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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(IMB) PADA DINAS TATA KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Joko Sulistio

Pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB) pada
Dinas Tata Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
sesuai indikator pada pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, namun demikian permasalahan mendasar terkait kualitas
kinerja pelayanan belum dapat diketahui dari sudut pandang pelanggan, sehingga
perlu dilakukan identifikasi persepsi masyarakat terkait kualitas pelayanan dan
harapan pelanggan terhadap pelayanan dalam rangka mengetahui kepuasan
pelanggan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan
(tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy) terhadap
kepuasan pelanggan dan untuk mengetahui variabel yang paling dominan
mempengaruhi dari kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy) terhadap kepuasan pelanggan penerbitan pertimbangan
teknis izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 82
orang dengan instrument penelitian berbentuk angket/kuesioner dan analisa data
dilakukan dengan statistik deskriptif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dikategorikan baik dan
memuaskan pelanggan. Hasil analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa
variabel tangibles, reliability, responsiveness, dan empathy memiliki hubungan
yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel assurance
memiliki arah positif tetapi tidak signifikan dengan kepuasan pelanggan.
Berdasarkan uji f menunjukkan variabel tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy secara bersama sama memberikan pengaruh dan nilai
koefisien determinasi (R2) diperoleh 87,4%, menunjukkan bahwa variabel bebas
mampu menjelaskan variabel terikat. Sedangkan sisanya sebesar 12,6% dijelaskan
oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
dan empathy) dan Kepuasan Pelanggan.
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ABSTRAK

EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION ISSUANCE
OF CONSIDERATION OF TECHNICAL BUILDING PERMITS (IMB) AT THE

DEPARTMENT OF CITY PLANNING BANDAR LAMPUNG

By

Joko Sulistio

Publishing services technical considerations of building permit (IMB) at the
Department of City Planning Bandar Lampung implemented based on the
standard of service according to the indicators on article 21 of Law No. 25 of
2009 on Public Service, however, fundamental issues related to quality of service
performance can not be known from the viewpoint customer, so it is necessary to
identify the relevant public's perception of service quality and customer
expectations towards the service in order to determine customer satisfaction.

This study aims to determine the influence of service quality (tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy) to customer satisfaction and to
determine which variables are the most dominant influence on service quality
(tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) to customer
satisfaction technical considerations issuance of building permit (IMB) at the
Department of City Planning Bandar Lampung.

This study uses census with a sample of 82 people with a research instrument a
questionnaire form / questionnaire and data analysis was done by descriptive
statistics and quantitative.

The results showed that the quality of service categorized as good and satisfying
customers. The results of multiple linear regression analysis states that the
variable tangibles, reliability, responsiveness, and empathy has a positive and
significant relationship to customer satisfaction. Variable assurance has a
positive direction but not significant to customer satisfaction. Based on the test
variable f indicates tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy
with the same effect and the coefficient of determination (R2) obtained 87.4%,
indicating that the independent variables are able to explain the dependent
variable. While the rest of 12.6% is explained by other independent variables
which are not included in this research model.

Keywords: Quality of Service (tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
and empathy) and Customer Satisfaction.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam

rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peranan

pemerintah telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika

masyarakat yang berkembang. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang

cukup besar untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Indonesia. Sejalan dengan

hal tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 diamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka

pelayanan publik.

Salah satu upaya mewujudkan good governance adalah memberikan pelayanan

publik yang berkualitas, terukur serta senantiasa memperhatikan tuntutan dan

dinamika masyarakat yang berada dalam euphoria reformasi, demokratis,



2

desentralisasi, otonomi daerah dan penegakan HAM termasuk antisipasi terhadap

kemaujuan IPTEK. Pelayanan publik oleh aparatur dalam berbagai sektor

terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih

dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, baik yang

menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbeda-beda tidak

transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten sehingga

tidak menjamin kepastian serta masih adanya pungutan liar. Tuntutan masyarakat

akan perbaikan pelayanan publik belum diimbangi dengan sistem kapasitas aparat

dalam melayani publik, hal ini sangat terkait dengan kinerja aparatur

pemerintahan yang masih rendah terutama di daerah.

Salah satu upaya mengetahui kinerja aparatur yaitu dengan mengetahui tingkat

kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan, yang dapat dilakukan dengan

menyusun indeks kepuasan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009

bab IV pasal 15 ayat (e) dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggara negara

berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan, termasuk memberikan pertanggungjawaban terhadap

penyelenggaraan yang diselenggarakan pada ruang publik dan dapat diakses

oleh masyarakat.

Pada sisi lain, masyarakat dapat mengadukan pelaksana penyelenggaraan negara

dan pemerintah yang melakukan penyimpangan standar pelayanan sebagaimana

yang diamanatkan pasal 18 huruf (g) undang-undang tentang pelayanan publik.

Standar pelayanan yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
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pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

menciptakan pelayanan yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Kondisi tersebut membuat penyelenggara pelayanan publik berkewajiban

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dengan menerapkan asas tidak

diskriminatif, memiliki kompetensi dan memperhatikan keragaman.

Untuk memproduksi pelayanan publik yang terbuka dan baik maka pelaksana

pelayanan publik memang harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif dengan

ditopang sikap yang santun, ramah dan profesional dan kompetensi pada bidang

tugasnya dengan mengaplikasikan prinsip yang tidak mempersulit masyarakat dan

selalu berpegang pada nilai-nilai akuntabilitas dan berintegritas sebagai

penyelenggara institusi. Bagaimanapun juga pelayanan publik adalah kegiatan

atau rangkaian kegiatan yang berfungsi sebagai instrumen untuk pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang dan jasa serta pelayanan

administratif yang disediakan penyelengara pelayanan publik sebagaimana yang

diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu para penyelenggara pelayanan

publik yang disebut penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang

berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dengan

menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung
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terciptanya iklim pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana yang

diamanatkan undang-undang.

Sementara itu masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar pelayanan

publik dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diberikan

penyelenggara. Dan masyarakat berhak pula mengadukan pelaksana

penyelengaraan pelayanan publik yang bekerja tidak sesuai dengan asas dan

standar pelayanan kepada pihak yang berwenang. Bagaimana pun juga pelayanan

publik merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya dalam

usaha memberikan pelayanan yang prima untuk memberikan kepuasaan terhadap

masyarakat.

Namun demikian dalam implementasinya pelayanan publik memiliki beberapa

kelemahan diantaranya dari sisi pola penyelenggaraannya, antara lain :

a. Kurang responsive, kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur

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

tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan,

aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan

sama sekali.

b. Kurang informative, berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada

masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. Kurang accessible, berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari

jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan

pelayanan tersebut.

d. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya

sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun
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pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi

pelayanan lain yang terkait.

e. Birokratis, pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya

dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan

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

untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak

kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab

pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika

pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan

memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya

aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar

keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan

dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

g. Inefisien, berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan

perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain

organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan

kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi

berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk

melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi

penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga

menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien (Henry, 2010).
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Adanya kecenderungan ini maka masyarakat akan lebih menuntut pelayanan yang

lebih baik dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka lebih teliti dan kritis

dalam memilih segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhannya. Sebagian besar sektor publik menyadari pentingnya kepuasan

konsumen dan mempunyai batasan anggaran (budget constraints) untuk pelayanan

konsumen. Meskipun terdapat kendala, pemimpin dalam organisasi sektor publik

harus secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan (R. L. Snipes, et al.,

1996 : 1).

