalan dengan visi 

Nawacita Presiden Jokowi, yakni memberikan 

kemudahan proses izin usaha bagi para pelaku 

bisnis," 

Sesuai dengan apa yang dikemukakan Menteri 

Perdagangan diatas merupakan cerminan kesalahan 

yang sudah ada, pemerintah ingin memperbaiki kinerja 

peayanan perizinan SIUP di Indonesia dengan 

mefasilitasi masyarakat dengan janjian surat pemohon 

akan jadi dalam satu hari bahkan 1 jam kerja sama, 

bahkan sudah meramba ke ranah online, tentu saja itu 

dapat membuat kualitas pelayanan di Indonesia akan 

semakin baik kedepannya dan para pemohon akan 

lebih nyaman untuk melakukan suatu transaksi 

pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di Indonesia. 

Provinsi Jawa Timur dalam pelayanannya 

cukup bagus, namun ada sedikit yang menjadi 

perhatian khusus, hal itu dapat dilihat dari banyaknya 

kegagalan para pelayan publik dalam memberikan 

prioritas layanan kepada masyarakat Jawa Timur. 

Seperti yang dikemukakan oleh Deputi Pencegahan 

KPK sebagai berikut:  

―Secara keseluruhan pelayanan publik di Jatim 

cukup bagus. Namun, masih banyak yang perlu 

dikritisi dan ditingkatkan lagi pelayanannya," 

Dengan apa yang sudah dijelaskan diatas 

menunjukkan bahwa pelayanan di Jawa Timur masih 

kurang bahkan jauh dari kata baik, sebagai seorang 

yang bertanggung jawab dalam permasalahan yang 

terjadi diatas diharapkan dapat menanggulangi 

permasalahan yang terjadi dan harus ditingkatkan 

kualitas pelayanan yang ada agar ada rasa percaya dan 

trust dari masyarakat untuk lebih leluasa dalam 

membuat atau menerima layanan yang diberikan oleh 

http://bisnis.liputan6.com/read/2863090/bkpm-beri-18-kawasan-industri-fasilitas-kemudahan-konstruksi
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pemerintah. Dengan adanya pelayanan yang baik dapat 

memberikan suatu kepercayaan diri suatu instansi 

pemerintah dalam menjamu masyarakat yang ingin 

membuat permohonan maupun yang lainnya. Pada 

sektor pelayanan di Jawa Timur memiliki Kabupaten 

Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur, 

permasalahan pelayanan publik di Jawa Timur sendiri 

menemui permasalahan. Dapat kita ambil contoh di 

daerah Surabaya yang notabene menjadi pusat dari Ibu 

Kota Provinsi Jawa Timur masih juga ditemui adanya 

permasalahan dalam bidang pelayanan publik. 

Ombudsman menilai kualitas pelayanan di Surabaya 

masih sangat jauh dari kata baik dalam kata lain buruk. 

Surabaya seharusnya menjadi tonggak acuan dari 

daerah lainnya dalam pemberian pelayanan yang ada. 

Ada berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di 

Surabaya masih belum menyediakan adanya pelayanan 

yang baik, bahkan masih belum ada yang menyediakan 

informasi alur pelyanan, ruang pengaduan, dan standar 

pelayanan. Ketidaktersediannya informasi seperti ini 

berpotensi menimbulkan banyaknya maladministrasi, 

pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. 

Berikut hasil survey yang dilakukan oelh lembaga 

survey CV. DAS BUSSINES MANAGEMENT yang 

mengatakan bahwa kepuasan masyarakat Jawa Timur 

dalam konteks pelayanan publik, sebagai berikut: 

TABEL 1.4 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT JAWA 

TIMUR  TAHUN 2016 

No  Aspek  External 

(2016) 

Internal 

(2016) 

1 Prosedur Pelayanan 5,82 6,02 

2 Persyaratan 

Pelayanan 

5,80 5,95 

3 Kejelasan Petugas 

Pelayanan 

5,83 6,03 

4 Kedisiplinan Petugas 

Pelayanan 

4,84 5,98 

5 Tanggung Jawab 

Petugas Pelayanan 

5,72 5,93 

6 Kemampuan Petugas 

Pelayanan 

7,18 6,16 

7 Kecepatan Pelayanan 5,92 6,10 

8 Keadilan 

Mendapatkan 

Pelayanan 

5,97 6,19 

9 Kesopanan dan 

Keramahan Petugas 

6,64 6,41 

10 Kewajaran Biaya 6,46 6,42 

11 Kepastian Biaya 5,97 6,31 

12 Kepastian Jadwal 5,89 6,30 

13 Kenyamanan 

Lingkungan 

6,09 6,23 

14 Keamanan Pelayanan  6,04 6,31 

Jumlah 84,17 86,36 

Sumber: data oleh CV.DAV BUSSINES 

MANAGEMENT (dalam persen) 

Dari data yang ditampilkan tahun 2016 diatas 

menunjukkan bahwa prioritas yang harus diperhatikan 

oleh pemerintah dalam sektor eksternal adalah 

kedisiplinan petugas pelayanan yang memperoleh 

persentase paling rendah yaitu 4,84 dibanding aspek – 

aspek yang lainnya yang mana dalam hal ini, petugas 

pelayanan harus disiplin dalam melakukan kegiatan 

pelayanan, sebab kinerja suatu pegawai dapat 

menunjang suatu keberhasilan suatu pelayanan publik 

di suatu daerah dan dapat memajukan kualitas 

pelayanan khususnya di Provinsi Jawa Timur. 

