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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik (public service) merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat 

disamping sebagai abdi negara. Fungsi pelayanan ini diarahkan pada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sekaligus penciptaan keadilan sosial ditengah masyarakat, 

sehingga dengan demikian pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang 

lebih baik bagi rakyatnyta (Kurniawan, 2005:4). 

Pemerintah melalui sistem birokrasinya memiliki kewajiban untuk 

menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Masalah pelayanan publik mempunyai 

peranan sangat besar karena menyangkut kepentingan umum. Kondisi 

penyelenggaraan publik oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi 

pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan 

dasar penduduk masih merasakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang masih 

berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif dan kurang konsisten sehingga 

tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya. Untuk itu perlu adanya 

pembenahan dan perbaikan kinerja aparatur negara agar mampu melaksanakan 

pelayanan secara optimal dan prima berupa pelayanan yang cepat, murah, mudah, 

adil, dan transparan (Priandono, 2003).  
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Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan 

itu sendiri. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk 

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik 

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk 

memperjelas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta 

terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan 

wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN.7/2003), salah satu jenis pelayanan publik adalah 

pelayanan jasa. Pelayanan jasa dapat diartikan sebagai jenis pelayanan yang 

diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta 

penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu 

dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 
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penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. 

Salah satu contoh jenis pelayanan ini ialah pelayanan transportasi. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.058 pulau 

dengan total wilayah 735.355 mil persegi dimana wilayah Indonesia dua 

pertiganya merupakan daerah perairan dan laut yang menjadikan negara Indonesia 

sebagai negara maritim. Oleh karena itu transportasi laut mempunyai peran yang 

sangat penting di Indonesia. Tidak hanya sebagai alat penghubung dari satu 

wilayah ke wilayah yang lain, lebih dari itu sebagai alat angkut perdagangan 

nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut transportasi laut sebagai 

bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dengan baik dan 

benar untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Jika transportasi laut 

terganggu maka perekonomian nasional juga akan ikut terganggu. Saait ini 

menurut Kementerian Perhubungan, Indonesia memiliki 2.392 pelabuhan resmi 

dan lebih banyak lagi pelabuhan tidak resmi (1 pelabuhan setiap 40 kilometer). 

Dalam konteks keselamatan pelayaran, peningkatan kinerja adalah hal 

yang sangat penting untuk dapat diwujudkan karena mencerminkan semangat 

untuk senantiasa mengedepankan pelayanan yang terbaik di bidang pelayaran. 

Dengan kata lain tranportasi laut berupa kapal yang sangat kita butuhkan baik 

untuk transportasi barang maupun kapal penumpang yang mana dalam hal ini di 

negara kita sangatlah kurang diperhatikan baik dari keselamatan kapal maupun 

penumpang. 
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Beberapa permasalahan yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kapal 

adalah tidak memadainya daya angkut kapal dibandingkan jumlah penumpang, 

sehingga seringkali menyebabkan penumpang nekat untuk tetap naik. Kemudian 

sering terlambatnya jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal menyebabkan 

penumpang menumpuk di terminal, sehingga ketika kapal datang penumpang 

berebut untuk naik yang tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan kriminal 

seperti pencopetan. 

Kurang diperhatikannya transportasi laut ini, dalam beberapa tahun sering 

terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban materi dan jiwa. Padahal 

kalau pemerintah dan aparat yang berwenang betul betul memperhatikan masalah-

masalah yang sering timbul pada transportasi laut, mungkin kejadiaan kejadiaan 

tersebut dapat diperkecil resikonya. Kejadiaan kejadian tersebut juga banyak kita 

temui juga di kapal kapal penumpang padahal fungsi transportasi ini sangatlah 

penting  untuk mobilitas penduduk yang ada di pulau yang ingin berkunjung ke 

pulau seberang baik untuk berkunjung atau berdagang. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Transportasi Laut di Indonesia 

Periode 2007-2011 

Tahun Jumlah   

Jenis 

Kecelakaan   Korban Jiwa 

    

Kapal Kapal 

Terbakar  

Kapal 

Tubrukan 

Korban Korban 

Tenggelam Meninggal luka-luka 

2007 7 (25%) 4 (40%) 3 (27%) 0 (0%) 100 (15%) 104 (17%) 

2008 5 (18%) 2 (20%) 3 (27%) 0 (0%) 10 (1%) 51 (8%) 

2009 4/(14%) 2 (20%) 1 (9%) 1 (16%) 447 (67%) 0 (0%) 

2010 5 (18%) 1 (10%) 1 (9%) 3 (50%) 15 (2%) 85 (14%) 

2011 6 (22%) 1 (10%) 3 (27%) 2 (33%) 86 (13%) 346 (59%) 

Jumlah 27 10 11 6 658 586 

Sumber: Kementerian Perhubungan 

Melihat tabel 1.1 korban jiwa yang ditimbulkan dari kecelakaan 

transportasi laut periode 2007-2011 sangat tinggi yakni mencapai 1.244 dengan 

rincian 658 korban dikatakan meninggal/hilang dan 586 mengalami luka-luka. 

Korban meninggal pada tahun 2009 mencapai 447 jiwa atau 67% dari jumlah 

korban keseluruhan menjadi yang terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun 

dikarenakan terdapat insiden kapal tenggelam sebanyak 2 kali, 1 kali kapal 

tubrukan dan 1 kali kapal mengalami kebakaran. Dari segi kecelakaan, jumlah 

pada tahun 2007 merupakan yang terbanyak, yakni 4 kali terdapat kapal 

tenggelam dan 3 kali kapal terbakar. Masalah juga dapat dilihat bahwa dalam 

periode 2007-2011 selalu ada kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia. Menjadi 

pekerjaan besar bagi penyelenggara transportasi untuk meningkatkan kualitas 

layanan terutama keselamatan penumpang mengingat transportasi laut merupakan 
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salah satu rujukan bagi masyarakat untuk menempuh perjalanan dari satu tempat 

ke tempat lain. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap membangun kepercayaan di 

masyarakat luas bahwa keamanan transportasi laut bukan lagi menjadi halangan 

untuk memakai jasanya. 

Sektor transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan 

distribusi barang dan penumpang telah berkembang sangat dinamis serta berperan 

didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun 

pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan 

ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting 

dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan 

lokal, stabilitas politik termasuk mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang 

diindikasikan melalui berbagai indikator transportasi antara lain: kapasitas, 

kualitas pelayanan, aksesibilitas keterjangkauan, beban publik dan utilisasi. 

Transportasi laut begitu penting bagi masyarakat Indonesia disebabkan 

beberapa faktor yakni keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau 

mulai dari pulau kecil sampai besar, hal lain juga tidak kalah pentingnya yakni 

kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan terhadap pengangkutan yang 

membantu pelaksanaan pembangunan dari  berbagai sektor misalnya sektor 

industri,  pariwisata, dan pendidikan baik itu di daerah  pedesaan maupun 

perkotaan. Tetapi semua ini dapat terjadi jika didukung oleh infrastruktur (jalan, 

pelabuhan, dan kapal) yang ada sehingga fungsi transportasi dapat dilakukan. 
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Di Indonesia terdapat dua kelompok besar penyelenggara transportasi laut, 

yaitu oleh pemerintah (termasuk BUMN) dan swasta. Masing-masing kelompok 

terbagi dua. Di pihak pemerintah terbagi menjadi BUMN pelayaran yang 

menyelenggarakan transportasi umum dan BUMN non pelayaran yang hanya 

menyelenggarakan pelayaran khusus untuk melayani kepentingan sendiri. Pihak 

swasta terbagi menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil (termasuk 

pelayaran rakyat). Ragam mekanisme penyaluran dana investasi pengadaan kapal 

ternyata sejalan dengan pembagian tersebut. Masing-masing pihak di tiap-tiap 

kelompok memiliki mekanisme pembiayaan tersendiri. 