Upaya merumuskan kebijakan pemecahan berbagai permasalahan tersebut

mengenai pelayanan publik untuk pertama kalinya dikeluarkan Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam implementasinya

pelayanan publik mencakup berbagai hal yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan

badan hukum, dan dalam perkembangannya pedoman tersebut ditingkatkan dalam

bentuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat diterima oleh masyarakat dengan

kondisi yang optimal, karena merupakan hak warga masyarakat dan pemerintah

sebagai public servant (pemberi pelayanan) memiliki kewajiban untuk

memenuhinya, hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat memiliki kontribusi
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dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan salah satu indikator

pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu bentuk pelayanan publik yang berhubungan secara langsung dengan

kebutuhan masyarakat adalah pelayanan bidang perizinan. Dalam mendukung

bidang perizinan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan

kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagai upaya

melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik atas semua bentuk pelayanan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai

Pasal 7 ayat 1. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam melengkapi dokumen perizinan kepemilikan atas bangunan dan

jenis usaha sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merespon positif dan mengimplementasikan

kebijakan pelayanan perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dengan

membentuk badan dan dinas teknis dilingkungan Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Dimana langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pada

prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada

daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat.
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Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam membentuk

organisasi pelayanan publik ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

Berpedoman pada peraturan daerah tersebut, salah satu dinas teknis yang

menangani pelayanan publik adalah Dinas Tata Kota Bandar Lampung, dimana

tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar

Lampung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Tata Kota Kota Bandar Lampung, dan secara umum kewenangannya meliputi

bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Pengendalian tata

ruang diimplementasikan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang

melalui penerbitan Keterangan Rencana Kota (Advis Planning), Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

serta Izin Peletakan Titik Reklame.

Bidang perizinan Dinas Tata Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi

memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk pengesahan gambar terkait

Keterangan Rencana Kota (KRK) dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB). Pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Tata Kota

Bandar Lampung Nomor 650/12/IV.37/VI/2014 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Informasi Tata Ruang, Pengesahan Gambar dan Pelayanan

Pengaduan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung yang merupakan turunan dari

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
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Operasional dan Prosedur (SOP) Perizinan Tertentu dalam lingkup Kota Bandar

Lampung.

Mekanisme pemberian pertimbangan teknis dilaksanakan berdasarkan standar

pelayanan yang telah disusun dan memenuhi indikator sesuai yang terkandung

dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan terkait dengan penerbitan pertimbangan teknis,

Dinas Tata Kota Bandar Lampung telah dilakukan uji kepatuhan dan penilaian

oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung terhadap kualitas

pelaksanaan pelayanan dengan 14 (empat belas) indikator sesuai pasal 21

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil

pelaksanaan uji kepatuhan dan penilaian kualitas pelayanan, Dinas Tata Kota

memperoleh Predikat Kepatuhan Zona Hijau dari Ombudsman Republik

Indonesia karena telah memenuhi standar pelayanan berdasarkan Sertifikat Nomor

4.38/ORI-KPP/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.

Adapun hasil penilaian kelembagaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Lampung pada satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara pelayanan publik  Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dilihat

pada tabel 1.1.

Tabel.1.1.
Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandar Lampung

No Zonasi Jumlah Produk
Pelayanan

Persentase (%)

1. Zona Hijau (Nilai 81-100) 18 37
2. Zona Kuning (Nilai 51-80) 24 49
3. Zona Merah (Nilai 0-50) 7 14

Jumlah 49 100
Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, 2016
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Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 18 produk layanan atau 37% yang memperoleh

predikat zona hijau, 24 produk layanan atau 49% memperoleh predikat zona

kuning dan 7 produk layanan atau 14% memperoleh zona merah. Predikat zonasi

pelayanan diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan standar

pelayanan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai indikator dalam

pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

berdasarkan nilai variabel, kategori dan komponen indikator serta bobot yang

telah ditetapkan oleh Ombudsman. Kriteria zona hijau diberikan dengan nilai

variabel antara 81 sampai dengan 100, zona kuning dengan nilai antara 51 sampai

dengan 80 dan zona merah berada pada nilai antara 0 sampai dengan 50. Zona

merah merupakan variabel penilaian terendah yang diberikan kepada

penyelenggara pelayanan publik dengan kualitas kinerja  tidak memuaskan.

Data tersebut menggambarkan kinerja pelayanan publik pada pemerintah Kota

Bandar Lampung masih perlu dilakukan perbaikan melalui peningkatan

pelaksanaan standar pelayanan dan pemenuhan persyaratan serta kriteria pada

produk layanan yang berpredikat zona kuning dan merah, sedangkan satuan kerja

perangkat daerah yang melaksanakan produk layanan dan berpredikat zona hijau

diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Hasil penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan yang dilaksanakan

Dinas Tata Kota Bandar Lampung terkait permohonan pertimbangan teknis izin

mendirikan bangunan (IMB) Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2014

No Jenis
Bangunan

Penerbitan/Triwulan/Unit

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1. Rumah Tinggal 1 0 0 1
2. Perumahan 1 3 1 6
3. Ruko 22 31 17 23
4. Hotel 0 1 2 0
5. Ruang Barang 4 0 0 0
6. Gudang 0 3 2 3
7. Kantor 2 2 3 1
8. SPBU/Gas 1 0 0 0
9. Restauran 1 1 0 1

10. Rumah Makan 1 1 0 1
11. Wisma/Mess 1 0 1 2
12. Supermarket/Mal 1 0 2 1
13. Rumah Kos 0 2 0 3
14. Kampus 0 1 0 0
15. Sekolah 0 0 2 1
16. Cucian Mobil 0 1 0 0
17. Klinik 0 0 1 0
18. Workshop/Bengkel 0 0 2 2
19. Garasi/Pol 0 0 0 1
20. Campuran 3 0 0 0
21. Rumah Ibadah 0 0 1 1
22. Rumah Sakit 0 0 0 1
23. Reklame 0 0 0 0

Jumlah 38 46 34 48
Sumber : Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan

(IMB) Dinas Tata Kota Bandar Lampung tahun 2014 seluruhnya berjumlah 166

unit yang terdiri dari 38 unit pada triwulan pertama, 46 unit pada triwulan kedua,

34 unit pada triwulan ketiga dan 48 unit pada triwulan ke empat, dan

pelaksanaannya sesuai indikator pelayanan publik. Sedangkan pada tahun 2015,

penyelenggaraan pelayanan publik terkait penerbitan pertimbangan teknis izin

mendirikan bangunan (IMB) dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :
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Tabel 1.3.
Rekapitulasi Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2015

No Jenis
Bangunan

Penerbitan/Triwulan/Unit

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1. Rumah Tinggal 2 0 0 0
2. Perumahan 9 4 7 0
3. Ruko 19 17 17 9
4. Hotel 1 0 1 0
5. Ruang Barang 0 1 2 4
6. Gudang 0 3 1 3
7. Kantor 1 3 0 2
8. SPBU/Gas 0 0 1 0
9. Restauran 0 0 0 0

10. Rumah Makan 0 1 0 1
11. Wisma/Mess 0 1 2 1
12. Supermarket/Mal 0 0 0 0
13. Rumah Kos 4 3 1 2
14. Kampus 0 0 1 0
15. Sekolah 2 0 1 2
16. Cucian Mobil 0 0 0 0
17. Klinik 0 1 0 0
18. Workshop/Bengkel 2 0 0 1
19. Garasi/Pol 0 0 0 0
20. Campuran 1 3 5 1
21. Rumah Ibadah 0 0 0 0
22. Rumah Sakit 0 0 0 0
23. Reklame 0 1 0 0

Jumlah 41 38 39 26
Sumber : Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2016

Data tabel 1.3 menggambarkan penyelenggaraan penerbitan pertimbangan teknis

izin mendirikan bangunan tahun 2015 berjumlah 144 unit dengan rincian 41 unit

pada triwulan pertama, 38 unit di triwulan kedua, 39 unit di triwulan ketiga dan 26

unit diterbitkan pada triwulan keempat. Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.3 dapat

diketahui bahwa jumlah pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB)

yang telah diterbitkan tahun 2014 dan 2015 oleh Dinas Tata Kota Bandar

Lampung berjumlah 310 unit.
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Adapun perbandingan hasil penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan

bangunan tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Grafik Penerbitan Pertimbangan Teknis IMB Kota Bandar Lampung
Tahun 2014-2015

Sumber : Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2016

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, penerbitan pertimbangan

teknis izin mendirikan bangunan (IMB) nilai tertinggi dicapai pada triwulan

ketiga sebesar 48 unit dan nilai terendah dicapai pada triwulan ketiga sebesar 34

unit sedangkan pada tahun 2015 nilai tertinggi berada pada triwulan pertama

sebesar 41 unit dan nilai terendah berada di triwulan keempat sebesar 26 unit.