Sedangkan di sektor internal yang perlu diperhatikan 

oleh pemerintah adalah dalam aspek tanggung jawab 

petugas pelyanan  yang memiliki prosentase paling 

rendah yaitu 5,93 dibanding dengan aspek lainnya yang 

ada di sektor internal, seharusnya tanggung jawab 

seorang pelayanan harus bisa dipertanggung jawabkan. 

Skala yang dikeluarkan atau diberikan oleh lembaga 

survey yang telah melakukan survey langsung dengan 

masyarakat bahwa dapat dikatakan : 

a. Point 1 – point 3 dikatakan cukup baik 

b. Point 4 – point 7 dikatakan baik 

c. Point 8 – point 10 dikatakan sangat baik 

TABEL 1.5 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 

JAWA TIMURTAHUN 2017 

NO ASPEK UPT P2T 

2017 

SERVICE 

POINT 

P2T 2017 

1. Persyaratan 

Pelayanan 

8,93 9,23 

2. Prosedur 

Pelayanan 

9,26 8,83 

3. Waktu 

Pelayanan 

9,06 9,62 

4. Biaya/Tarif 9,57 9,81 

5. Produk dan 

Spesifikasi 

Pelayanan 

9,07 9,52 

6. Kompetensi 9,44 10,02 
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Pelaksana 

7. Perilaku 

Pelaksana 

9,53 9,92 

8. Maklumat 

Pelayanan 

9,99 9,72 

9. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukkan 

9,24 9,23 

JUMLAH 84,09 85,90 

Sumber: CV.DAV BUSSINES MANAEMENT 

Dari data yang ditampilakan pada tahun 2017 

indeks kepuasan pelayanan paling parah yang ada pada 

UPT P2T terletak pada aspek persyaratan pelayanan 

yang memiliki prosentase terendah dibanding dengan 

aspek-aspek lainnya. Prosentase persyaratan pelayanan 

mendapatkan prosentase senilai 8,93 jauh dibanding 

dengan aspek lainnya, mengapa banyak sekali indeks 

ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan terutama di 

aspek persyaratan pelayanan, dilihat data diatas urgensi 

paling utama dalam sebuah surat permohonan 

merupakan hal yang paling mendasar dalam pelaporan 

jenis usaha. Sedangkan dalam sektor service point P2T 

pada tahun 2017 presentase terburuk terletak pada 

aspek prosedur pelayanan, yang mana dalam aspek ini 

mendapatkan presentase 8,83. Tentu saja dalam hal ini 

prosedur pelayanan dalam permohonan surat untuk izin 

usaha, karena dalam kenyataanya pemohon baru masih 

belum tahu alur pendaftaran yang tersedia di P2T 

Povinsi Jawa Timur dan petugas sendiri saling lempar 

tangan sehingga para pemohon bingung dengan alur 

pendaftaran. 

Pelayanan publik sendiri memiliki beberapa 

jenis jenis pelayanan, Jenis – jenis pelayanan publik 

sangat beragam salah satunya adalah pelayanan 

perizinan, berikut adalah macam – macam layanan 

perizinan sebagai berikut: Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin 

Gangguan / Hinder Ordanantie (HO), Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang 

(TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha 

Perdagangan- Minuman Beralkhohol (SIUP-MB), dan 

lain – lain. Dari jenis jenis pelayanan diatas penelitian 

yang dilakukan lebih berfokus kepada pelayanan Surat 

Izin Usaha Perdaganan (SIUP). Karena pelayanan 

SIUP itu sendiri masih menuai banyak permasalahan, 

Indonesia sendiri mendapati peringakat atau urutan ke 

129 dari 188 negara di dunia, masih jau dari kata 

sempurna maupun baik. Hal ini disebabkan karena 

kualitas pelayanannya yang buruk, padahal dalam 

pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 mengenai 

pelayanan publik sudah menetapkan agar memperkuat 

komitmen suatu negara dalam mempercepat pelayanan 

publik. Apabila negara kita gagal bersaing dalam suatu 

hal yaitu pelayanan publik maka masyarakat kita akan 

semakin tertinngal dan menimbulkan adanya kalahnya 

daya saing masyarakat ekonomi ASEAN, apa bila tidak 

ada perbaikan suatu sistem tentunya negara kita akan 

semakin tertinggal kesejahteraannya. 

Tabel 1.6 

Kasus Pelayanan Perizinan Di Jawa Timur Tahun 2015 

No  Sektor  Jumlah  

1  BAPPEDA 58 kasus 

terbit 

2 Penanaman Modal 146 kasus 

terbit 

3 Kesehatan 37.944 kasus 

terbit 

4 PU Bina Marga 36 kasus 

terbit 

5 PU Pengairan 73 kasus 

terbit 

       Sumber: laporan Pelayanan Perizinan Terpadu 

PTSP Jawa Timur Tahun 2015 

 Dari data diatas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 

mengindikasikan masih banyaknya kasus tentang 

perizinan di jawa timur, dilihat dari banyaknya kasus 

tentang buruknya kulitas pelayanan yang diberikan 

instansi pemerintahan yang memegang tanggung jawab 

sangat besar terhadap kualitas perizinan di Jawa Timur 

sendiri. Kasus tentang pelayanan perizinan sendiri 

masih seringkali terjadi karana masih banyak pelaku 

oknum yang melakukan pungli, itu yang menyebabkan 

buruknya kualitas pelayanan di Jawa Timur. 