Tabel I.2 Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Seluruh Indonesia 

Tahun 2008 - 2012 

Tahun Berangkat % Datang % 

2008 18.705.500 19.08% 18.919.000 19.70% 

2009 14.906.000 15.20% 14.858.900 15.47% 

2010 18.271.700 18.60% 18.314.800 19.07% 

2011 19.996.800 20.39% 19.704.800 20.52% 

2012 26.149.500 26.67% 24.197.800 25.20% 

Jumlah 98.029.500  100 % 95.995.300 100%  

 Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

 Jika melihat tabel I.2 bisa dilihat bahwa dalam empat tahun terakhir 

jumlah penumpang kapal mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini bisa 

disebabkan karena beberapa faktor pendorong yang menyebabkan konsumen 

memilih menggunakan jasa transportasi kapal laut. Selain faktor ekonomis juga 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih dan 
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menggunakan jasa transportasi kapal laut karena pada kapal laut memiliki 

beberapa keunggulan seperti mampu mengangkut penumpang dalam jumlah 

besar, bisa membawa kendaraan pribadi, dan mampu menampung barang-barang 

penumpang dalam skala yang besar. Untuk menjaga minat masyarakat tetap tinggi 

terhadap jasa transportasi laut khususnya disini kapal, otoritas penyelenggara jasa 

harus mampu mepertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas di pelabuhan itu 

sendiri. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Gresik yang sebagian wilayahnya 

adalah daerah pesisir pantai yang memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, 

Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan 

Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. 

Pulau Bawean adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 150 

kilometer sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk 

dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan memiliki 2 kecamatan 

didalmnya, yakni Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. Pada wilayah 

Gresik–Pulau Bawean, moda transportasi laut merupakan satu-satunya moda yang 

melayani jasa penyeberangan baik untuk penumpang maupun barang. 

Ketergantungan wilayah Bawean dapat diperlihatkan dari pergerakan penumpang 

dan barang pada daerah Pulau Jawa  khususnya Kabupaten Gresik. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini dapat disadari bersama bahwa 

salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah apabila masing-masing daerah 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu berbagai 

prosedur maupun mekanisme dalam pelayanan yang sudah berjalan hingga 

sekarang perlu dilakukan peninjauan dan pembenahan. Secara teoritis pelaksanaan 
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Otonomi Daerah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

ukuran paling nyata keberhasilan Otoda dalam kerangka kemajuan kebebasan 

(Development for Freedom) dan kebebasan berkemajuan (Freedom for 

Development) adalah terciptanya suatu inovasi. Menilai kemajuan Otoda dalam 

ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang dimiliki daerah 

mampu mendorong munculnya suatu program, kebijakan serta gagasan lokal yang 

cerdas dan khas serta bersungguh-sungguh dalam mensiasati setiap bentuk 

keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan yang dimiliki daerah 

(Sobari, 2004:7). 

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah membuka 

peluang terjadinya penyelenggaraan layanan dengan jalur birokrasi yang lebih 

ringkas dalam peningkatan pelayanan publik. Kemajuan teknologi juga 

diharapkan menjadi alternatif terpenuhinya transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat. Prisnsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah di setiap tingkatan pemerintah. 

Selama ini kapal menjadi salah satu titik penilaian masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gresik kepada Pulau Bawean. Bukan hal yang mudah 

memang untuk mengatakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Banyak terdapat permasalahan yang nyatanya masih juga terjadi didalam 

pemberian pelayanan publik dalam hal ini pelayanan transportasi laut. Pelayanan 
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publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat disamping sebagai abdi negara.   

Kapal laut merupakan salah satu transportasi yang memiliki muatan 

banyak dan efisien untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lain, biasanya 

dalam satu kapal bisa mengangkut 200-350 orang. Setiap kapal memiliki waktu 

yang tidak menentu tergantung tingkatan kapalnya atau tingkatan kelasnya, baik 

itu kapal ekspres maupun kapal yang ekonomi. Begitu juga layanan yang 

diberikan ataupun fasilitas yang tersedia di dalam kapal. Hal ini menyebabkan 

transportasi kapal di daerah Bawean diminati karena alat penyebrangan kapal 

merupakan satu-satunya di Bawean, selama ini masyarakat Bawean selalu 

menginginkan transportasi yang mempunyai tarif yang murah dan tahan akan 

ombak begitu juga waktu tempuh yang cepat. 

Tabel I.3 Nama dan Jadwal Keberangkat Kapal 

Nama Kapal Tujuan Hari/Keberangkatan 

Bahari Ekspress IC Gresik-Bawean Minggu, Selasa, Kamis (09.00) 

  Bawean-Gresik Sabtu, Senin, Rabu (09.00) 

Gili Iyang Gresik-Bawean Jumat (21.00) 

  Bawean-Gresik Jumat (09.00) 

Natuna Ekspress Gresik-Bawean Senin, Rabu, Sabtu (09.00) 

    Bawean-Gresik Selasa, Kamis, Minggu (09.00) 

Satya Kencana II Gresik-Bawean Selasa&Jumat Transit Paciran (07.00) 

  Bawean-Gresik Sabtu&Rabu (07.00) 

Tungkal Samudera I Gresik-Bawean Senin, Rabu, Sabtu (09.00) 

  Bawean-Gresik Selasa, Kamis, Minggu (09.00) 

 Sumber: www.baweantourism.com 
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Saat ini, kapal dari Gresik ke Bawean maupun sebaliknya sudah ada setiap 

hari, tapi dengan kapal yang berbeda dan dengan waktu tempuh yang berbeda pun 

harga tiketnya. Paling cepat ke Bawean dengan waktu tempuh 3 jam. Kapal yang 

melayani 3 jam perjalanan ini hanya Express Bahari 1C, kapal yang sudah 

beberapa tahun ini melayani rute Gresik-Bawean-Gresik. Terkait dengan fasilitas 

kapal, semua kapal memiliki fasilitas standart internasional dengan kapal yang 

terbuat dari besi yang menjadikan kapal ini tahan akan ombak sampai 3 meter 

selain itu kapal ini dilengkapi berbagai fasilitas penyelamatan dan asuransi baik 

itu orang maupun barang seperti ruangan ber-AC, TV dan Audio, bagasi dalam, 

recleaning seat, pelampung dan sekoci. 

Pada saat cuaca buruk kapal melayani angkutan Gresik-Bawean tidak bisa 

berlayar disebabkan tinggi gelombang sampai 3,5 meter atau pelayaran kapal yang 

berbobot kurang dari 1.000 Gross Ton (GT). Hal ini menyebabkan terputusnya 

transportasi Gresik-Bawean sehingga banyak penumpang kapal yang tidak bisa 

berlayar dan terhambatnya pengiriman sembako ke Pulau Bawean yang berakibat 

naik harga sembako di pulau Bawean.  

Memang dilihat dari tingkat pelayanannya, cukup dikatakan memadai 

karena dapat dipastikan setiap hari ada kapal yang berlayar baik dari pelabuhan 

Gresik maupun pelabuhan Bawean. Namun itu semua tidak berarti ketika 

pelayanan yang telah terjadwal antara jadwal pemberangkatan dan jadwal 

kedatangan tidak sesuai atau terjadi perbedaan yang signifikan tentang estimasi 

waktu penyeberangan yang otomatis mempertanyakan masalah profesionalisme 

armada kapal tersebut dengan berbagai alasan. Hal ini pula lantas menimbulkan 
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permasalahan terlantarnya para penumpang jika kapal tidak bisa berlayar. Seorang 

calon penumpang, Sodik, ikut merasakan dampak carut marutnya jadwal kapal 

penyeberangan. 

“Bayangkan saja, untuk keberangkatan hari ini saya sudah mengeluarkan 

hampir Rp1 juta untuk biaya penginapan dari seminggu lalu,” ujar Sodik 

( http://m.okezone.com/read/2013/11/08/521/893681/ratusan-calon-

penumpang-kapal-menuju-bawean-terlantar diakses tanggal 17 November 

2014). 