Dokumen teknis izin mendirikan bangunan merupakan dokumen yang memuat

persyaratan dasar peruntukan lahan berdasar rencana tata ruang dan ketentuan

teknis terkait bangunan gedung. Dokumen teknis ini merupakan persyaratan

utama bagi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Izin mendirikan

bangunan (IMB) adalah dokumen yang menyatakan kepemilikan atas bangunan
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gedung yang secara administrasi dan teknis mendapat pengakuan pemerintah

untuk digunakan sesuai dengan fungsi bangunan. Masyarakat sebagai konsumen

dengan kesadaran yang tinggi melakukan proses pembangunan sesuai dengan

dokumen izin mendirikan bangunan (IMB), seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kota Bandar Lampung. Di lain pihak

pemerintah daerah mendapat masukan melalui retribusi izin mendirikan bangunan

(IMB) sebagai salah satu potensi penerimaan daerah untuk pembiayaan

pembangunan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan perizinan mendirikan

bangunan (IMB) menyelenggarakan layanan dengan mengacu kepada standar

pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan merupakan indikator dalam

melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan terkait kualitas dalam rangka

memenuhi kepuasan pelanggan.

Pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB) pada

Dinas Tata Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan

sesuai indikator pada pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, namun demikian permasalahan mendasar terkait kualitas

kinerja pelayanan belum dapat diketahui dari sudut pandang pelanggan, sehingga

perlu dilakukan identifikasi persepsi masyarakat terkait kualitas pelayanan dan

harapan pelanggan terhadap pelayanan dan pengaruhnya terhadap kepuasan

pelanggan. Berdasarkan gambaran tersebut dan mengingat pentingnya

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang
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Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait pasal 38, serta untuk

mengukur kualitas pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh Dinas Tata

Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja pelayanan melalui

pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan dimensi kualitas jasa dengan judul

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Penerbitan

Pertimbangan Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Tata Kota

Bandar Lampung.”

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Dinas Tata Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib

melaksanakan pelayanan perizinan dalam bentuk pertimbangan teknis sesuai

dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan merupakan

indikator dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan, dan aparatur

pemerintah dalam memberikan pelayanan dituntut memiliki kepekaan

(responsiveness) dan bertanggung jawab (responsibility) terhadap kepentingan

publik dalam pelaksanaan tugas serta produk layanan yang dihasilkan disesuaikan

dengan tuntutan publik (representativeness).

Berdasarkan latar belakang penelitian, Dinas Tata Kota Bandar Lampung

merupakan organisasi pemerintah daerah yang terbentuk melalui Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 yang secara umum

mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Bandar Lampung dalam

melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian
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tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan dituntut

memiliki kualitas kinerja dalam rangka memberikan kepuasan terhadap

konsumen/pelanggan sesuai kebutuhan sebagai wujud pertanggung jawaban

sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Tugas dan fungsi pengendalian

tata ruang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan

memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk Pengesahan Gambar terkait

penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Pelaksanaannya didasarkan pada

Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Nomor

650/12/IV.37/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Informasi Tata Ruang, Pengesahan Gambar dan Pelayanan

Pengaduan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Respon masyarakat terhadap pelayanan pertimbangan teknis izin mendirikan

bangunan (IMB) cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil pertimbangan teknis

yang telah diterbitkan. Pada tahun 2014 dan 2015 permohonan pertimbangan

teknis izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diterbitkan dengan prosentase

dapat dilihat sesuai tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel.1.4.
Prosentase Penerbitan Pertimbangan Teknis IMB

Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2015

No. Periode 2014 2015 Jumlah Permohonan
Unit % Unit % Unit %

1. Triwulan I 38 22.89 41 28.47 79 25.48
2. Triwulan II 46 27.71 38 26.39 84 27.10
3. Triwulan III 34 20.48 39 27.08 73 23.55
4. Triwulan IV 48 28.92 26 18.06 74 23.87

Total Jumlah 166 100 144 100 310 100
Sumber : Data Diolah, 2016
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Data pada tabel 1.4 memberikan gambaran permohonan konsumen terhadap

pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB), telah diterbitkan dan

mendapat layanan sebanyak 310 unit berdasarkan standar pelayanan yang telah

ditetapkan. Berdasar data tersebut diketahui pada periode tahun 2014 sampai

dengan 2015 penerbitan pertimbangan teknis memiliki kecenderungan

berfluktuatif, dimana persentase tahun 2015 pada triwulan I sebesar 28,47%,

triwulan II sebesar 26.39%, triwulan III sebesar 27.08% dan triwulan IV sebesar

18.06%. Terjadi penurunan bila dibandingkan, dimana pada tahun 2015 secara

keseluruhan pertimbangan teknis yang diterbitkan sebanyak 144 unit dan pada

tahun 2014 sebanyak 166 unit. Secara umum pemenuhan kebutuhan konsumen

sebagai pelanggan terhadap dokumen kepemilikan bangunan gedung ini

mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan

sesuai kebutuhan pelanggan. Namun demikian terdapat masalah penting untuk di

lakukan analisis, yaitu harapan dan kepuasan pelanggan terkait penerimaan

kualitas pelayanan yang belum dapat diketahui, dan persepsi konsumen sebagai

pelanggan perlu dilakukan penilaian dan pengukuran. Hasil penilaian dan

pengukuran kualitas pelayanan dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui

performance dan kualitas kinerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, maka perlu dilakukan

penilaian terkait kinerja pelayanan baik dari unsur kelembagaan maupun kepuasan

pelanggan. Kinerja pelayanan Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam

menerbitkan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB) telah

dilakukan penilaian oleh Ombudsman Perwakilan Lampung secara kelembagaan
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dengan hasil baik berdasarkan standar pelayanan dan masuk pada penilaian zona

hijau. Penilaian berikutnya untuk mengetahui kepuasan pelanggan, perlu

dilakukan penilaian dan pengukuran kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap

kepuasan pelanggan melalui survey dan penelitian dengan cara menganalisis

persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas jasa pelayanan yang telah

diterima yaitu pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB) dengan

menggunakan variabel pengukuran dimensi kualitas jasa (tangibles, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan

terdahulu, maka masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness,

Assurance dan Empathy) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

2. Variabel kualitas pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness,

Assurance dan Empathy) yang paling dominan dalam mempengaruhi

kepuasan pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan

bangunan (IMB).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan (Tangibles,

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy) terhadap kepuasan

pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).
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2. Mengetahui variabel kualitas pelayanan (Tangibles, Reliability,

Responsiveness, Assurance dan Empathy) yang paling dominan dalam

mempengaruhi kepuasan pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin

mendirikan bangunan (IMB).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan

Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas

Tata Kota Bandar Lampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi fungsi dan

peran organisasi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan

pelanggan.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi

Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam merumuskan strategi dan

optimalisasi pelayanan publik serta evaluasi terhadap kinerja dalam rangka

meningkatkan kualitas dan memenuhi kepuasan pelanggan.

3. Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan wawasan dan sumber referensi

terkait pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada identifikasi

permasalahan, perumusan variabel dan strategi memenuhi kepuasan

pelanggan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Pelayanan Publik

2.1.1. Pengertian Pelayanan

Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam Ratminto dan Atik

(2005:2) pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat

diraba) yang melibatkan uasaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.

Sedangkan menurut Normann dalam Sutopo dan Adi Suryanto (2003:8)

pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau

perorangan kepada konsumen (customer/yang dilayani), yang bersifat tidak

berwujud dan tidak dapat dimiliki, dengan karakteristik :

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya

dengan barang jadi.

b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.

c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,

karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat

yang sama.

Menurut Gronroos sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Atik (2005: 2)

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
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pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan

konsumen/pelanggan. Selanjutnya Sampara sebagaimana dikutip oleh Lijan

Poltak (2006:8) berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan

yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau

mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pelayanan

pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses.

Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Moenir, 2015:27).

Ciri-ciri lain yang dapat dipakai untuk memahami pengertian pelayanan telah

diberikan oleh Zemke sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Atik (2005:3) yang

dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Karakteristik Produk (Barang) dan Pelayanan

Produk (Barang) Jasa Pelayanan
Konsumen memiliki objeknya

Moral karyawan sangat penting Moral karyawan berperan sangat menentukan

Konsumen adalah pengguna akhir yang tidak
terlibat dalam proses produksi

Konsumen adalah 'rekanan' yang terlibat dalam
proses produksi

Kontrol kualitas dilakukan dengan cara
membandingkan output dengan spesifikasinya

Konsumen melakukan kontrol kualitas dengan
cara membandingkan harapannya dengan
pengalamannya.