Tabel 1.7 

Kasus Pelayanan Perizinan Di Jawa Timur Tahun 

2015-2017 

No  Daerah  2015 2016  2017  

1 Blitar  552 

kasus  

520 

kasus 

500 

kasus  

2 Malang  498 

kasus 

445 

kasus 

378 

kasus  

3 Pasuruan  450 

kasus 

347 

kasus  

247 

kasus  

4 Banyuwangi  400 

kasus  

378 

kasus  

298 

kasus  

5 Lumajang  340 

kasus 

300 

kasus 

267 

kasus  

Total  2.240 

kasus  

1.990 

kasus  

1.690 

kasus  
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 Sumber : Ombudsman (data diolah)  

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 hingga 2017 kasus pelayanan perizinan di 

jawa timur sudah mulai membaik jika dilihat dari tabel 

diatas, dan Kabuaten Pasuuran  menempati peringkat 

no 3 dai jawa timur mengenai pelayanana publik. Jika 

di lihat kabupaten pasuruan sendiri pada tahun 2015 

mendapatkan 450 kaasus masih jauh di bandingkan 

dengan daerah blitar dan malang yang memperoleh 552 

kasus dan 498 kasus, hampir 10% dari peringkat 1 dan 

2 . dari tahun ketahun Kabupaten Pasuruan mengalami 

kenaikan dalam segi pelayanan publik dan dapat 

dikatakan lebih baik dari daerah daerah lainnya.  

Jawa Timur merupakan provinsi terbesar di 

Indonesia dan Jawa Timur juga memiliki Kabupaten 

Kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Contoh di 

Blitar pelayanan SIUP juga menumui permasalahan, 

masalah paling utama yaitu adanya pungutan biaya 

yang tak sesuai dari standart yang di tentukan, tidak 

hanya itu masalah tentang kapan jadi surat SIUP juga 

molor jauh bahkan hampir 2 bulan baru bisa jadi surat 

permohonan SIUP, tentu saja itu membuat para 

pemohon ragu dan bahkan merasa permohonan yang 

dia buat tidak di gubris oleh pemerintah seakan akan 

diabaikan. Itu membuat semua pemohon merasa 

kurang percaya dengan kinerja pemerintah. 

Mengapa kualitas pelayanan dipilih dalam 

penelitian ini, karena menganut dengan acuan Perda 

No.5 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang mana pada Perda Pasal 5 yaitu: 

―pelaksana teknis penyerdahanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan melalui 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 

(PTSP) sebagai mana dimaksud pada ayat 

1(satu) dilakiukan oleh pejabat yang mebidangi 

pelayanan perizinan dan penanaman modal di 

Kabupaten Pasuruan‖ 

Dalam perda diatas dibuat berdasarkan keluhan 

masyarakat yang ada pada daerah Kabupaten Pasuruan 

sehingga pemerintah harus berusaha lebih agar dapat 

menyeimbangkan kebutuhan akan perizinan bagi 

masyarakat.  

Dalam pelayanan di Kabupaten Pasuruan masih 

dijumpai banyaknya kekurangan antar staf maupun 

individu yang lebih paham dalam menangani 

banyaknya keluhan masyarakat dalam bidang 

pelayanan. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

instansi pemerintah baik dalam segi penyediaan, 

pengklasifikasian, pengumpulan, dan pelayanan 

informasi. Pada dasarnya peran pemimpin daerah 

sangat penting dalam kesuksesan pelayanan di daerah 

Kabupaten Pasuruan, dengan adanya pemimpin yang 

kurang berkualitas akan berdampak pada kualitas 

pelayanan yang ada pada suatu daerah terutama di 

daerah Kabupaten Pasuruan sendiri, seharusnya 

seorang pemimpin harus responsif dalam menyikapi 

permasalahan, apabila dalam pelayanan masih terdapat 

respon yang tidak baik itu akan berdampak pada 

masyarakata yang ingin menggunakan layanan 

tersebut. 

 Permasalahan yang terjadi pada pelayanan 

perizinan tidak hanya terjadi di kota kota besar, 

nampaknya permasalahan ini dapat terjadi di mana saja 

tidak terkecuali di daerah daerah kabupaten kota, 

Badan Pelayanan dan Penanaman Modal lebih di sorot 

dalam permasalahn ini bagaimana tidak, dinas ini yang 

lebih berhak dan memfasilitasi para pemohon surat izin 

untuk mendirikan usaha. Diberitakan dalam Warta 

Bromo, Slogan yang terpampang di depan pintu masuk 

lobby dinas pelayanan penananman modal nampaknya 

tidak menggambarkan citra baik dari dinas tersebut, 

banyak masalah yang terjadi pada pelaksanaanya mulai 

dari pengurusan yang berbelit, bahkan banyak pegawai 

yang keluar kantor saat jam kerja dengan alasan ada 

keperluan dinas, sehingga menyebabkan pengurusan 

perizinan terlambat. Sebagai dinas yang berkompeten 

seharusnya bisa melayani semua keperluan masyarakat 

yang ingin mendaftarkan usaha yang ingin di bangun 

untuk dapat mendapatkan izin. Sebagai dinas yang baik 

harus bisa melayani masyarakat yang ingin 

mendapatkan surat izin mendirikan suatu usaha, izin 

pertambangan dll. Pelayanan perizinan pada 

hakikatnya tidak dapat di elakkan dengan yang 

namanya pungli, karena dengan adanya pungli trntu 

saja akan menghambat perkembangan suatu wilayah 

atau daerah, Pemkab Pasuruan harus bisa mencegah 

adanya pungli tersebut dan akan memberi sanksi 

apabila terbukti ada instansi, pimpinan dan pegawai 

yang terlibat pungli. Dengan adanya berita elektronik 

yang tersebar mengenai pungli tersebut, menurut 

Bupati Kabupaten Pasuruan mengemukakan: 

―Dan kami pun sudah mengundang para 

pengusaha dan pejabat untuk memberi kajian 

dengan adanya tindakan pungli,‖ bagi para 

pengusaha dan pejabat agar menolak dan 

menerima hadiah dengan tujuan ada maksud 

tertentu.  