Memang sudah ada langkah antisipatif yakni dengan menyewa kapal lain 

guna mengangkut penumpang yang terlantar ketika terjadi gelombang diatas 3 

meter. Pertanyaannya, apakah selamanya Pemerintah Kabupaten Gresik 

tergantung kepada pihak lain ketika terjadi gangguan cuaca. Bagaimana solusi 

yang tepat untuk menangani permasalahan ini memang belum terkonsepkan 

secara matang. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Gresik dapat belajar dari kasus 

kapal MV Tungkal Samudera, terhitung sejak pengoperasian pertama, kapal 

tersebut sering kali mangkir dari jadwal keberangkatan. Jika dikalkulasi, lebih 

banyak jumlah mangkir dari pada beroperasi sesuai trayek. Akibatnya, banyak 

calon penumpang yang tidak bisa mendapatkan pelayanan (http://bawean.net 24 

November 2011 diakses 19 Desember 2104). 

Tabel I.4 Arus Penumpang Naik dan Turun di Pelabuhan Gresik 

Tahun 2010-2012 

Tahun Debarkasi % Embarkasi % 

2010 34.920 30% 45.636 33% 

2011 42.646 36.9% 48.948 35% 

2012 37.970 32.8% 43.497 31% 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Gresik 
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Melihat arus penumpang yang terjadi dan hanya memiliki satu trayek yaitu 

Gresik-Pulau Bawean, bisa dikatakan Pelabuhan Gresik adalah Pelabuhan yang 

ramai akan penumpang. Tercatat arus penumpang disana selalu diatas 30.000 

orang tiap tahunnya. Banyak hal yang membuat arus penumpang di Pelabuhan 

Gresik begitu ramai dikarenakan kebutuhan masyarakat Bawean sebagian dipasok 

dari daerah Gresik, seperti bahan pangan dan bahan bakar. 

Pelabuhan  dalam  melakukan  pelayanan terhadap  kapal  dan  muatan  

(barang  dan penumpang)  memiliki  beberapa  fasilitas  pokok dan  penunjang  

yang  wajib  dimiliki.  Terminal penumpang  kapal  laut  merupakan  salah  satu 

fasilitas  pokok    yang  cukup  penting  dalam mendukung  aktifitas  pelayanan  

penumpang  di pelabuhan.  Ini  disebabkan  karena  terminal penumpang kapal 

laut adalah suatu wadah bagi aktifitas  proses  perpindahan  penumpang  dari satu  

sub  sistem  angkutan  ke  sub sistem angkutan lain yang berbeda karakteristiknya. 

Suatu fasilitas yang mendukung suatu proses perpindahan selayaknya  

memberikan suatu kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya untuk  

melakukan kegiatan. Kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan berbagai  

kegiatan berhubungan erat dengan sirkulasi antara satu fasilitas dengan fasilitas 

lainnya. 

Terminal penumpang kapal laut di Indonesia yang ada pada saat ini    

masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara maksimal bagi  

pengguna jasa transportasi laut akibat sirkulasi penumpang yang tidak jelas dan 

kurang efisien. Akibatnya, aktivitas dan pergerakan menjadi tidak nyaman,  

jauhnya akses sirkulasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, kegiatan 
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embarkasi dan debarkasi yang tidak teratur, pembagian jalur sirkulasi penumpang 

dan pengantar penumpang yang tidak jelas adalah masalah-masalah yang sering  

muncul akibat sirkulasi yang tidak direncanakan dengan baik. Bahkan tidak jarang 

dapat menimbulkan adanya calo tiket hingga adanya penumpang tanpa tiket yang  

dapat masuk ke dalam kapal hingga kapal berlayar.  

Aktivitas lain yang di lakukan masyarakat Bawean ke Gresik ialah 

melakukan pengobatan, hal ini terjadi kerena di Bawean pengobatan yang tersedia 

tidak memadai. Pelayanan yang tersedia di puskesmas hanya untuk penyakit-

penyakit yang tidak parah dengan peralatan yang sangat tidak memadai. Selain itu 

ada aktivitas lain seperti pekerjaan hingga pendidikan yang dikerjakan sebagian 

masyarakatnya. Hal ini menyebabkan transportasi penyeberangan dibutuhkan dan 

masyarakat Bawean biasa untuk menggunakan kapal. (www.mediabawean.net 

tanggal 22 Januari 2014). 

 Banyak kendala yang terjadi selama ini terkait dengan pelayanan 

penumpang di Pelabuhan Gresik seperti ketersediaan armada kapal, jadwal 

keberangkatan yang tak menentu, persoalan tiket kapal. Ada beberapa asumsi 

yang melatarbelakangi kesemrawutan pelayanan transportasi laut yang berjarak 80 

mill ini. Ketersediaan armada yang relatif tidak mampu meng-cover daya angkut 

penumpang, dan cuaca ekstrim yang melumpuhkan jalur penghubung satu-

satunya antara pulau Bawean dengan Gresik daratan sementara pengambil 

kebijakan tidak cukup preventif menghadapi problem musiman ini. Realitas 

tersebut tidak pernah dijadikan entry point untuk mengambil kebijakan. Seperti 
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yang dirasakan Maisaroh (46), warga Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, yang 

datang dari Jakarta akan ke Pulau Bawean: 

“Bekal sudah menipis untuk biaya penginapan dan makan selama dua 

minggu lebih. Kami hanya minta kepastian dari anggota dewan untuk 

menyelesaikan kelangkaan penyeberangan ke Pulau Bawean.” ( melalui 

www.tribunnews.com Senin, 20 Oktober 2014 diakses 1 November 2014). 

Masyarakat sebagai pelanggan jasa transportasi juga memerlukan 

pelayanan yang baik dari penyedia jasa transportasi. Kualitas pelayanan yang baik 

menjadikan pelanggan senang menggunakan jasa transportasi. Pelayanan tersebut 

antara lain berupa keamanan saat berada di dalam bus, fasilitas yang diberikan, 

pelayanan berupa kenyamanan saat menggunakan jasa transportasi kapal juga 

perlu diberikan, perawatan kapal harus dilakukan agar penumpang sebagai 

pelanggan dapat merasa nyaman saat menggunakan jasa transportasi kapal 

penumpang. 

Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik mengesahkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2006 tentang PT Gresik 

Samudera. Lewat perda ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik 

Pemerintah Kabupaten Gresik ini memiliki wewenang untuk mengatur 

manajemen pelayaran rute Bawean-Gresik. Secara umum, Perda ini mengatur 

pembentukan PT Gresik Samudera serta teknis operasional badan usaha itu. 

Sejauh ini yang masih dipikirkan adalah teknis pengadaan kapal. Ada beberapa 

opsi yang sedang didalami. Apakah dimungkinkan melakukan pembelian kapal 

dengan dana APBD, atau dilakukan melalui sharing antara PT Gresik Samudera 

dengan investor. Dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Gresik 
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Samudra seakan menjadi bentuk keseriusan Pemda Gresik dalam menggarap 

transportasi Gresik-Bawean, namun dalam Sidang Paripurna akhir tahun 2012 

yang lalu hanya mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,5 Miliar untuk BUMD Gresik 

Samudra, angka itu tentu saja jauh dari cukup bila memang dialokasikan untuk 

membeli kapal. Ini juga suatu indikasi yang bisa dipakai dalam mengkaji 

bagaimana tingkat keseriusan Pemda Gresik dalam mengurus pelayanan 

transportasi laut Gresik-Bawean dengan memiliki armada atupun kapal tersendiri 

milik Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Kapal-kapal yang selama ini beroperasi di jalur Bawean-Gresik pada 

umumnya dikelolah oleh pihak swasta, sehingga wajar jika biaya yang dikenakan 

relatif tinggi, sebab orientasi mereka adalah bisnis murni. Terkait dengan tiket 

kapal dimana masih terdapat praktek percaloan didalamnya yang mengakibatkan 

harga tiket melambung tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gresik. Disadari atau tidak, masyarakat pasti rela untuk membeli tiket 

dari para calo berapapun harganya. Hal ini dikarenakan ketersediaan tiket kapal 

sendiri yang terbatas.  