Jika terjadi kesalahan produksi, produk (barang)
dapat ditarik kembali dari pasar

Jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang bisa
dilakukan untuk memperbaiki adalah meminta
maaf

Konsumen memiliki kenangan, pengalaman atau
memori tersebut tidak bisa dijual atau diberikan
kepada orang lain

Tujuan pembuatan barang adalah keseragaman,
semua barang adalah sama

Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah
keunikan. Setiap konsumen dan setiap kontak
adalah 'spesial'

Suatu produk atau barang dapat disimpan
digudang, sampelnya dapat dikirim ke konsumen

Suatu pelayanan terjadi saat tertentu, ini tidak
dapat disimpan digudang atau dikirimkan
contohnya.

Sumber : Zemke (dalam Ratminto dan Atik, 2005:3)
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Dalam konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan

secara bersama-sama dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum

serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan

dari publik service.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81

Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan

pelayanan umum sebagai :

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di

daerah dan dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Menurut Moenir (2015:26), pelayanan umum adalah

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan

faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan

dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, baik dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk

pelayanannya adalah ijin atau warkat.

2.1.2. Jenis Pelayanan

Berdasarkan jenisnya menurut Gonroos dalam Modul LAN (2014:7), pelayanan

dapat dibedakan menjadi  3 (tiga) kelompok berikut :

a. Core Service

Core service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang

merupakan produk utamanya, misalnya untuk hotel adalah penyediaan kamar

dan untuk penerbangan adalah transportasi udara. Suatu lembaga pelayanan

mungkin mempunyai beberapa core service, misalnya perusahaan

penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri dan luar negeri.

b. Facilitating Service

Facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan,

misalnya pelayanan “front office” pada hotel atau pelayanan “check in” pada

transportasi udara. Facilitating service ini merupakan  pelayanan tambahan

tetapi sifatnya wajib.

c. Supporting Service

Supporting Service merupakan pelayanan tambahan (pendukung) untuk

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-
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pelayanan dari pihak “pesaingnya” yang bersifat tidak wajib, misalnya

restoran pada suatu hotel. Supportingnya adalah welcome drink sebagai

pelayanan tambahan yang disediakan untuk meningkatkan daya saing.

2.1.3. Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan

pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu

pelayanan. Menurut Goestch dan Davis yang dikutif Sutopo dan Adi Suryanto

(2003:10) merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak

yang menginginkannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur

Negara Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian.

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.
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e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang

dibutuhkan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

standar pelayanan adalah tolok 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. Adapun standar

pelayanan yang digunakan dalam pelayanan publik sesuai pasal 21 meliputi

indikator :

1. Dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan

pelayanan.

2. Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik

persyaratan teknis maupun administratif.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan.
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4. Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. Biaya/tarif.

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau

memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

7. Sarana, prasarana dan fasilitas

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan

termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelayanan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan pengalaman.

9. Pengawasan internal

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan

langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksana.

Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
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12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan di laksanakan

sesuai dengan standar pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas bahaya dan resiko keragu-raguan.

Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya resiko dan keragu-

raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana.

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan standar pelayanan.

Hakekat pelayanan publik menurut Surjadi (2009: 9) adalah pemberian pelayanan

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan kinerja pelayanan

publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yang meliputi

unsure kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber

daya manusia pemberi layanan.

Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya.

Aspek proses meliputi SDM aparatur, mekanisme serta sarana prasarana yang

digunakan dalam proses. Sedangkan aspek produk layanan menyangkut jenis,

kualitas dan kuantitas produk layanan. Berdasarkan uraian tersebut kerangka pikir

pelayanan prima dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pelayanan Prima

Sumber : H. Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, 2009

2.1.4. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

a. Kepastian hukum, dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan yang

menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan

rasa keadilan masyarakat.

b. Keterbukaan, dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang

diinginkan.

c. Partisipatif, dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan

dan harapan masyarakat.

d. Akuntabilitas, dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik

harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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e. Kepentingan umum, dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik

tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

f. Profesionalisme, dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kesamaan hak, dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak

diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

h. Keseimbangan hak dan kewajiban, dimaksudkan bahwa pemenuhan hak harus

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi

maupun penerima pelayanan.

2.1.5. Penyelenggaraan Pelayanan

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau

pelayanan umum dapat dibedakan menjadi :

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi

publik.

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi

privat yang dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu primer dan sekunder.

Karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan

pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Adaptabilitas pelayanan, ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan

tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
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b. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien,

maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan

yang lebih baik.

c. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara

pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.

d. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol

atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

e. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau

penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

2.2. Jasa

2.2.1. Pengertian Jasa

Menurut Gronross dalam Jasfar (2009:15), jasa merupakan suatu fenomena yang

rumit (complicated). Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari

pengertian yang paling sederhana yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang

kepada orang lain, dapat juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang

diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat (explicit service) maupun yang

tidak dapat dilihat (implicit service) sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung

yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya. Beberapa

pengertian dan definisi jasa :

a. Menurut American Marketing Association (1960,p.21), Service is an

activities, benefits or satisfactions which are offered  for sale provided in

connection with the sale of good.

b. Services represent either intangibles yielding satisfactions directly

(trasnportasion, housing) or intangibles yielding satisfactions jointly when
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purchased either with commodities or other service (credit, delivery).

(Regan, 1963. p.57).

c. Service (are) separately identifiable, intangible, activities which provide

want satisfaction when marketed to consumer and/or industrial users and

which are not necessarily tied to the sale of a product or another service

(Stanton, 1974.p.545).

d. A service is any activity or benefit that one party can offer to an other that is

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its

production may or maynot be tied to a physical product (Kotler, 1988.p.477).

Dapat disimpulkan bahwa jasa adalah setiap tindakan  atau aktivitas dan bukan

benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak atau pihak lain, yang pada

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat secara aktif

dalam proses produksi dan tidak menghasilkan  kepemilikan sesuatu (Jasfar.

2009:17).

2.2.2. Karakteristik Jasa

Karakteristik utama yang membedakan jasa dengan produk adalah sifat jasa yang

tidak dapat dilihat (intangible) disamping keterlibatan konsumen secara aktif

dalam proses penyampaian jasa. Beberapa karakteristik jasa dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Sifat jasa yang tidak dapat dilihat (intangible).

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium atau

di dengar sebelum dibeli, sehingga untuk mengurangi ketidakpastian, para

pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut.



32

Menurut Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2011:35), jasa berbeda dengan

barang. Bila barang merupakan suatu obyek, alat, material atau benda, maka

jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja

(performance) atau usaha.

b. Keterlibatan konsumen dalam proses jasa (inseparability).

Dalam proses produksi jasa, mulai dari saat kehadiran konsumen sampai

dengan selesainya proses tersebut konsumen terlibat secara terus menerus,

sehingga suasana dan fasilitas serta personil yang terlibat didalam proses jasa

tersebut sangat mempengaruhi nilai persepsi konsumen terhadap kualitas jasa

yang dijual. Dalam hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan ini,

efektivitas individu yang menyampaikan jasa (contact-personnel) merupakan

unsur kritis. Implikasinya kunci keberhasilan bisnis jasa terletak pada proses

rekrutment dan seleksi, penilaian kinerja, sistem imbalan, pelatihan dan

pengembangan karyawan.

c. Sifat jasa yang mudah rusak (perishability)

Menurut Edget dan Parkinson dalam Tjiptono dan Chandra (2011:41), bahwa

jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk

pemakaian ulang diwaktu datang, dijual kembali atau dikembalikan.