 Dalam berita diatas menegaskan bahwa dalam 

pemberian layanan perizinan dilarang keras memungut 

biaya sepeserpun dari para pemohon, sebab seorang 

yang ingin mendaftarkan permohonan izin tentunya 

ingin mendapatkan izin dengan cepat agar dapat 

membuka atau mulai beroprasi usaha yang ditekuni,  

dan petugas yang bersangkutan diharapkan untuk tidak 

menerima segala bentuk apapun dari konsumen karena 

nantinya akan berdampak terhadap kualitas pelayanan 

di Kabupaten Pasuruan sendiri dan akan mendapatkan 

citra buruk.  

Salah satu jenis pelayanan publik yaitu Surat 

Izin Usaha Perdaganan (SIUP), SIUP sendiri dinaungi 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, berikut manfaat dan kegunaan memiliki 

SIUP diantaranaya sebagai syarat dan prasyarat untuk 

pengajuan kredit usaha kepada lembaga keuangan 

seperti bank dan lain sebagainya, pengaturan dan 

pendataan jumlah masyarakat yang membuat usaha dan 

perdagangan dapat terperinci dengan jelas, selain itu 

menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang 

perdaganan, sebagai alat untuk melakukan suatu 

pembinaan, bimbingan dan pengawasan bagi 
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perusahaan baik sekala kecil, sedang maupun besar, 

terjaminnya kepastian usaha diatas hukum perusahaan, 

kemudahan aparat pemerintah daerah dalam melakukan 

monitoring dan pengawasan kepada masyarakat yang 

terlibat dalam suatu usaha.   

Pemilihan Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi 

penelitian berdasarkan pada penghargaan yang 

diterima terkait didapatkannya predikat kepatuhan 

pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik 

pada tahun 2016. Mengapa Kabupaten Pasuruan 

memperoleh predikat kepatuhan terhadap standar 

pelayanan publik terbaik pada tahun 2016, karena pada 

tahun 2015 kualitas pelayanan di Kabupaten Pasuruan 

mendapatkan raport merah (kepatuhan rendah) dari 

ombudsman republik indonesia, apabila ingin 

memperbaiki kualitas pelayannya harus memenuhi 8 

variabel penilaian standar pelayanan publik yang sesuai 

dengan undang-undang, diantaranya standar pelayanan, 

maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan 

publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan 

khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi 

misi dan motto pelayanan, serta atribut pelayanan 

terpadu. 

Dengan adanya data penunjang berikut dapat 

dilihat bahwa masih buruknya kualitas pelayanan 

perizinan khususnya dalam pelayanan SIUP yang ada 

pada kabupaten pasuruan. 

 
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan (data diolah) 

 Berdasarkan data diagram diatas 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa masih terpuruknya kualitas 

pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan terbukti 

dari tingginya keluhan masyarakat yang mencapai 462 

keluhan pada sektor Perushaan Perorangan (PP), 127 

keluhan pada sektor CV, 18 keluhan pada sektor KOP 

dan 83 keluhan pada sektor PT. Sedangkan dalam 

tahun 2016 jumlah keluhan sudah semakin membaik 

dengan minimnya keluhan yang terjadi dari pada tahun 

2015, yaitu dari PP mencapai 403 keluhan, CV 

mencapai 128 keluhan, pada sektor KOP mencapai 17 

keluhan dan PT mencapai 86 keluhan. Tentu saja pada 

tahun 2015 peran pemerintah harus lebih aktif dalam 

memberikan pelayan perizinan yang baik sehingga 

dapat tercipta lingkungan pelayanan perizinan yang 

baik dan nyaman bagi pemohon. 

Maka Bupati Kabupaten Pasuruan melakukan 

perubahan dalam segi pelayanan, tidak lama dari 

perubahan segi pelayanan sekitar setahun setelahnya 

predikat kepatuhan pelayanan sudah naik dengan 

drastis tingkat kualitas pelayanan dan dapat dikatan 

bagus (rapor hijau) dengan nilai hampir sempurna dari 

angka 100, Kabupaten Pasuruan mendapatkan angka 

83,96  dari berbagai segi pelayanan, penilaiannya 

berdasarkan dari berbagai bidang antara lain yaitu: 

kepengurusan kepentingan publik, seperti 

kependududkan, pelayanan perizinan, akses menuju 

lokasi pariwisata, sampai dengan pelayanan kesehatan 

dan pendidikan. Dengan demikian Kabupaten pasuruan 

dapat dikatan lebih baik predikat kepatuhannya dari 

pada tahun 2015, pada tahun 2016 kepatuhan 

pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan sudah dapat 

dikatakan sangat baik dan layak untuk mendapatkan 

suatu penghargaan dari ombudsman. selain itu dalam 

berita yang di tulis bapak Muhajir menyatakan bahwa: 

―Bupati Irsyad menegaskan bahwa setelah 

mendapat rapor merah pada penilaian 2015, 

dirinya langsung menginstruksikan kepada 

semua SKPD (satuan perangkat kerja daerah) 

pelayanan publik untuk melakukan banyak 

pembenahan, terutama upaya memangkas alur 

birokrasi pelayanan dengan cara berlomba-

lomba menciptakan inovasi.‖ 

 

 Dalam hal yang dikemukakan diatas yaitu 

para SKPD yang sekarang di rubah nama menjado 

OPD (organisasi perangkat daerah) harus dapat lebih 

aktif lagi dalam menjaring atau menjalankan program 

pelayanan publik agar kualitas pelayan publik di 

daerah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik 

dan bisa dapat bersaing dengan kualitas pelayanan 

daerah lainnya. Itu semua dilakukan demi kepentingan 

semua kelangsungan perekonomian warga masyarakat 

Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan terbagi 

menjadi 24 daerah yang menikmati pelayanan 

perizinan SIUP. Berikut adalah jumlah keluhan yang 

ada pada daerah Kabupaten Pasuruan dari 24 daerah 

yang tersebar pada daerah Kabupaten Pasuruan diambil 

8 daerah yang jumlah keluhan terbanyak daerah 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.9 