Akan tetapi pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Gresik melaui 

instansinya yakni Dinas Perhubungan dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik selaku pihak pelaksana dan penanggung jawab 

penyelenggara layanan ini memberlakukan kebijakan pembelian tiket hanya ada 

pada saat hari pemberangkatan itu juga. Langkah ini digunakan untuk 

menghindari praktek percaloan. Namun hal ini bukan berarti dapat menyelesaikan 

permasahan tentang tiket. Masalah yang masih tersisa adalah disaat masyarakat 
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mau membeli tiket pada hari itu juga, akan tetapi ketersediaan stok tiket kapal 

yang telah habis, lantas bagaimanakah solusinya?  Pemerintah Kabupaten Gresik 

melalui Peraturan Bupati Tahun 2013 tentang tarif angkutan penyeberangan 

Gresik-Bawean menjelaskan tentang tarif tiket kapal sesuai dengan kelasnya 

seperti tabel berikut. 

Perbaikan manajemen kapal meliputi distribusi atau penjualan tiket, yang 

selama ini masih manual. Dampaknnya penumpang lebih sengsara karena 

penumpang harus melakukan tiga waktu. Yaitu menunggu kedatangan kapal dan 

ini butuh waktu bahkan sampai satu minggu, kapal datang penumpang harus ikut 

antri berdesakan beli tiket hingga berjam-jam. Kalau tidak kebagian tiket kapal 

maka  penumpang hanya bisa gigit jari dan menunggu kapal berikutnya (Harian 

Bhirawa melalui www.pulaubawean.com 1 Juli 2014 diakses pada 17 November 

2014). 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk 

memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat bagi pemerintah daerah yang 

bersangkutan dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan. Dalam 

pelaksanaan Otonomi Daerah sekarang ini perlu disadari bersama bahwa salah 

satu tolok ukur keberhasilannya adalah apabila masing-masing daerah mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu berbagai 

mekanisme dan prosedur pelayanan yang sudah berjalan selama ini perlu 

dilakukan peninjauan dan pembenahan.  
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Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana sesungguhnya “Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi 

Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan Kapal Penumpang Trayek Gresik-Bawean 

di Pelabuhan Gresik) 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu “Bagaimana kualitas pelayanan kapal penumpang trayek Gresik-

Bawean di Pelabuhan Gresik?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini 

bertujuan untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan kualitas pelayanan 

kapal penumpang trayek Gresik-Bawean di Pelabuhan Gresik. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu 

administrasi negara serta dapat dipakai sebagai sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai kualitas pelayanan transportasi laut jalur penyeberangan Gresik-Bawean 

yang ada di Kabupaten Gresik dan masukan kepada instansi pemerintahan 

maupun badan-badan yang terkait untuk mengubah paradigma pemerintah daerah 

dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan juga bagi pemerintah daerah 

lainnya di Indonesia, serta meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. 

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

I.5.1 Pelayanan Publik 

Suatu pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat serta untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama. 

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur 

negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Lembaga 

Administrasi Negara (2000), mengartikan pelayanan umum atau publik sebagai 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

atau Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 
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kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan 

memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang didambakan ialah: 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat. 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian 

kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, 

baik dengan alasan untuk dinas atau alasan kesejahteraan. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentngan 

yang sama, tertib, tanpa pandang bulu. 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena 

suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya diberitahukan, 

sehingga orang tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak menentu. 

(Moenir, 2002:41-45). 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berusaha baik 

melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang 

lain. Proses memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain tersebut disebut 

pelayanan. Menurut H.A.S Moenir, pelayanan merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan landasan 
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faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 1998). 

Menurut Widodo, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan kepada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Suatu pelayanan publik dapat dikatakan baik (profesional), 

manakala masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan 

prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat, dan sedikit atau hampir 

tidak ada keluhan dari masyarakat (Widodo, 2001). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

haruslah dipenuhi oleh pemerintah terhadap pemenuhan barang dan jasa untuk 

menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun juga tujuan dari 

pembentukan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga 

negaranya. 

I.5.1.1 Bentuk Layanan 

Secara umum terdapat tiga bentuk layanan, yaitu: (Moenir, 2000:190). 

1. Layanan dengan lisan. 

2. Layanan dengan tulisan. 

3. Layanan dengan perbuatan. 

Ketiga bentuk layanan ini tidak bisa berdiri sendiri, karena dalam sebuah 

layanan terdapat suatu proses yang melibatkan ketiga bentuk layanan tersebut. 
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Sehingga ketiganya bersifat komplementer dalam menunjang sebuah proses 

pelayanan. 

1. Layanan dengan lisan 

Layanan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan 

Masyarakat (Humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain 

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun 

yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan dapat berhasil, ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu: 

 Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. 

 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat 

tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

 Bertingkah laku sopan dan ramah. 

 Meski dalam keadaan “sepi” tidak ngobrol dan bercanda dengan teman, 

karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. 

 Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar “ngobrol” dengan cara 

yang sopan. 

2. Layanan melalui tulisan 

Bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. 

Tidak hanya dari segi jumlah tapi juga dari segi peranan. Pada dasarnya 

layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh 

karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan 

pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor 
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kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses 

penyelesaiannya. 

Layanan tulisan terdiri dari dua golongan, pertama layanan berupa 

petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang 

berkepentingan, agar memudahkan merkea dalam berurusan dengan 

instansi atau lembaga; kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas 

permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan 

lain sebagainya. 

3. Layanan berbentuk perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan 

oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor 

keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap 

hasil perbuatan atau pekerjaan. 

I.5.1.2 Prinsip Pelayanan Publik 

Ada sepuluh prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan 

Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 
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2) Kejelasan 

Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja atau pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

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 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan Penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 

dan informatika (teletematika). 
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8) Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi. 

9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan Ikhlas.   

10) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah 

dan lain-lain (Ratminto, 2005:21). 

I.5.1.3 Indikator-Indikator Pelayanan 

Menurut Lenvine, produk dari pelayanan publik di dalam negara 

demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni: 

1. Responsiveness, daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 

keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. 

2. Responsibility, suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses 

pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
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atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah 

ditetapkan. 

3. Accountability, suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar proses 

penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan 

norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Menurut KepMenPan 81/1995, kinerja organisasi publik dalam 

memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator-indikator seperti 

berikut: 

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus 

didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum 

menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, rincian biaya layanan dan cara 

pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan umum. 

3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada 

pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta 

hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta 

dapat memberikan kepastian hukum. 

4. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi 

yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi 

tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain. 
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5. Efisien, yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk 

pelayanan publik yang diberikan. Disamping itu, juga harus dicegah 

adanya pengulangan di dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu 

mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi 

pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk 

membayar. 

7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan umum harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi merata dan diperlakukan 

secara adil. 

8. Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Dwiyanto, Agus 

2008:145). 

I.5.2 Faktor-faktor Pendukung Pelayanan Publik 

 Dalam pelayanan publik terdapat beberapa faktor pendukung yang 

penting, diantaranya faktor kesadaran petugas yang sedang berkecimpung dalam 

pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan publik, 

faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat 
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memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan petugas dan faktor 

sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan (Moenir, 2001:88). 

 Pertama, kesadaran pegawai. Kesadaran pegawai pada segala tingkatan 

terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, membawa dampak 

sangat positif terhadap organisasi dan tugas/pekerjaan itu sendiri. Ia akan menjadi 

sumber kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas/pekerjaan, sehingga 

hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan baik dalam 

perwujudan standar pelaksanaan (performance standard) maupun standar 

operasional (operational standard) (Moenir, 2001:124). 

 Kedua, aturan. Dalam faktor aturan sebagai faktor pendukung pelayanan 

umum, terdapat elemen disiplin dalam pelaksanaan pelayanan. Menurut Gordon 

S. Watkins, disiplin dalam pengertian yang utuh ialah suatu kondisi atau sikap 

yang berada pada semua anggota organisasi yang tunduk pada aturan organisasi 

(Moenir, 2001:94). 