Pemanfaatan secara penuh kapasitas dari suatu jasa merupakan suatu

tantangan bagi manajemen jasa karena permintaan jasa sangat bervariasi,

sementara membentuk persediaan jasa untuk mengatasi fluktuasi bukan

merupakan suatu pilihan. Menghadapi situasi tersebut perusahaan-perusahaan

jasa harus mampu mengevaluasi kapasitasnya dan berusaha mencari
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substitusi jasa yang tidak dapat memenuhi permintaan agar setiap saat dapat

melakukan penyeimbangan antara permintaan dan penawaran.

d. Sifat jasa yang berbeda-beda (variability)

Jasa bersifat sangat berbeda karena pada umumnya jasa merupakan

nonstandardized output, artinya banyak variasi kualitas dan jenis tergantung

pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Pada industri jasa

yang bersifat berbasiskan orang-orang (people based), komponen manusia

yang terlibat jauh lebih banyak dari pada jasa yang bersifat berbasiskan

peralatan (equipment based).

2.2.3. Perspektif Jasa

Levitt sebagaimana dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2011:57), berpendapat

pelanggan bukan hanya semata-mata membeli barang atau jasa, namun mereka

membeli manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa bersangkutan. Dan

Gronross (2000) menegaskan bahwa setiap perusahaan atau organisasi jasa,

beroperasi dalam pasar konsumen maupun pasar industrial perlu

mempertimbangkan perspektif jasa (service perspective) dalam strategi

bersaingnya. Empat perspektif strategis tersebut adalah :

a. Perspektif produk inti (core product perspective), merupakan ancangan

manajemen ilmiah tradisional yang menekankan bahwa kualitas solusi inti

sumber utama keunggulan bersaing.

b. Perspektif harga berfokus pada penekanan biaya secara berkesinambungan

untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam aspek harga.

c. Perspektif citra menekankan peran strategik komunikasi pemasaran dalam

rangka menciptakan nilai prestise untuk menunjang nilai produk inti.
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d. Perspektif jasa berpandangan bahwa komponen jasa atau layanan dalam relasi

dengan pelanggan merupakan faktor strategik.

2.2.4. Prinsip Manajemen Jasa

Menurut Schneider dalam Tjiptono dan Chandra (2011:77), menekankan bahwa

pemasaran jasa berfokus pada pelanggan dan atribut jasa, manajemen operasi jasa

berfokus pada proses penyampaian jasa, sedangkan manajemen sumber daya

manusia jasa berfokus karyawan penyampai jasa (human service deliverers).

Manajemen jasa pada hakikatnya berfokus pada pemahaman atas cara-cara

mengelola bisnis dalam konteks kompetisi jasa, dimana jasa merupakan kunci

sukses dalam memenangkan pelanggan. Sebagaimana Gronroos (2000)

mendeskripsikan empat elemen manajemen jasa meliputi :

a. Pemahaman atas nilai-nilai yang didapatkan pelanggan melalui proses

konsumsi atau penggunaan penawaran organisasi dan pemahaman atas

kontribusi jasa/layanan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dengan

informasi, barang fisik atau bentuk-bentuk tangible lainnya terhadap nilai

nilai pelanggan, pemahaman atas persepsi pelanggan terhadap kualitas total

dalam relasi pelanggan yang memfasilitasi nilai-nilai tersebut dan dinamika

persepsi pelanggan sepanjang waktu.

b. Pemahaman atas kemampuan organisasi (SDM, teknologi, sumber daya fisik,

sistem dan pelanggan) dalam menghasilkan dan menyampaikan nilai dan

persepsi kualitas tersebut.

c. Pemahaman atas cara mengembangkan dan mengelola organisasi dalam

rangka mewujudkan nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan.
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d. Pengoperasian organisasi sedemikian rupa sehingga nilai dan persepsi

kualitas yang diharapkan bisa diwujudkan dan tujuan semua pihak yang

terlibat dapat dicapai.

2.3. Kualitas

2.3.1. Pengertian Kualitas

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari

yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk (Lijan Poltak,

2006:6) yakni :

a. Kinerja (performance)

b. Keandalan (realibility)

c. Mudah dalam penggunaan (ease of use)

d. Estetika (esthetics), dan sebagainya.

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu

yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs

of customers).

Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau

kebaikan sebuah produk/jasa, yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas

kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan

kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah

produk/jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan

sebelumnya (Tjiptono dan Chandra, 2011:164).
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Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih

strategis oleh Gaspersz dalam Lijan Poltak (2006:6) mengemukakan bahwa pada

dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan

dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau

kerusakan.

Menurut Gaspersz yang dikutip Ni Nyoman Yuliarmi dan Putu Riyasa (2007:14),

pada dasarnya sistem kualitas modern dapat dicirikan oleh lima karakteristik yang

meliputi :

a. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan yang berarti produk-

produk didesain sesuai dengan keinginan pelanggan melalui suatu riset pasar

kemudian diproduksi dengan baik dan benar sehingga memenuhi spesifikasi

desain yang pada akhirny memberikan pelayanan purnajual kepada pelanggan.

b. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin

oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus-

menerus.

c. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang

terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas.

d. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada

tindakan pencegahan kerusakan, tidak berfokus pada upaya untuk mendeteksi

kerusakan saja.
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e. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap

bahwa kualitas merupakan jalan hidup

Beberapa definisi kualitas yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2001), yang

menggambarkan perbedaan persfektif atau cara pandang sebagai berikut :

a. Goetsch dan Davis (1994) mendefinisikan kualitas merupakan suatu kondisi

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

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

b. Crosby mendefinisikan kualitas sama dengan persyaratannya.

c. Deming mendefinisikan kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat

diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan

sesuai dengan pasar.

d. J.M. Juran mengartikannnya sebagai cocok untuk digunakan (fitness for use)

dengan 2 (dua) aspek utama yaitu :

1) Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan.

Kualitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan

kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan

pesaing, meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan, serta dapat

dijual dengan harga yang lebih tinggi.

2) Bebas dari kekurangan.

Kualitas yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat

kesalahan, mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan, mengurangi

pembayaran biaya garansi, mengurangi ketidakpuasan pelanggan,

mengurangi inspeksi dan pengujian, mengurangi waktu pengiriman produk
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kepasar, meningkatkan hasil (yield) dan kapasitas, dan memperbaiki

kinerja penyampaian produk atau jasa.

e. David Garvin mengidentifikasi lima alternatif perspektif kualitas yang biasa

digunakan yaitu :

1) Transcendental Approach

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit di

definisikan dan dioprasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan

dalam seni music, drama, seni tari, dan seni rupa selain itu perusahaan

dapat mempromosikan produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti

tempat berbelanja yang menyenangkan (supermarket), elegan (mobil),

kecantikan wajah (kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun

mandi), dan lain-lain. Dengan demikian fungsi perencanaan produksi, dan

pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan devinisi seperti ini

sebagai dasar manajemen kualitas

2) Product-based approach

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut

yang dapat dikuantifikasikan dan dapat di ukur. Perbedaan dalam kualitas

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang

dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual.

3) User-based approach

Pendekatan berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada

orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskannya

preferensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang
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berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented

ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan

dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah

sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.

4) Manufacturing-based approach

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik

perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai

sama dengan persayaratannya (conformance to requirement). Dalam

sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven.

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan

secara internal, yang seringkali di dorong oleh tujuan peningkatan

produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah

standar-standar yang di tetapkan perusahaan, bukan konsumen yang

menggunakannya.

5) Value-based Approach

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas di

definisikan sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif ini

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai

adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy).

Berdasarkan uraian definisi kualitas tersebut terdapat beberapa kesamaan

elemen-elemen kualitas yang terdiri dari :

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
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b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang

berkualitas pada masa mendatang.

2.3.2. Manfaat Kualitas

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan

dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling

menguntungkan dalam jangka panjang. Ikatan emosional semacam ini

memungkinkan perusahaan memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan

spesifik pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan, dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang

menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang

menyenangkan. Dan pada akhirnya kepuasan pelanggan berkontribusi pada

terciptanya rintangan beralih (switching barriers), biaya beralih (switching costs)

dan loyalitas pelanggan.

2.3.3. Perspektif Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan

komprehensif.

Menurut Tjiptono (2006:59), Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk

mengimbangi harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam
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hal ini terdapat dua faktor utama mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected

service dan perceived service atau kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa

yang diterima atau dirasakan. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan,

namun jika jasa yang diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan,

maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa

yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan maka kualitas jasa

dipersepsikan sebagai kualitas yang buruk.