Daerah Dengan Surat Izin Terbit SIUP 2015-2016 

Kecamatan PP CV KOP PT Jumlah 

Total 

Grati 101 4 7 2 124 

403 

128 

17 

86 

462 

127 

18 

83 

PP CV KOP PT

Keluhan Permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Tahun 2015-2016 

2016 2015
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Gempol 59 14 8 13 94 

Pandaan 30 28 12 12 82 

Bangil 39 12 8 1 60 

Purwosari 38 9 6 3 56 

Rembang 21 2 - 6 29 

Prigen 9 13 8 6 37 

Rejoso 8 5 - 4 17 

Jumlah 

2016 

2015 

 

604 

472 

 

228 

147 

 

117 

118 

 

186 

193 

 

1134 

830 

 Sumber: Data sekunder 

 Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 

beberapa daerah yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, 

peneliti hanya mengambil  8 daerah saja dalam tabel 

diatas, karena 8 daerah tersebut menunjukkan  jumlah 

izin terbit dari 2015 sampai 2016 jika diprosentase 

pada tahun 2015 pada PP berjumlah 56%, CV 17%, 

KOP 14% dan untuk PT berkisar 23%, sedangkan pada 

tahun 2016 nya sendiri kemajuan pesat terjadi pada 

sektor perizinan SIUP yang mencapai 1134 jumlah izin 

yang terbit. Pada sektor PP 54%, CV 20%, KOP 10%, 

dan pada sektor PT  mencapai  16%. Dapat dismpulkan 

bahwa izin terbit yang diterima oleh dinas perizinan 

dari tahun 2015 sampai dengan 2016 menunjukkan 

kenaikan yang cukup yaitu sekitar 20%.  

Pada pelayanan SIUP sendiri sekarang 

merambah kedunia UMKM di Kabupaten Pasuruan 

yang mana dalam hal ini dapat memfasilitasi 

masyarakat yang akan membuka ladang usaha, dan 

pembuatan SIUP sendiri sekarang memakai sistim 

jemput bola, sebab pemerintah kabupaten Pasuruan 

ingin membuat masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat 

mandiri dan dapat berkembang, sesuai dengan Kabid 

Industri dan Dagang Industri mengemukakan sebagai 

berikut:  

―Dengan memperoleh kemudahan dalam 

pengurusan SIUP, maka secara otomatis para 

pelaku UMKM, terutama mereka yang 

mempunyai industri rumahan (home 

industry) dan memiliki lokasi bisnis di pasar 

tradisional akan mendapatkan kemudahan 

untuk memperoleh pinjaman dana stimulan 

untuk digunakan sebagai modal usaha. Tidak 

perlu harus menggunakan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) atau Surat Ijin 

Gangguan/ Hinder Ordonnantie (HO), tetapi 

cukup hanya menggunakan SIUP saja‖ 

 Manfaat dan pentingnya memiliki Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) bagi para pelaku usaha dan 

perdagangan antara lain yaitu agar masyarakat dalam 

melakukan proses pembuatan SIUP sebagai syarat 

tertib adminstratif dan sadar dalam mematuhi peraturan 

yang di tentukan oleh pusat maupun daerah.  Sehingga 

usaha dan perdagangan yang di jalankan oleh 

masyarakat dapat dikatakan legal dan memenuhi syarat 

dan ketentuan yang di terapkan oleh pemerintah. Dan 

sekarang pembuatan siup tidak membutuhkan biaya 

mahal. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang tepat 

adalah Bagaimana kualitas pelayanan perizinan SIUP 

di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan? 

Kerangka Teoritik 

Pelayanan Publik  

Asas Pelayanan Publik 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah pelayanan 

berasal dari kata ―layan‖ yang artinya membantu 

menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan 

orang lain untuk perbuatan melayani. Jika dihubungkan 

dengan admistrasi publik, pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat 

kepada masyarakat. Sianipar mengemukakan 

pengertian pelayanan sebagai berikut: 

a. Cara melayani, menyiapkan atau menjamin 

keperluan seseorang atau kelompok orang. 

b. Meladeni atau membantu mengurus keperluan 

atau kebutuhan seseorang sejak diajukan 

permintaan sampai penyampaian atau 

penyerahannya. 

Konsep atau terminalogi pelayanan berasal dari 

kata service. DeVrye  mengemukakan ada dua 

pengertian yang terkandung didalamnya, yakni “...the 

attendence of an inferior upon a superior” atau “to be  

usefull”. Pengertian pertama mengandung unsur ikut 

serta atau tunduk dan pengertian kedua mengandung 

kebermanfaatan atau kegunaan. Pengertian kedua dari 

pendapat DeVrye tersebut sejalan dengan pendapat 

Davidow Uttal (1998) yang memberikan pengertian 

lebih luas lagi, yaitu: ―...whatever enhances customer 

satisfication‖. Dengan demikian, dikatakan bahwa 

pelayanan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi 

kualitas kepuasan pelanggan. publik dalam tataran ilmu 

administrasi publik memiliki dimensi makna yang 

cukup dinamis. Kedinamisan tersebut dapat dilihat dari 

pemaknaan terhadap konsep publik sendiri itu. 
Kualitas Pelayanan Publik 

Kata ―kualitas‖ mengandung banyak 

pengertian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kualitas 

berarti: (1) tingkat buruknya sesuatu; (2) derajat atau 

taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); atau 

mutu. Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 

terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. 
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Sinambela (2010) menyatakan bahwa 

tujuan pelayanan publik pada dasaranya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan 

tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

1. Transparan, pelayanan yang bersifat 

terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti 

2. Akuntabilitas, pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan perarturan perundang-undangan 

. 