 Ketiga, organisasi. Faktor organisasi sebagai suatu sistem merupakan alat 

yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik 

dan memuaskan. Oleh karena itu harus dijaga agar mekanisme sistem dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai pendukung penyelenggaraan 

pelayanan, terdapat serangkaian prosedur dan metode dalam suatu organisasi 

(Moenir, 2001:125). 
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Keempat, pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang 

sebagai imbalan atau tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang 

lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang atau fasilitas dalam jangka 

waktu tertentu (Moenir, 2001:110). Pendapatan pegawai berfungsi sebagai faktor 

pendukung dalam bekerja agar mendapatkan imbalan yang sepadan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu apabila pendapatan yang diterima 

pegawai ternyata jauh dari cukup meskipun untuk memenuhi kebutuhan 

minimum, maka dalam melaksanakan pekerjaan mereka diliputi rasa resah tidak 

tenang (Moenir, 2001:126). 

 Kelima, kemampuan-keterampilan. Bagi manajemen ada tiga kemampuan 

yang harus dimiliki (managerial skill) agar supaya dapat melaksanakan tugas 

selaku manajer yang berhasil, ialah kemampuan teknis (technical skill), 

kemampuan bersifat manusiawi (human skill) dan kemampuan membuat konsepsi 

(conceptual skill). Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat 

dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan 

pelaksananya. Mereka inilah yang membawa “bendera” terhadap kesan atas baik 

buruknya suatu layanan (Moenir, 2001:127). 

 Keenam, sarana pelayanan. Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah 

segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai 

alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial 

dalam rangka kepentingan publik yang berhubungan dengan organisasi. Fungsi 

sarana pelayanan tersebut antara lain: (Moenir, 2001:119) 
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1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 

waktu. 

2. Meningkatkan produktivitas, baik barang ataupun jasa. 

3. Kualitas produk yang lebih terjamin. 

4. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 

5. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya. 

6. Menimbulkan rasa puas bagi orang yang berkepentingan. 

I.5.3 Kualitas Pelayanan 

Mendefinisikan suatu kualitas atau mutu memang sangat sulit,karena 

kualitas merupakan penilaian yang subyektif bagi masing-masing orang. Dr. 

Edward Deming juga mengakui baahwa tidaklah mudah untuk mendefinisikan 

kualitas, Dr. Edward Deming mengatakan bahwa mutu atau kualitas sebagai 

berikut: 

“The difficulty defining quality is to translate future needs of the user into 

measurable characteristic, so that a product can designed and turned out to 

give satisfaction at a price that the user will pay” (Hardjosoedarmo, 

2002:68). 

 

 

 



Bab I Pendahuluan 
 
 

I-31 
 

Berdasarkan kesulitan tersebut maka Deming mendefinisikan kualitas 

menurut: 

I. Konteks 

Kualitas tidak dapat didefinisikan apabila tidak dikaitkan dengan konteks 

tertentu. Mutu adalah suatu karakteristik atau atribut dari sesuatu, maka 

untuk mendefinisikan mutu harus terlebih dahulu kita tentukan sesuatu itu. 

II. Persepsi pelanggan 

Mutu adalah penilaian subyektif dari pelanggan. Penilaian ini ditentukan 

oleh persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa. Persepsi ini dapat 

berubah atau bersifat dinamis. 

III. Kebutuhan dan kemauan pelanggan 

Definisi mutu tergantung kebutuhan dan kemauan pelanggan. 

Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang 

harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang 

pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau 

sesuatu yang mengada-ada, tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar yang 

layak, seperti standar ISO (International Standardization Organization), sehingga 

dianggap sebagai suatu kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki 

keselarasan dengan spesifikasi, kebebasan dengan segala kekurangannya, 

membentuk kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang tinggi dan 

merupakan kebanggaan.  
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 Menurut Parasuraman (2001:162) bahwa konsep kualitas layanan yang 

diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan 

tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan. 

Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi 

komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan 

komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang 

diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception) 

yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. Lebih jelasnya dapat 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini, Parasuraman (2001:162) 

Gambar 1.1 

Penilaian Pelanggan terhadap Kualitas layanan 
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Parasuraman (2001:165) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan 

adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau 

tidak memuaskan. Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan 

yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu). 

Dikatakan konsep kualitas layanan memenuhi harapan, apabila pelayanan yang 

diharapkan sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan 

persepsi tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar 

daripada pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu).  

Konsep kualitas layanan dari harapan yang diharapkan seperti 

dikemukakan di atas, ditentukan oleh empat faktor, yang saling terkait dalam 

memberikan suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam mendapatkan 

pelayanan. Keempat faktor tersebut adalah:  

1. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), faktor ini 

sangat menentukan dalam pembentukan harapan pelanggan atas suatu 

jasa/pelayanan. Pemilihan untuk mengkonsumsi suatu jasa/pelayanan yang 

bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut 

yang diperoleh dari pelanggan yang telah mengkonsumsi jasa tersebut 

sebelumnya.  

2. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan bervariasi 

tergantung pada karakteristik dan keadaan individu yang memengaruhi 

kebutuhan pribadinya.  
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3. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan 

merasakan suatu pelayanan jasa tertentu di masa lalu memengaruhi tingkat 

harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di masa kini dan 

yang akan datang.  

4. Komunikasi eksternal (company’s external communication) yaitu komunikasi 

eksternal yang digunakan oleh organisasi jasa sebagai pemberi pelayanan 

melalui berbagai bentuk upaya promosi juga memegang peranan dalam 

pembentukan harapan pelanggan. 

Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga tingkat konsep kualitas 

layanan yaitu: 

1. Bermutu (quality surprise), bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi 

pelayanan yang diharapkan pelanggan.  

2. Memuaskan (satisfactory quality), bila kenyataan pelayanan yang diterima 

sama dengan pelayanan yang diharapkan pelanggan.  

3. Tidak bermutu (unacceptable quality), bila ternyata kenyataan pelayanan yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan.  

Menurut perpektif TQM (Total Quality Management), kualitas dipandang 

secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan 

juga meliputi aspek proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam 

definisi yang dirumuskan oleh Goetsh dan Davis, yaitu bahwa kualitas merupakan 

suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 
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proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Definisi ini 

mengemukakan bahwa kualitas tidak hanya ditekankan pada hasil akhir, tetapi 

juga menyangkut kualitas manusia, proses dan lingkungan. (Tjiptono, 1997). 

Pendapat lain mengenai dimensi atau ukuran kualitas pelayanan 

dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (1997:14) dalam bukunya “Prinsip – Prinsip 

Total Quality Service” yaitu: 

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

dan sarana komunikasi. 

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

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

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

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

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

dan dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu – raguan. 

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

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Collier dalam Yamit memiliki pandangan yang lebih luas dari kualitas 

pelayanan ini, yaitu lebih menekankan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas 

dan level atau tingkat. Pelayanan terbaik pada pelayanan (excellence service) dan 
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tingkat kualitas pelayanan merupakan cara terbaik yang konsisten untuk dapat 

mempertemukan harapan pelanggan dan sistem kinerja pelayanan. Pelayanan 

yang terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat tercapai dengan 

memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja 

pelayanan. (Yamit. 2002: 22). 

Bagi pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri dengan 

spesifikasi yang dituntut pelanggan. Pelanggan memutuskan bagaimana kualitas 

yang dimaksud dan apa yang dianggap penting. Pelanggan mempertimbangkan 

suatu kualitas pelayanan. Untuk itu, kualitas dapat dideteksi pada persoalan 

bentuk, sehingga dapat ditemukan: 

1. Kualitas pelayanan merupakan bentuk dari sebuah janji. 

2. Kualitas adalah tercapainya sebuah harapan dan kenyataan sesuai 

komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Kualitas dan integritas merupakan sesuatu yang tak terpisahkan. Gaspersz 

(1997) menyatakan bahwa kualitas adalah sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). 