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi

pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut

pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang

atau persepsi pelanggan. Pelangganlah yang menentukan berkualitas atau tidaknya

suatu pelayanan jasa. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung

pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara

konsisten.

2.3.4. Konsep Kualitas Jasa

Lewis dan Boom dalam Tjiptono dan Chandra (2011:180), adalah pakar yang

pertama kali mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa baik tingkat

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sesuai

definisi ini, kualitas jasa dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan pelanggan. Dengan demikian ada dua faktor utama yang mempengaruhi

kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang

dirasakan (perceived service). Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan jasa



42

yang diharapkan, maka kualitas jasa bersangkutan akan dipersepsikan baik atau

positif. Jika jasa yang dirasakan melebihi jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa

yang dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Namun sebaliknya jika jasa yang

dirasakan lebih buruk dari yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan

negatif. Baik dan buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia

jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Adapun dua faktor

utama kualitas jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persepsi terhadap kualitas jasa

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan

kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa (Kotler,

2000). Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut

pandang atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang

atau persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa

(consumer perceived service quality) merupakan penilaian menyeluruh atas

keunggulan suatu jasa dari sudut pandang konsumen. Dalam hal ini ada yang

perlu diperhatikan bahwa sifat jasa yang tidak nyata (intangible)

menyebabkan sangat sulit bagi konsumen untuk menilai jasa sebelum

mengalaminya, bahkan setelah dikonsumsi jasa tertentu pun, sulit bagi

pelanggan untuk menilai kualitas jasa tersebut. Hal ini menyebabkan

pelanggan menggunakan isyarat/petunjuk intrinsik dan ekstrinsik sebagai

acuan/pedoman dalam mengevaluasi kualitas jasa. Isyarat intrinsik berkaitan

dengan output dan penyampaian sebuah jasa, sedangkian isyarat ekstrinsik

adalah unsur-unsur yang merupakan pelengkap bagi sebuah jasa.
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b. Harapan atau ekspektasi pelanggan.

Dalam konteks kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan,

telah dicapai kesepakatan bahwa harapan pelanggan (customer expectation)

memainkan peran penting sebagai standar perbandingan dalam mengevaluasi

kualitas maupun kepuasan. Menurut Olson dan Dover sebagaimana dikutip

oleh Tjiptono dan Chandra (2011:181), harapan atau ekspektasi pelanggan

merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu

produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk

bersangkutan. Sementara , Zeithaml, et al (1993) mengemukakan model

konseptual ekspektasi pelanggan terhadap jasa yang mengidentifikasi 10

determinan utama harapan pelanggan meliputi :

1) Enduring Service Intensifiers

Faktor ini merupakan faktor yang besifat stabil dan mendorong pelanggan

untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Faktor ini meliputi

harapan yang dipengaruhi orang lain dan filosofi pribadi seseorang

tentang jasa.

2) Personal Needs

Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya

juga sangat menentukan harapannya. Kebutuhan personal meliputi

kebutuhan fisik, sosial dan psikologis.

3) Transitory Service Intensifiers

Faktor ini merupakan faktor individual yang bersifat sementara (jangka

pendek) yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa.
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4) Perceived Service Alternatives

Merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain

sejenis. Jika konsumen memiliki beberapa alternatif, maka harapannya

terhadap jasa tertentu cenderung akan semakin besar.

5) Self-Perceived Service Roles

Faktor ini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap tingkat

keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Jika

konsumen terlibat didalam proses penyampaian jasa dan jasa yang

direalisasikan ternyata tidak begitu baik, maka pelanggan tidak bisa

menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada penyedia jasa. Oleh karena

itu persepsi terhadap tingkat keterlibatan ini akan mempengaruhi tingkat

jasa/layanan yang bersedia diterima seorang pelanggan tertentu.

6) Situational Factors

Faktor situasional terdiri atas segala kemungkinan yang bisa

mempengaruhi kinerja jasa, yang berada diluar kendali penyedia jasa.

7) Explicit Service Promises

Faktor ini merupakan pernyataan atau janji (secara personal maupun non

personal) organisasi tentang jasanya kepada para pelanggan. Janji ini bisa

berupa iklan, personal selling, perjanjian atau komunikasi dengan

karyawan organisasi tersebut. Perusahaan harus berhati-hati dalam

merancang komunikasi pemasarannya, karena situasi over-promise,

under-deliver bisa berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan dan

persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa.
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8) Implicit Service Promises

Faktor ini menyangkut petunjuk berkaitan dengan jasa yang memberikan

kesimpulan atau gambaran bagi pelanggan tentang jasa seperti apa yang

seharusnya dan yang akan diterimanya. Petunjuk yang memberikan

gambaran jasa ini meliputi biaya untuk memperolehnya (harga) dan alat-

alat atau sarana pendukung jasa. Pelanggan biasanya mengasosiasikan

harga dan peralatan pendukung jasa (tangibles assets) dengan kualitas

jasa. Harga mahal kerap kali dipersepsikan berkorelasi positif dengan

kualitas tinggi.

9) Word Of Mouth

Merupakan pernyataan (secara personal maupun non personal) yang

disampaikan oleh orang lain selain organisasi penyedia jasa kepada

pelanggan. Word Of Mouth biasanya lebih kredibel dan efektif, karena

yang menyampaikannya adalah orang-orang yang dapat dipercaya

pelanggan.

10) Past Experiences

Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau

diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya dimasa lalu.

2.3.5. Dimensi Kualitas Jasa

Delapan dimensi yang dikembangkan Garvin dan dapat digunakan sebagai

kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk produk manufaktur.

Dimensi-dimensi tersebut adalah :

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti.
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2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder

atau pelengkap.

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan

atau kegagalan di pakai.

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance of specifications), yaitu sejauh

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah

ditetapkan sebelumnya

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat

terus digunakan

6. Serviceability, meliputi kecepatan, koompetensi, keamanan, mudah direparasi

penanganan keluhan yang memuaskan.

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indra .

8. Kualitas yang di persepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi

produk serta tanggung jawab perusahan terhadapnya. (Tjiptono dan Diana,

2001:27).

Bila dimensi-dimensi diatas lebih banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur,

maka berdasarkan penelitian terhadap beberapa jenis jasa, Zeithaml, Berry dan

Parasuraman (1985) berhasil mengidentifikasi 5 (lima) kelompok karakteristik

yang di gunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:

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

dan sarana komunikasi.

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

dijanjikan dengan segera dan memuaskan.
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3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance), mencakup kempuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercara yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan.

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

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Sedangkan Johnston dan Silvestro dalam Tjiptono dan Chandra (2011: 200)

mengelompokkan dimensi kualitas ke dalam kategori :

1. Hygiene Factors

Yakni atribut-atribut jasa yang mutlak dibutuhkan demi terciptanya persepsi

kualitas jasa yang positif.  Ketiadaan dan ketidaktepatan penyampaian faktor

ini akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas jasa, akan tetapi

apabila faktor ini terus ditingkatkan tidak akan ada dampak positif signifikan

terhadap persepsi kualitas. Contoh faktor ini adalah reliabilitas, fungsionalitas

dan kompetensi.

2. Quality-Enhancing Factors

Yaitu atribut-atribut jasa yang bila ditingkatkan kinerjanya tinggi akan

berdampak positif terhadap persepsi kualitas, namun bila kinerjanya sudah

mencapai tingkat rendah tertentu, tidak ada dampak negatif signifikan. Contoh

faktor ini adalah friendliness, attentiveness, kebersihan dan ketersediaan.
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3. Dual-Threshold Factors

Yaitu atribut-atribut jasa yang bila tidak ada atau tidak tepat penyampaiannya

akan membuat pelanggan mempersepsikan kualitas jasa secara negatif, namun

bila penyampaiannya mencapai tingkat tertentu yang bisa diterima, maka akan

menyebabkan pelanggan puas dan persepsinya terhadap jasa menjadi positif.

Contoh factor ini adalah komunikasi, kesopanan, dan kenyamanan (comfort).