3. Kondisional, pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

4. Partisipatif, pelyanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat 

5. Kesamaan, hak pelayanan yang tidak 

melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apapun khususnya suku, ras, agama, 

golongan status sosial dan lain-lain. 

6. Keseimbangan, hak dan kewajiban 

pelayanan yang mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Standart Pelayanan Publik 

Strategi penyusunan standar pelayanan publik 

yaitu yang partisipatif. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penyusunan standar pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perubahan mindset. 

2. Masyarakat dan stakeholder dilibatkan pada 

tahap awal: penyusunan kebijakan standar 

pelayanan publik. 

3. Identifikasi peran dan tingkat keterlibatannya 

serta instrumen partisipasi yang dipilih. 

4. Implementasi strategi dan/atau instrumen 

partisipasi yang dipilih, 

Dalam penyusunan standar pelayanan melalui 

pendekatan partisipatif tentunya akan ditemukan 

beberapa hambatan. Dalam hal ini hambatan – 

hambatan yang berkaitan dengan penyusunan standar 

pelayanan dari stakeholder dan masyarakat, serta 

pemerintah daerah. Hambatan dari pemerintah daerah 

adalah sebagai berikut:  

1. lemahnya komitmen, konsisten dan 

kesinambungan. 

2. Lemahnya dukungan SDM dan pengartikulasian 

kepentingan masyarakat dan stakeholder. 

3. Lemahnya dukungan anggaran, bukan 

besarannya tetapi dalam kesinambungannya. 

 

Tolak Ukur Dalam Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tolak ukur 

pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek, yang 

menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut; 

1. Menurut McDonald dan Lawton 

Tolak ukur pelayanan menyangkut efisiensi dan 

efektivitas (efficiency and effectiviens) 

2. Menurut Salim dan Woodward (1992) 

Tolak ukur meliputi ekonomi, efisiensi, 

efektivitas, dan keadilan (economy, efficiency, 

effectiveness, and equity). 

3. Menurut Lenvine (1990) 

Tolak ukur pelayanan dapat dilihat dari segi 

responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 

(responsivinnes, responsibility, and 

accountability) 

Selanjutnya dalam riset berikutnya pada 

tahun 1990, dari kesepuluh dimensi sebelumnya 

terdapat overlapping diantara beberapa dimensi 

tersebut. Sehingga Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry melakukan penyederhanaan sepuluh dimensi 

menjadi lima dimensi pokok yakni:
 

1. Tangibles (bukti fisik), mengacu pada 

komponen layanan secara fisik. Komponen 

yang dimaksud meliputi fasilitas fisik, 

peralatan, pegawai dan fasilitas- fasilitas yang 

dimiliki oleh penyedia layanan. 

2. Reliability (kehandalan), yakni kemampuan 

aparatur penyedia layanan dalam 

menyelenggarakan pelayanan secara handal. 

3. Responsiveness (daya tanggap), yakni 

kerelaan dalam menolong pengguna layanan 

dan memberikan pelayanan secara cepat. 

Dimensi ini menekankan sikap personel 

berdasarkan perhatian dan kepedulian akan 

tuntutan, daya tanggap keluhan pelanggan 

dan lainnya. 

4. Assurance (jaminan) yakni kepastian 

pengetahuan, kesopanan dan kemampuan 

para petugas penyedia layanan dalam 

memberikan kepercayaan kepada pengguna 

layanan. 

5. Emphaty (empati), yakni kemampuan dalam 

memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode wawancara secara 

mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive 

dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait 

manajemen kinerja satgas penakib, dan dilanjutkan 

dengan snowball. Teknik analisis data merujuk pada 
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Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan. 

Teknik keabsahan data dengan menggunakan 

triangulasi. 

Intrepretasi Teoritik 

Tangibles ( bukti fisik ) 

Dalam hal ini bukti fisik, peralatan, personil, dan 

komunikasi yaitu kemampuaan suatu instansi atau 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada 

pihak eksternal, biasanya meliputi fasilitas seperti yang 

berbentuk fisik (gedung dan kantor), teknologi 

(peralatan dan perlengkapan),  serta penampilan 

pegawainya.Kondisi setelah melaukukan penilitian 

dapat dikatakanbahwa fasilitas yang dimiliki oleh 

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tersebut 

dirasa sudah lengkap dan baik untuk menunjang 

pelaksanaan pelayanan perizinan kepada pengunjung 

atau pelanggan yang ingin mengurus perizinan. Dinas 

Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan juga sudah 

memiliki sarana yang masih belum terwujud, seperti 

yang pernah diungkapkan oleh Ibu Silvia dan Ibu 

Nurlaili yaitu masalah untuk pengonlinenan yang 

masih tertinggal dari Dinas Perizinan di Sidoarjo dan 

Banyuwangi, sedangkan untuk sarana lainnya sudah 

baik untuk melayani pemohon yang ingin mendapatkan 

izin usaha. Kemudian untuk pemohon yang membuat 

surat izin juga merasa fasilitas fisik yang ada di Dinas 

Perizinan sudah baik dan merasa apa yang telah di 

berikan oleh Dinas terkait sudah sesuai deng standar 

pelayanan publik. Selain itu, Alur untuk permohonan 

juga sudah sangat jelas di cantumkan di awal pemohon 

mengurus izin, sehingga pemohon yang baru pertama 

kali membuat permohonan surat izin sudah merasa 

paham dengan alur permohonan yang a 

Reliability (kehandalan) 

Dalam hal ini kemampuan unit pelayanan 

menciptakan yang dijanjikan dengan cepat yakni 

semua instansi maupun perusahaan harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. 

