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ABSTRAK 

 
 Pelayanan SIUP sangat perlu diperhatikan karena berkaitan dengan 
masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan legalitas dalam 
usahanya, yaitu dengan pengurusan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) sehingga 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan hidup mereka 
dapat memiliki legalitas hukum serta dapat digunakan sebagai akses pinjaman 
modal dari perbankan. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui inovasi 
pelayanan jemput bola berdasarkan tipologi inovasi, level inovasi, dan kategori 
inovasi. Dan juga untuk mengetahui kualitas pelayanan dari Pelayanan Jemput 
Bola tersebut.Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pelayanan Jemput Bola 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan digunakan 5 aspek peningkatan kualitas 
pelayanan menurut Zeithamal, Parasuraman dan Berry yaitu Tangibles, 
Realibility, Responsivenes, Assurance dan Emphaty. 
 Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik, kualitas pelayanan 
publik, serta teori tentang inovasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
tipe penelitian deskriptif, lokasi penelitian berada di Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Kabupaten Lamongan. Informan yang diambil dalam penelitian ini para 
pemohon SIUP yang menggunkan pelayanan jemput bola, dan Petugas Pemberi 
Pelayanan. Untuk teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta 
dokumentasi. Kemudian menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian 
data kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam skripsi ini dapat 
disimpulkan bahwa inovasi pelayanan yang dilakukan Badan Penanaman Modal 
dan Perizinan Kabupaten Lamongan hanya sebatas cara atau metode dalam 
pemberian layanan saja. Dan juga dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 
jemput bola sudah baik. Saran yang bisa diberikan dalam pelaksanaan pelayanan 
jemput bola di BPMP Kabupaten Lamongan adalah perbaikan fsilitas dan jam 
pelayanan jemput bola. 
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ABSTRACT 

 
 

The trade business license (SIUP) service is needed for matters relating to 
public middle-class down legality to get in their business, this is a trade business 
license ( SIUP ) and micro small and medium enterprises ( UMKM ) a footstool 
lives they could have legality legal and could be used as an access to capital loan 
from the bank.The aim is to a thesis about innovations based on the proactive 
service tipologi innovation, levels of innovation, the innovations.And also to be 
aware of quality service from the proactive service. To know how proactive 
service can improve the service quality service is used for the quality 
improvement of the five zeithamal, parasuraman and berries, are tangibles, 
realibility, responsivenes, assurance and emphaty. 

This study using the theory of public service, the quality of public 
services, as well as a theory about innovation.This study using methods 
qualitative type descriptive, research research locations being in board of 
investment and licensing kabupaten lamongan.Informants taken in this study the 
applicants siup services that both pro-active, and officers service providers.To the 
determination of informants technique using purposive of sampling.Data 
collection is done by means of observation, in-depth interviews as well as 
documentation.Then analyzed data using the reduction of the data, presentation of 
data then the withdrawal of a conclusion or verification. A thesis in this we can 
conclude that innovation service conducted by board of investment and licensing 
kabupaten lamongan only does the manner or a method for the delivery of 
services course .And also it can be seen that the quality of service pro-active is 
strong .Suggestions can be given in the provision of the service pro-active in 
bpmp kabupaten lamongan is an improvement fsilitas hours and pro-active . 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas berkat dan karunia-Nya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Judul dari skripsi ini adalah INOVASI 

PELAYANAN PUBLIK (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan 

Kabupaten Lamongan). Skripsi ini menggambarkan atau mendeskripsikan 

bagaimana penerapan pelayanan jemput bola sebagai sebuah inovasi yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kabupaten Lamongan. 

 Inovasi dalam pelayanan publik memang sangat diperlukan pada saat ini. 

Karena dengan adanya inovasi maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan telah 

melakukan inovasi dalam bidang pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP). 

Inovasi yang dikeluarkan yaitu pelayanan jemput bola. Dimana dengan adanya 

pelayanan jemput bola diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.  

Dengan adanya pelayanan jemput bola ini Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kabupaten Lamongan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  

 Disadari ada segala kekurangan, sehingga dibutuhkan masukan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Juga diharapkan karya ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan masukan 

bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan. Pada akhir 

kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 

 

                                                                                    Surabaya, 16 Juni 2015 

 

 

                                                                          

 Achmad Dwiky Kurniawan 
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” Janganlah meminta bukti bahwa 
doamu akan dijawab oleh Tuhan,tapi 
buktikanlah kesungguhan dari doamu” 
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