2.4. Total Quality Managemen (TQM)

Total Quality Managemen diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari

perusahaan ke dalam falsafah holistic yang di bangun berdasarkan konsep

kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan

(Ishikawa dalam Tjiptono dan Diana, 2001:4). Sedangkan menurut Santoso yang

dikutip oleh Tjiptono dan Diana, TQM merupakan system manajemen yang

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan

pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha

yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan

teus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Total quality approach hanya dapat di capai dengan memperhatikan karakteristik

TQM berikut ini:

1. Focus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah.



49

4. Memiliki komitmen jangka panjang.

5. Membutuhkan kerjasama tim (teamwork).

6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan .

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan .

8. Memberikan kebebasan yang terkendali.

9. Memiliki kesatuan tujuan .

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

TQM merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen

kualitas dunia sehingga diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai

suatu organisasi.

Menurut Hensler dan Brunell dalam Tjiptono dan Diana (2001:14), 4 (empat)

prinsip utama dalam TQM adalah :

1. Kepuasan Pelanggan

Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas

tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu,

tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri

meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan

diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk didalamnya harga,

keamanan dan ketepatan waktu.

Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai (value) yang

diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan.

Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin besar pula kepuasan

pelanggan.
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2. Respek terhadap setiap orang

Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan dipandang

sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik.

Dengan demikian karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling

bernilai. Oleh karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan

baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim

pengambilan keputusan.

3. Manajemen berdasarkan fakta

Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta, maksudnya bahwa setiap

keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan (feeling).

Ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini :

a. Pertama, prioritisasi yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat

dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat

keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu dengan menggunakan

data maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan

usahanya pada situasi tertentu yang vital.

b. Kedua, variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat

memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang

wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen dapat

memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.

4. Perbaikan berkesinambungan

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis

dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku

disini adalah siklus PDCA (Plan-do-check-act), yang terdiri dari langkah-



51

langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan

rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.

2.5. Pengukuran Kualitas (SERVQUAL)

Pada hakikatnya pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan

kinerja yang dirasakan (perceived performance). Parasuraman, Zaithaml, dan

Berry dalam Tjiptono dan Diana (2001:46) merumuskan model kualitas jasa yang

menyortir persyaratan-persyaratan utama untuk memberikan kualitas jasa yang

diharapkan. Reputasi dan kontribusi ketiga pakar ini dimulai dari paper

konseptual berjudul “A Conceptual Model Of Service Quality and Its Implications

for Future Research”. Model yang dinamakan SERVQUAL ini dikembangkan

dengan maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber

masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas jasa. Model ini

mengidentifikasi 5 gap yang menyebabkan kegagalan delivery jasa. Kelima gap

tersebut adalah:

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.

Manajemen tidak selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para pelanggan

secara tepat. Contohnya: pengelola rumah sakit mungkin mengira para

pasiennya mengiginkan makanan yang lebih baik, padahal pasien-pasien

tersebut mungkin lebih memperhatikan daya tanggap para juru rawat.

2. Gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.

Mungkin manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan

oleh para pelanggan, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu

standar kinerja tertentu. Misalnya pengelola rumah sakit mungkin diminta
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para juru rawat untuk memberikan pelayanan secara “cepat” tanpa

menentukan secara kuantitatif seberapa lama suatu pelayanan dapat

dikategorikan cepat.

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.

Karyawan perusahaan mungkin kurang dilatih atau bekerja melampaui batas

dan tidak dapat atau tidak mau untuk memenuhi standar. Atau mereka

mungkin diharapkan pada standar-standar yang bertentangan, misalnya

mereka harus meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan atau masalah

para pelanggan dan melayani mereka dengan cepat.

4. Gap antara menyampaikan jasa dan komunikasi eksternal.

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh

wakil (representatives) dan iklan perusahaan. Bila brosur suatu rumah sakit

menggambarkan suatu ruangan yang indah, tetapi pasien yang tiba dan dan

merasakan bahwa ruang tersebut berkesan murahan dan kotor, maka

komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan pelanggan.

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan.

Gap ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan

dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersiapkan kualitas jasa

tersebut. Dokter bisa saja terus mengunjungi para pasiennya untuk

menunjukkan perhatiannya, tetapi pasien bisa menginterpretasikannya sebagai

suatu indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan penyakit yang

dideritanya. Adapun model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Zeithaml, et

al (1990) dapat dilihat pada gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Model Kualitas Jasa/Konseptual SERVQUAL
Sumber : Tjiptono dan Diana, Total Quality Managemen, 2001

2.6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menurut yuni dwi (2008:11), izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang

diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila

rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek

pertanahan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek

kenyamanan dan aspek lingkungan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007,

izin mendirikan bangunan gedung (IMBG) adalah perizinan yang diberikan oleh
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pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah

kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi , dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

2.6.1. Prinsip-Prinsip Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Penerbitan IMB sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh

pemerintah Daerah, Pemerintah untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah

Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi lainnya untuk bangunan gedung

fungsi khusus di wilayahnya harus dilandasi prinsip-prinsip meliputi :

a. Pelayanan prima

Proses pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) termasuk pengkajian,

penilaian/evaluasi, persetujuan, dan pengesahan dokumen rencana teknis berupa

penerbitan IMB dilakukan dengan:

1) Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan

berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis.

2) Waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat

kompleksitas prosedur penerbitan IMB.

3) Transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/

penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif,

proporsional dan terbuka.

4) Keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis

bangunan gedung serta tingkatkemampuan ekonomi masyarakat.
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b. Persyaratan

IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum

kabupaten/kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon

dan gas.

2.6.2. Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan

gedung fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

a. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;

b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung,

meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan

c. Pelestarian/pemugaran

2.6.2.1. Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi bangunan gedung meliputi :

a. Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

(RDTRKP), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL ) yang

bersangkutan.

b. Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha,

fungsi sosial budaya, serta fungsi khusus.
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c. Bangunan gedung dapat dirancang memiliki lebih dari satu fungsi, dengan

tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW

kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

2.6.2.2. Klasifikasi Bangunan Gedung

Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari :

a. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kompleksitas, meliputi bangunan

gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung

khusus.

b. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan permanensi, meliputi bangunan

gedung permanen, bangunan gedung semi permanen, dan bangunan gedung

darurat/sementara.

c. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran, meliputi

bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi, bangunan gedung tingkat

resiko kebakaran sedang, dan bangunan gedung tingkat resiko kebakaran

rendah.

d. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa, mengikuti

tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi berwenang, meliputi zona

I/minor, zona II/minor, zona III/sedang, zona IV/sedang, zona V/kuat dan

zona VI/kuat.

e. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi, meliputi bangunan gedung

dilokasi padat, bangunan gedung dilokasi sedang, dan bangunan gedung

dilokasi renggang.

f. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian, meliputi bangunan

gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai,
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bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) lantai

sampai dengan 8 (delapan) lantai, dan bangunan gedung bertingkat rendah

dengan jumlah lantai 1 (satu) lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.

g. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan, meliputi bangunan

gedung milik negara, bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama

dengan milik negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan, bangunan

gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan.

2.6.2.3. Penetapan dan Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan

Gedung

a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan

gedung dalam pengajuan permohonan IMB. Pemerintah daerah menetapkan

fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi

khusus oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lainnya.

b. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan

baru IMB yang diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan

gedungsesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Nasional,

RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

c. Dalam proses permohonan baru IMB, perubahan fungsi dan klasifikasi

bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif

dan persyaratan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah, kecuali bangunan gedung fungsikhusus ditetapkan oleh Pemerintah

dan pemerintah provinsi lainnya.
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2.6.2.4. Penggolongan Bangunan Gedung Untuk Penerbitan IMB

Penggolongan bangunan gedung untuk penerbitan IMB sebagai dasar untuk

menentukan lamanya (durasi) waktu proses penerbitan IMB meliputi :

a. Bangunan gedung pada umumnya

1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana,

meliputi:rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret

sederhana.

2) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai

dengan 2 (dua) lantai.

3) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau

lebih, bangunan gedung lainnya pada umumnya.

b. Bangunan gedung tertentu

1) Bangunan gedung untuk kepentingan umum.