Sehingga apa yang diinginkan akan dapat terwujud.  

Kondisi setelah melaukukan penilitian dapat dikatakan 

pelayananan yang diberikan oleh Dinas Perizinan 

Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan apa yang 

menjadi acuan kami dalam memberikan pelayanan 

kepada pemohon yang datang untuk mengurus surat 

izin maupun hanya konsultasi dengan kami dalam 

masalah ingin membuat izin usaha. Dalam penyelsaian 

berkas pun sudah sesuai dengan aturan yang tersedia 

yaitu dengan proses 7 hari kerja dan itu semua sudah 

pasti. Dan menurut pemohon dapat diketahui  

Emphaty (sopan) 
Dalam hal ini sikap atau prilaku ramah, 

bersahabat, tanggap, pada keinginan konsumen dan 

mau memberikan kontak atau hubungan pribadi. 

Emphaty bila diartikan adalah sikap sopan, santun, 

ramah,rasa hormat. Didalam pelayanan sangat  sangat 

diperlukan sikap yang sedemikian, agar tujuan dari 

sebuah pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan 

kepuasan pelanggan pun dapat dirasakan oleh 

pengguna layanan. Demikian halnya dengan pelayanan 

di Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan. 

Kondisi setelah melaukukan penilitian Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan dapat diartikan bahwa 

sikap yang berikan oleh pegawai di dinas dalam 

menyambut pemohon sudah melakukannya dengan 

baik dan sopan, dan dalam pelatihan pegawai yang 

dilaksanakan di pelatihan kepribadian di John Robert 

Power sudah diajarkan bagaimana sikap yang harus 

diberikan ketika sedang melayani pemohon dengan 

baik dan benar. Berikut adalah pernyataan yang 

berikan oleh pemohon izin di Dinas Perizinan 

mengenai empati petugas yang dalam hal ini adalah 

kesopanan dan keramahan, sikap dalam melayani 

pemohon adalah sebagai berikut: Dari hasil wawancara 

dengan pemohon adalah petugas Dinas Perizinan 

Kabupaten Pasuruan selalu ramah, sopan, jujur dan 

baik terhadap pemohon dan masyarakat, karena 

pimpinan membina pegawai nya memlalui sekolah 

kepribadian di John Robert Power guna untuk 

melayani masyarakat agar masyarakat antusias dan 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Karena 

suatu pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari segi 

pegawai tetapi dari pemohon dan masyarakat harus 

berprilaku baik pula. 

bahwa untuk secara garis besar, petugas Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan telah mampu secara 

tepat dan cepat dalam memberikan pelayanan perizinan 

dan petugas mampu menepati janji mereka, seperti 

yang dialami oleh pemohon yang mengurus permohan 

untuk penerbitan surat izin usaha di Dinas Perizinan 

Kabupaten Pasuruan sudah merasa petugas yang 

bekerja sudah sesuai dengan janji mereka dalam 

melakukan perizinan dengan benar, dan pemohon izin 

sudah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh 

dinas . 

Responsivness (pertanggungjawaban/ketanggapan) 

Dalam hal ini kemampuan membantu 

konsumen, pertanggung jawabann terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan. Dimensi responsivness 

merupakan kemauan atau kesiapan karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan di tuntut untuk 

siap dalam memberikan pelayanan yang baik dan 

sesuai dengan standar pelayanan publik, yang mana 

sebagai pedoman dalam melayani. 

Kondisi setelah melaukukan penilitian dapat 

diketahui bahwa masalah kemauan dan kesiapan 

petugas yang ada di Dinas Perizinan Kabupaten 

Pasuruan sudah bagus dikerenakan pegawai di Dinas 

Perizinan Kabupaten sudah atau diharuskan mengikuti 

sekolah kepribadian di John Robert Power yang mana 

nantinya diguakan untuk membantu pemohon yang 

akan membuat izin usahanya. Untuk masyarakat yang 

membuat izin merasa sudah sangat baik dari segi 

petugas pelayanan, pemohon sudah sangat dibantu 

dengan kinerja petugas pelayanan perizinan di Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan. Petugas Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan sangat membantu 
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pemohon dengan mengarahkan untuk pembuatan 

permohonan perizinan. 

Assurance (keamanan) 

Dalam hal ini jasa pelayanan yang diberikan 

harus dapat menjamin kebebasaan dari berbagai bahaya 

dana resiko. Dalam hal ini meliputi keamanan yang 

bersifat fisik, keamanan finansial dan kemananan 

kerahasiaan yang menyangkut dengan penggunan 

layanana atau pemohon. Terlebih pada pelayanana 

perizinan, dimana untuk menunjang pelayanan tersebut 

sangat dibutuhkan jaminan keamanan akan dokumen 

dokumen masyarakat yang mengurus perizinan. 

Jaminanan keamanan wajib diberikan oleh Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan agar masyarakat 

nyaman, merasa dapat perlindungan dan aman dalam 

mengurus perizinannya. 

Kondisi setelah melaukukan penilitian, 

wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas 

Perizinan mengenai keamanan data data, berkas berkas 

pemohon. Dinas Perizinan selalu memberikan 

keamanan akan data data dan berkas berkas karena 

keamanan berkas pemohon merupakan tugas penting 

yang harus dijaga kerahasiaanya kepada orang lain. 