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, 

yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan 

customers, seperti nampak pada gambar berikut: 
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Gambar I.2 Segitiga Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Albrech and Zemke, 1990:41 dalam Suparto Wijoyo 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan hasil yang diterima oleh pelanggan sebagai penerima pelayanan. 

Sesuatu dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

KSOP sebagai penyedia jasa pelayanan harus mampu memeberikan kualitas 

pelayanan agar pelanggan atau pengguna kapal penumpang dapat merasa puas 

saat menggunakan jasa transportasi. 

I.5.3.1 Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan 

Setiap organisasi modern dan maju senantiasa mengedepankan bentuk-

bentuk aktualisasi kualitas layanan. Kualitas layanan yang dimaksud adalah 

memberikan bentuk pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan, 

keinginan, harapan dan kepuasan dari masyarakat yang meminta pelayanan dan 

yang meminta dipenuhi pelayanannya. Parasuraman (2001:26) mengemukakan 

konsep kualitas layanan yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima 

Stategi Pelayanan 

Customers 

SDM Sistem 
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unsur yang biasa dikenal dengan istilah kualitas layanan “RATER” 

(responsiveness, assurance, tangible, empathy dan reliability). 

Inti dari konsep kualitas layanan adalah menunjukkan segala bentuk 

aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima 

pelayanan sesuai dengan daya tanggap (responsiveness), menumbuhkan adanya 

jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik (tangible) yang dapat dilihatnya, 

menurut empati (empathy) dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai 

dengan kehandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan 

secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan. 

Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai bentuk-bentuk aplikasi kualitas 

layanan dengan menerapkan konsep “RATER” yang dikemukakan oleh 

Parasuraman (2001:32) sebagai berikut: 

1. Daya tanggap (Responsiveness) 

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, 

mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang 

mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai 

untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, 

ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. Hal 

ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina, 

mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan 

mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan 

mendapat respon positif (Parasuraman, 2001:52). 
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Tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari bentuk-bentuk 

pelayanan yang diberikan menjadi suatu respek positif dari daya tanggap pemberi 

pelayanan dan yang menerima pelayanan. Prinsipnya adalah dari bentuk 

pelayanan yang diterapkan dalam suatu instansi atau aktivitas pelayanan kerja 

yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat ketanggapan atas 

permasalahan pelayanan yang diberikan. Kurangnya ketanggapan tersebut dari 

orang yang menerima pelayanan, karena bentuk pelayanan tersebut baru dihadapi 

pertama kali, sehingga memerlukan banyak informasi mengenai syarat dan 

prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan lancar. Apabila hal ini dilakukan 

dengan baik, berarti pegawai tersebut memiliki kemampuan daya tanggap 

terhadap pelayanan yang diberikan yang menjadi penyebab terjadinya pelayanan 

yang optimal sesuai dengan tingkat kecepatan, kemudahan dan kelancaran dari 

suatu pelayanan yang ditangani oleh pegawai (Parasuraman, 2001:63). 

Margaretha (2003:163) kualitas layanan daya tanggap adalah suatu bentuk 

pelayanan dalam memberikan penjelasan, agar orang yang diberi pelayanan 

tanggap dan menanggapi pelayanan yang diterima, sehingga diperlukan adanya 

unsur kualitas layanan daya tanggap sebagai berikut: 

a. Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai dengan bentuk-bentuk 

pelayanan yang dihadapinya. Penjelasan bijaksana tersebut mengantar 

individu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala 

bentuk pelayanan yang diterima. 
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b. Memberikan penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang 

substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi, yang bersifat jelas, 

transparan, singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

c. Memberikan pembinaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih 

kurang atau belum sesuai dengan syarat-syarat atau prosedur pelayanan yang 

ditunjukkan. 

d. Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk 

menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang 

harus dipenuhi. 

e. Membujuk orang yang dilayani apabila menghadapi suatu permasalahan yang 

dianggap bertentangan, berlawanan atau tidak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku 

Pelayanan daya tanggap dalam suatu organisasi berupa pemberian 

berbagai penjelasan dengan bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan 

membujuk. Apabila hal ini dapat diimplementasikan dengan baik, dengan 

sendirinya kualitas layanan daya tanggap akan menjadi cermin prestasi kerja 

pegawai yang ditunjukkan dalam pelayanannya.  

2. Jaminan (Assurance) 

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan 

yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh 

jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang 
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menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan 

pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, 

ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas layanan yang diberikan. 

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat ditentukan 

oleh performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai 

tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal, mandiri dan profesional 

yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima. Selain dari performance 

tersebut, jaminan dari suatu pelayanan juga ditentukan dari adanya komitmen 

organisasi yang kuat, yang menganjurkan agar setiap pegawai memberikan 

pelayanan secara serius dan sungguh-sungguh untuk memuaskan orang yang 

dilayani. Bentuk jaminan yang lain yaitu jaminan terhadap pegawai yang 

memiliki perilaku kepribadian (personality behavior) yang baik dalam 

memberikan pelayanan, tentu akan berbeda pegawai yang memiliki watak atau 

karakter yang kurang baik dan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan 

(Margaretha, 2003:201).  

Suatu organisasi sangat membutuhkan adanya kepercayaan memberikan 

pelayanan kepada orang-orang yang dilayaninya. Untuk memperoleh suatu 

pelayanan yang meyakinkan, maka setiap pegawai berupaya untuk menunjukkan 

kualitas layanan yang meyakinkan sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan yang 

memuaskan yang diberikan, bentuk-bentuk pelayanan yang sesuai dengan 

komitmen organisasi yang ditunjukkan dan memberikan kepastian pelayanan 

sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Margaretha (2003:215) suatu organisasi 

kerja sangat memerlukan adanya kepercayaan yang diyakini sesuai dengan 
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kenyataan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan kualitas layanan yang 

dapat dijamin sesuai dengan: 

a. Mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan yaitu setiap pegawai akan 

memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, lancar dan berkualitas, dan 

hal tersebut menjadi bentuk konkrit yang memuaskan orang yang mendapat 

pelayanan.  

b. Mampu menunjukkan komitmen kerja yang tinggi sesuai dengan bentuk-

bentuk integritas kerja, etos kerja dan budaya kerja yang sesuai dengan 

aplikasi dari visi, misi suatu organisasi dalam memberikan pelayanan.  

c. Mampu memberikan kepastian atas pelayanan sesuai dengan perilaku yang 

ditunjukkan, agar orang yang mendapat pelayanan yakin sesuai dengan 

perilaku yang dilihatnya.  

3. Bukti Fisik (Tangible) 

Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi 

nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan 

penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang 

diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan 

yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian 

pelayanan yang diberikan (Parasuraman, 2001:32).  

Bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana 

pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance 
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pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan 

dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan 

fisik yang dapat dilihat.  

Biasanya bentuk pelayanan fisik tersebut berupa kemampuan 

menggunakan dan memanfaatkan segala fasilitas alat dan perlengkapan di dalam 

memberikan pelayanan, sesuai dengan kemampuan penguasaan teknologi yang 

ditunjukkan secara fisik dan bentuk tampilan dari pemberi pelayanan sesuai 

dengan perilaku yang ditunjukkan. Dalam banyak organisasi, kualitas layanan 

fisik terkadang menjadi hal penting dan utama, karena orang yang mendapat 

pelayanan dapat menilai dan merasakan kondisi fisik yang dilihat secara langsung 

dari pemberi pelayanan baik menggunakan, mengoperasikan dan menyikapi 

kondisi fisik suatu pelayanan. Identifikasi kualitas layanan fisik (tangible) dapat 

tercermin dari aplikasi lingkungan kerja berupa: 

a. Kemampuan menunjukkan prestasi kerja pelayanan dalam menggunakan alat 

dan perlengkapan kerja secara efisien dan efektif.  

b. Kemampuan menunjukkan penguasaan teknologi dalam berbagai akses data 

dan inventarisasi otomasi kerja sesuai dengan dinamika dan perkembangan 

dunia kerja yang dihadapinya.  

c. Kemampuan menunjukkan integritas diri sesuai dengan penampilan yang 

menunjukkan kecakapan, kewibawaan dan dedikasi kerja.  
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Uraian ini secara umum memberikan suatu indikator yang jelas bahwa 

kualitas layanan sangat ditentukan menurut kondisi fisik pelayanan, yang inti 

pelayanannya yaitu kemampuan dalam menggunakan alat dan perlengkapan kerja 

yang dapat dilihat secara fisik, mampu menunjukkan kemampuan secara fisik 

dalam berbagai penguasaan teknologi kerja dan menunjukkan penampilan yang 

sesuai dengan kecakapan, kewibawaan dan dedikasi kerja. 