Dan respon dari pemohon sendiri sudah baik maslaah 

keaman yang diberikan kepada pemohonn dari dinas. 

jika bukan pemohon sendiri yang mengambil surat 

pemohon yang sudah jadi. Dan pemohon menafsirkan 

wawancara diatas Dinas Perizinan selalu memberikan 

keamanan akan data data dan berkas berkas karena 

keamanan berkas pemohon merupakan tugas penting 

yang harus dijaga kerahasiaanya kepada orang lain. 

dinas perijinan tidak akan memberikan  ke orang lain 

kecuali pemohon itu sendiri, itu sudah menjadi aturan 

di dinas perijinan, dan jika pemohon ada halangan dan 

tidak bisa hadir dalam pengambilan surat itu maka 

pemohon wajib membuat surat kuasa untuk dapat 

mengambil surat ijin tersebut. 
Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan perizinan di Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Kabupaten Pasuruan tergolong 

baik, hal tersebut dapat ditujukan dengan adanya 

kepuasan masyarakat pemohon izin di Kabupaten 

pasuruan yang berdasarkan pada aspek-aspek yaitu 

sebagai berikut: 

Sarana dan Prasarana 

Pada segi sarana dan prasarana sudah baik, fasilitas 

yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten 

Pasuruan tersebut dirasa sudah lengkap dan baik untuk 

menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan kepada 

pengunjung atau pelanggan yang ingin mengurus 

perizinan. Alur yang diberikan sesuai dengan aturan 

yang ada, sehingga pemohon dapat memhami alur yang 

ada tersebut dan tidak membingungkan pemohon.  Dari 

segi kompetensi disini pegawai mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik, petugas telah mampu memenuhi 

kebutuhan dari pelanggan/pemohon, itu semua 

didapatkan dari pelatihan kepribadian di John Robert 

Power yang mana dari pelatihan tersebut diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dari pemohon. 

Kehandalan / kepercayaan  

Pada segi kehandalan disini pegawai Dinas Perizinan 

Kabupaten Pasuruan sudah baik, pegawai Dinas 

Perizinan melayani pemohon dengan baik, dalam 

penyelsaian berkas pun sudah sesuai dengan aturan 

yang tersedia yaitu dengan proses 7 hari kerja dan itu 

semua sudah pasti. Dinas Perizinan Kabupaten 

Pasuruan telah mampu secara tepat dan cepat dalam 

memberikan pelayanan perizinan dan petugas mampu 

menepati janji mereka. Dari segi kompetensi disini 

pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, 

petugas telah mampu memenuhi kebutuhan dari 

pelanggan/pemohon, itu semua didapatkan dari 

pelatihan kepribadian di John Robert Power yang mana 

dari pelatihan tersebut diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan dari pemohon. 

Kemauan dan kesiapan 

Untuk kemauan dan kesiapan petugas dalam 

memberikan pelayanan sudah baik, pegawai dinas 

perizinan mampu memberikan pelayanan dengan baik. 

Kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan 

perizinan kepada pemohon baik dan pemohon merasa 

dibantu dengan pegawai yang memahami betul akan 

apa yang dibutuhkan oleh pemohon. Untuk tanggung 

jawab yang dimiliki oleh Dinas Perizinan Kabupaten 

Pasuruan dirasa cukup baik untuk memberikan 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan 

pengguna layanan. Kredibilitas ini dalam hal 

pertanggungjawaban dan kepercayaan masyarakat 

timbut dengan jalannya proses pelayanan. Dengan 

kredibilitas yang baik itu tentunya segala kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan aka4n dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar.  

Kesopanan  

Dari segi kesopanan pegawai perizinan sudah baik, 

petugas Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan selalu 

ramah, sopan, jujur dan baik terhadap pemohon dan 

masyarakat, karena pimpinan membina pegawai nya 

memlalui sekolah kepribadian di John Robert Power 

guna untuk melayani masyarakat agar masyarakat 

antusias dan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Karena suatu pelayanan yang baik tidak 

hanya dilihat dari segi pegawai tetapi dari pemohon 

dan masyarakat harus berprilaku baik pula. Petugas di 

Dinas Perizinan Kabupaten Pasuran sudah baik, 

pegawai telah memahami  Kebutuhan pelanggan ketka 

pemohon mengutarakan apa yang ingin pemohon urus. 

Hal tersebut terlihat dari kesiapan para petugas Dinas 

yang selalu siap dalam memberikan pelayanan yang 

baik saat ada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan 

Keamanan  

Keamanan yang dijanjikan sudah terlaksana dengan 

baik. Dinas menjamin agar kebocoran berkas berkas 

pemohon tidak sampai terjadi, sehingga pemohon 

merasa aman akan berkas berkas yang berada di Dinas 

Perizinan. Untuk komunikasi disini Pegawai Dinas 

Perizinan sudah baik, pegawai selalu mendengarkan 
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keluhan pemohon dan memberikan pemecahan 

masalah yang terjadi pada pemohon. Petugas Dinas 

Perizinan Kabupaten Pasuruan selalu menjawab apa 

yang pemohon bingungkan sehingga pemohon tidak 

merasa kebingungan dalam mengurus permohonan.. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai kualitas pelayanan perizinan SIUP di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Pasuruan, 

penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:  

- Harus dapat dipertahankan dari segi pelayanan 

yang sudah baik ini, agar pelayanan publik di 

Kabupaten Pasuruan bisa bersaing dengan 

daerah lainnya masalah kualitas pelayanan. 

- Dengan keberhasilan dari beberapa indikator 

penelitian yang menjadi pedoman penelitian 

ini yang sudah dirasa bagus maka nantinya 

dapat menjadi percontohan di instansi-instansi 

lain baik Kota maupun Kabupaten. 
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