4. Empati (Empathy) 

Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman 

dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal 

yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan 

berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki 

adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki 

komitmen yang sama terhadap pelayanan (Parasuraman, 2001:40).  

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, 

simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai 

dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut. 

Artinya setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang yang dilayani 

diperlukan adanya empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi orang yang 

membutuhkan pelayanan. Pihak yang menginginkan pelayanan membutuhkan 

adanya rasa kepedulian atas segala bentuk pengurusan pelayanan, dengan 

merasakan dan memahami kebutuhan tuntutan pelayanan yang cepat. 
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Margaretha (2003:78) bahwa suatu bentuk kualitas layanan dari empati 

orang-orang pemberi pelayanan terhadap yang mendapatkan pelayanan harus 

diwujudkan dalam lima hal yaitu: 

a. Mampu memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk pelayanan yang 

diberikan, sehingga yang dilayani merasa menjadi orang yang penting.  

b. Mampu memberikan keseriusan atas aktivitas kerja pelayanan yang diberikan, 

sehingga yang dilayani mempunyai kesan bahwa pemberi pelayanan 

menyikapi pelayanan yang diinginkan. 

c. Mampu menunjukan rasa simpatik atas pelayanan yang diberikan, sehingga 

yang dilayani merasa memiliki wibawa atas pelayanan yang dilakukan.  

d. Mampu menunjukkan pengertian yang mendalam atas berbagai hal yang 

diungkapkan, sehingga yang dilayani menjadi lega dalam menghadapi bentuk-

bentuk pelayanan yang dirasakan.  

e. Mampu menunjukkan keterlibatannya dalam memberikan pelayanan atas 

berbagai hal yang dilakukan, sehingga yang dilayani menjadi tertolong 

menghadapi berbagai bentuk kesulitan pelayanan.  

5. Kehandalan (Reliability) 

Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal, artinya 

dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan 

dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan dan profesionalisme kerja 

yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk 
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pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat (Parasuraman, 2001:48).  

Tuntutan kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, 

tepat, mudah dan lancar menjadi syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam 

memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian 

kerja yang menjadi perhatian dan fokus dari setiap pegawai dalam memberikan 

pelayanannya.  

Dalam pemberian pelayanan dapat terlihat dari kehandalan memberikan 

pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki, kehandalan dalam 

terampil menguasai bidang kerja yang diterapkan, kehandalan dalam penguasaan 

bidang kerja sesuai pengalaman kerja yang ditunjukkan dan kehandalan 

menggunakan teknologi kerja. Sunyoto (2004:16) kehandalan dari suatu individu 

organisasi dalam memberikan pelayanan sangat diperlukan untuk menghadapi 

gerak dinamika kerja yang terus bergulir menuntut kualitas layanan yang tinggi 

sesuai kehandalan individu pegawai. Kehandalan dari seorang pegawai yang 

berprestasi, dapat dilihat dari: 

a. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat 

pengetahuan terhadap uraian kerjanya.  

b. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang terampil sesuai dengan 

tingkat keterampilan kerja yang dimilikinya dalam menjalankan aktivitas 

pelayanan yang efisien dan efektif.  
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c. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengalaman 

kerja yang dimilikinya, sehingga penguasaan tentang uraian kerja dapat 

dilakukan secara cepat, tepat, mudah dan berkualitas sesuai pengalamannya.  

d. Kehandalan dalam mengaplikasikan penguasaan teknologi untuk memperoleh 

pelayanan yang akurat dan memuaskan sesuai hasil output penggunaan 

teknologi yang ditunjukkan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kualitas 

layanan dari kehandalan dalam suatu organisasi dapat ditunjukkan kehandalan 

pemberi pelayanan sesuai dengan bentuk-bentuk karakteristik yang dimiliki oleh 

pegawai tersebut, sesuai dengan keberadaan organisasi tersebut. 

I.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik antara 

lain disebabkan oleh:  

1. Struktur organisasi 

Suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dan 

menjalankan kebijaksanaan. Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Robbins bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, 

siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola 

interaksi yang akan diikuti. Lebih jauh Robbins mengatakan bahwa struktur 

organisasi mempunyai tiga komponen yaitu kompleksitas, formalisasi, dan 

sentralisasi. 
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Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat 

deferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi 

atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh 

mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam 

struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu 

kegiatan itu dilaksanakan, apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Sentralisasi 

berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pemngambilan 

keputusan, apakah sentralisasi atau desentralisasi. 

Oleh karena itu berdasarkan urauan diatas, apabila semua aspek struktur 

organisasi yang mendukung disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling 

menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung jawabnya, sebaran dan tingkatan 

dalam organisasi memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif, struktur 

organisasi desentralisasi memungkinkan untuk diadakannya penyesuaiannya atau 

fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun dengan mempertimbangkan untuk 

rugi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi, antara lain sentralisasi yang 

berlebihan bisa menimbulkan ketidakluwesan dan mengurangi semangat 

pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan desentralisasi yang berlebihan 

bisa menyulitkan dalam kegiatan pengawasan dan koordinasi. 

2. Kemampuan aparat 

Kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan 

pemerinthana dan berkedudukan sebagai pegawai negeri disebut aparatur 

negara/pemerintah. Darinya diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik 

berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai 
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dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini (Handayaningrat, 

1986). 

Berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat 

sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan tersebut. 

Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat pendidikan aparat. 

2) Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. 

3) Kemampuan melakukan kerja sama. 

4) Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami 

organisasi. 

5) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan. 

6) Kecepatan dalam melaksanakan tugas. 

7) Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik. 

8) Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada 

atasan. 

9) Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya. 

3. Sistem pelayanan 

Sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut 

skema atau pola yang bulat untuk menggerkan suatu fungsi yang utama dalam 

suatu usaha atau urusan. Sistem pelayanan sendiri adalah kesatuan yang utuh dari 

suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu 

sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan 
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itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan sepertinggi mahalnya 

biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak 

citra pelayanan di suatu tempat. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan kualitas 

pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, kemampuan 

aparat dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan 

tidak bisa dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi rendahnya dan baik buruknya 

suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

(http://www.scribd.cpm/doc/11319551/Pengertian-Pelayanan-Publik diakses 12-

10-2014). 

Melihat masalah yang akan diteliti, peneliti memutuskan menggunakan 

teori dari Parasuraman (2001:32) yang menerapkan konsep “RATER” karena 

sudah dianggap bisa menjawab permasalahan yang ada dan mampu 

menggambarkan keadaan dengan jelas. 

I.5.5 Transportasi 

 Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut 

atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi 

menyebabkan adanya spesialisasi pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan 

budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Dalam transportasi 

terdapat dua kategori yaitu: 
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1. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan 

alat angkut. 

2. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Terdapat dua unsur terpenting transportasi yaitu: 

1. Pemindahan atau pergerakan (movement). 

2. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan pemumpang 

tempat lain. 

Di dalam mempelajari transportasi dapat digolongkan menjadi dua bagian 

yaitu: 

1. Angkutan penumpang yaitu untuk pengangkutan penumpang digunakan 

mobil atau kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya. 

2. Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, 

digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bus, pesawat 

udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pelayanan 

samudera luar negeri. 

 

I.6 Definisi Konsep 

 Konsep merupakan salah satu unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

abstraksi dari suatu fakta atau fenomena ataupun gejala-gejala yang menjadi 

perhatian dalam penelitian. Berdasarkan kemampuan, sudut pandang, dan 
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kepentingan masing-masing, tiap orang mampu menjelaskan tentang konsep 

dengan berbeda-beda. 

 Didalam suatu penelitian, konsep selalu dipakai secara khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena yang akan diteliti. Konsep berperan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman suatu fenomena tertentu. 

Konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

2) Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan Publik adalah unsur-unsur yang 

mempengaruhi terciptanya pelayanan publik yang baik yang dibutuhkan 

masyarakat dalam hal pelayanan. 

3) Kualitas Pelayanan adalah suatu ukuran hasil interaksi dari berbagai aspek 

yang dicapai dari pelayanan yang telah diberikan oleh aparat birokrat 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Sesuatu yang bisa 

dikatakan berkualitas apabila pelanggan puas akan pelayanan yang 

diterima. 

4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan adalah beberapa 

unsur yang dilakukan oleh birokrat untuk menciptakan kualitas pelayanan 

yang baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.  

5) Transportasi adalah usaha untuk dapat memindahkan barang ataupun 

penumpang dari satu tempat ke tempat lain. 
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6) Unsur-unsur kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu: 

a) Responsiveness: Bentuk layanan yang diberikan kepada pelanggan 

oleh aparatur dengan mengedepankan kemampuan mampu 

menanggapi permintaan pelanggan. 

b) Assurance: Bentuk layanan yang memberikan kepastian atas 

pelayanan yang diberikan. 

c) Tangible: Bentuk layanan berupa bukti fisik seperti sarana dan 

prasarana yang menimbulkan rasa puas terhadap pelanggan. 

d) Empathy: Bentuk layanan kepada pelanggan berupa kepekaan 

aparatur dalam melakukan aktivitas pelayanan. 

e) Reliability: Sikap aparatur yang mampu memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tepat serta memiliki pengetahuan, keahlian dan 

kemandirian dalam bekerja. 

 

I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis 

atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan 

Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik /  

utuh ( Lexy Moleong, 2000:12). 
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Adapun pengertian metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Prastowo. 2011:21-22.) 

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti 

menilai bahwa fenomena yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu 

mengenai kualitas pelayanan penumpang di Pelabuhan Gresik telah memperoleh 

pemahaman secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

I.7.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara tepat dan 

mendalam kualitas pelayanan penumpang di Pelabuhan Gresik. 

I.7.3 Lokasi Penelitian 

Lokus dari penelitian yang menggambarkan kualitas pelayanan 

penumpang di Pelabuhan Gresik ini mengambil lokus penelitian di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Gresik 

I.7.4  Teknik Penentuan Informan 

 Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang diharapkan 

bisa memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan sesuai permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Dengan menggunakan teknik ini maka informan yang 
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dipilih merupakan pihak yang dirasa paling mengetahui dan memahami 

permasalahan yang akan diteliti. 

 Informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap lebih mengetahui dan 

memahami tentang kualitas pelayanan kapal penumpang trayek Gresik-Bawean di 

Pelabuhan Gresik. Informan pada penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Bapak Drs. Didik Satmoko, M.M selaku Kepala Seksi ASDP 

2. Bapak M. Amri, S.Sit selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan 

3. Bapak Mohammad Ismail selaku Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran 

4. Bapak Ghafur selaku pengguna jasa transportasi kapal penumpang 

5. Bapak Yanto selaku pengguna jasa transportasi kapal penumpang 

6. Ibu Vivin selaku pengguna jasa transportasi kapal penumpang 

7. Medi selaku pengguna jasa transportasi kapal penumpang 

8. Desi selaku pengguna jasa transportasi kapal penumpang 

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan 

bertujuan agar peneliti dapat melihat suatu fenomena sebagaimana yang dilihat 

oleh subjek penelitian dan peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh subjek penelitian sehingga akan memperoleh informasi mengenai 

jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan 

yang benar–benar akurat. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mencermati setiap kegiatan dan perilaku yang ditunjukkan oleh subyek 
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penelitian dalam melaksanakan kualitas pelayanan penumpang di Pelabuhan 

Gresik dari aspek pelaksana pelayanan maupun dari aspek kelompok sasaran 

pelayanan yaitu para penumpang sehingga akan didapatkan informasi yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan 

mendapatkan informasi (James A. Black dan Dean J. Champion, 2001: 306). 

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara (interviewer) dan pihak yang 

diwawancarai (interviewee) yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

mempunyai relevansi dengan fokus penelitian. Pelaksanaan wawancara ini akan 

berpedoman pada interview guide agar pelaksanaan wawancara tetap berfokus 

pada masalah yang akan diteliti (Lexy Moleong, 2000:186). Oleh karena itu 

dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam 

berkomunikasi dengan informan. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan 

dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan 

takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap 

netral, sehingga informan tidak merasa ada tekanan psikis dalam memberikan 

jawaban kepada peneliti. Sedangkan instrument penelitiannya berupa HP, tape 

recorder dan kamera. 

 

 

 



Bab I Pendahuluan 
 
 

I-57 
 

3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan menurut Bordan dan Biklen adalah catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Lexy 

Moleong, 2000:153). Peneliti dalam penelitian yang menyangkut kualitas 

pelayanan penumpang di Pelabuhan Gresik ini berusaha untuk mencatat segala 

informasi yang didapatkan dalam melakukan penelitian sehingga dapat membantu 

peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi yang relevan dalam membantu 

menjawab permasalahan penelitian. 

4. Penggunaan dokumen 

Dokumen dalam suatu penelitian digunakan sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen  dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahkan untuk meramalkan. Selain itu, dokumen dapat digunakan sebagai bukti 

dari suatu pengujian sehingga dapat memperdalam pengetahuan terhadap 

fenomena yang diteliti. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen mengenai berbagai prosedur dan mekanisme kerja kualitas pelayanan 

penumpang di Pelabuhan Gresik. 

I.7.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan dengan triangulasi 

data.Teknik pemeriksaan dengan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 
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data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan 

pengecekan atau sebagai pembanding dari data tersebut.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan antara hasil wawancara dengan pelaku pelayanan publik dan 

kelompok sasaran kualitas pelayanan penumpang di Pelabuhan Gresik dengan 

hasil pengamatan dan dokumen–dokumen resmi yang ada. Selain itu, pemeriksaan 

keabsahan data juga dilakukan dengan membandingkan antara hasil wawancara 

dari informan satu dengan informan yang lain sehingga didapatkan objektivitas 

dari informasi yang telah didapatkan. 

I.7.7 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber mulai dari hasil wawancara, pengamatan yang 

mendalam yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen–dokumen resmi 

lainnya. Langkah selanjutnya adalah data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah 

dan langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah 

pemilihan dan penelaahan dari data yang telah diperoleh dari lapangan dimana 

data yang dipilih adalah data yang benar–benar relevan yang dapat membantu 

peneliti untuk mengungkapkan fenomena yang sedang diteliti secara jelas. 

Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi adalah 

usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan–pernyataan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnaya adalah 
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menyusun data dalam satuan–satuan yang dikategorisasikan. Tahap akhir dari 

analisis data adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data.  

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menelaah seluruh hasil wawancara dengan pelaku pelayanan dan para 

penumpang, catatan lapangan dan dokumen–dokumen resmi yang telah diperoleh. 

Dari berbagai data tersebut maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

data–data tersebut dibaca dan dipelajari sehingga akan diperoleh data–data yang 

terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian, langkah yang dilakukan 

selanjutnya adalah melakukan reduksi data yaitu peneliti memilah–milah data-

data yang benar–benar relevan dengan permasalahan penelitian dan bisa 

membantu peneliti untuk dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. 