2) Bangunan gedung fungsi khusus

2.6.2.5. Proses Izin Mendirikan Bangunan Gedung

1. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota

a. Pemerintah daerah wajib memberikan Keterangan Rencana

Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang atau

badan hukum yang akan mengajukan permohonan IMB.

b. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan

tersebut berisi ketentuan-ketentuan meliputi :
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1) Fungsi bangunan gedung yang dapatdibangun pada lokasi

bersangkutan.

2) Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan.

3) Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan

KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah.

4) Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang

diizinkan.

5) KDB maksimum yang diizinkan.

6) KLB maksimum yang diizinkan.

7) KDH minimum yang diwajibkan.

8) KTB maksimum yang diizinkan.

9) Jaringan utilitas kota, dan

10) Keterangan lainnya yang terkait

c. Dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota dicantumkan ketentuan-

ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan meliputi:

1) Lokasi-lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa,

kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, dan/atau lokasi yang

kondisi tanahnya tercemar, dan;

2) Keterangan Rencana Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar

penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

2. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

A. Persyaratan Administratif dokumen untuk permohonan IMB terdiri dari:

a. Status Hak Atas Tanah, berupa:

1) Surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh pemerintah
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daerah;

2) Surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah;

3) Data kondisi/situasi tanah, merupakan data-data teknis tanah.

b. Status Kepemilikan Bangunan Gedung, berupa :

1) Untuk pembangunan baru, status kepemilikan bangunan gedung

yaitu dokumen keterangan diri pemilik yang mengajukan

Permohonan IMB dan kepemilikan atas bangunan gedung;

2) Untuk proses terkait kegiatan lainnya, status kepemilikan bangunan

gedung berupa Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.

c. Dokumen/Surat-surat yang Terkait, berupa:

1) SIPPT untuk pembangunan di atas tanah dengan luas minimum

tertentu;

2) Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang

fungsi khusus (untuk bangunan gedung fungsi khusus);

3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau UPL/UKL;

dan/atau

4) Rekomendasi instansi teknis terkait untuk bangunan gedung di

atas/bawah prasarana dan sarana umum.

B. Persyaratan Teknis dokumen untuk permohonan IMB, berupa Rencana

Teknis Bangunan Gedung yang meliputi

a. Data umum bangunan gedung memuat informasi meliputi:

1) Fungsi/klasifikasi bangunan gedung;

2) Luas lantai dasar bangunan gedung;

3) Total luas lantai bangunan gedung;
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4) Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan

5) Rencana pelaksanaan.

b. Rencana teknis bangunan gedung (sesuai dengan penggolongannya),

meliputi

1) Gambar rencana/rancangan bangunan gedung, dimana

kedetailannya disesuaikan penggolongan berdasarkan ketentuan

berlaku;

2) Spesifikasi teknis bangunan gedung, berlaku untuk semua

penggolongan;

3) perhitungan struktur, berlaku untuk BG hunian non sederhana dan

BG umum;

4) perhitungan kebutuhan utilitas, berlaku untuk BG hunian non

sederhana dan BG umum;

5) Rekomendasi instansi terkait, berlaku untuk BG tertentu dan fungsi

khusus.

Pengurusan permohonan IMB dilakukan oleh pemohon sendiri, atau dengan

menunjuk penanggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan

permohonan IMB yang resmi (authorized person) dengan surat kuasa bermeterai

cukup. Dalam hal penerbitan IMB harus memungut retribusi untuk sebagian atau

sama dengan biaya kegiatan operasional proses, besarnya harus sesuai dengan

penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan

mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat setempat. Pemda serta

aparatnya wajib memenuhi ketentuan tentang larangan penerimaan pembayaran di

luar nilai besarnya retribusi IMB yang ditetapkan secara transparan.
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Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi:

(1) Pembangunan baru;

(2) Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/

pengurangan; dan

(3) Pelestarian/pemugaran.

Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan pemda dalam rangka

pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan

yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan

penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Harga satuan (tarif) retribusi IMB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai

dengan peringkat skala wilayah administratif kabupaten/kota, dan tingkat

kemampuan ekonomi masyarakat serta pertimbangan lainnya, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen IMB diterbitkan dengan kelengkapan sekurang-kurangnya, meliputi:

1. Keputusan Menteri PU/Gubernur/Bupati/Walikota tentang IMB; dan

2. Lampiran-lampiran :

a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;

b. Gambar situasi gambar rencana teknis merupakan berkas terpisah;

c. Pembekuan dan pencabutan IMB; dan

d. Penghitungan besarnya retribusi IMB.

Ketentuan pada gambar dibawah ini yang dikutip dari Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin

Mendirikan Bangunan Gedung terdiri dari :
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a. Ketentuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung

pada umumnya, dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Tata Cara Penerbitan IMB BG Pada Umumnya
Sumber: Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007

b. Ketentuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung

Tertentu untuk Kepentingan Umum, dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4. Tata Cara Penerbitan IMB BG Tertentu untuk Kepentingan Umum
Sumber: Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007
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2.7. Kepuasan Pelanggan

2.7.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik,

memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan diartikan sebagai

“upaya pemenuhan sesuatu”atau “membuat sesuatu memadai”. Oxford Advanced

Learners’s Dictionary yang dikutif oleh Tjiptono dan Chandra (2011:292),

mendiskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that you have when you

achieved something that you wanted to happen does happen”, “the act of

fulfilling a need or desire”, dan “an acceptable way of dealing with a complain, a

debt, an injury,etc”. Giese dan Cote (2000) menemukan kesamaan dalam tiga hal

komponen utama kepuasan yaitu :

a. Kepuasan pelanggan merupakan respon (emosional atau kognitif).

b. Respon tersebut menyangkut fokus tertentu (ekspektasi, produk, pengalaman

konsumsi, dan seterusnya).

c. Respon terjadi pada waktu tertentu (setelah konsumsi, setelah pemilihan

produk/jasa, pengalaman akumulatif, dan seterusnya).

Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah

membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya (Sutopo dan

Adi Suryanto, 2003:25). Oleh karena itu maka tingkat kepuasan adalah perbedaan

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Jika dikaitkan dengan pelanggan,

maka hal yang dapat dirasakan oleh pelanggan adalah :

a. Kalau kinerjanya dibawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa.

b. Kalau kinerjanya sesuai harapan, pelanggan akan merasa puas.

c. Kalau kinerjanya melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas
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Pelanggan adalah siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses

pelayanan. Pelanggan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggan internal dan

pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah mereka yang terkena dampak dari

produk dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut.

Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang terkena dampak dari produk,

tetapi bukan anggota organisasi penghasil produk (masyarakat).

Menurut Day yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2001:102), menyatakan

bahwa kepuasan pelanggan adalah respons pelanggan terhadap evaluasi

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Kepuasan pelanggan secara keseluruhan mempunyai tiga antecedent yaitu kualitas

yang dirasakan, nilai yang dirasakan dan harapan pelanggan. Pada umumnya

harapan pelanggan merupakan perkiraan akan keyakinan pelanggan tentang apa

yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk/jasa.

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.

2.7.2. Model Kepuasan Pelanggan

Menurut Schnaars dalam Tjiptono dan Chandra (2011:298), mengemukakan

bahwa tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang puas. Dan

menurut Yi (1990), sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Schnaars,

berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun rerangka teoretikal guna

menjelaskan determinan, proses pembentukan dan konsekuensi kepuasan

pelanggan.
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Secara garis besar riset kepuasan pelanggan di dasarkan pada tiga teori utama

yaitu :

a. Contrast Theory berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja

produk aktual dengan espektasi pra-pembelian. Apabila kinerja aktual lebih

besar atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Sebaliknya

jika kinerja aktual lebih rendah dibandingkan ekspektasi, maka konsumen

tidak akan puas.

b. Assimilation Theory, menyatakan bahwa evaluasi purnabeli merupakan fungsi

positif dari ekspektasi konsumen pra-pembelian. Karena proses diskonfirmasi

secara psikologis tidak enak dilakukan, konsumen cenderung secara

perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya kearah

ekspektasi awal. Dengan kata lain, penyimpangan dari ekspektasinya

cenderung akan diterima oleh konsumen bersangkutan.

c. Assimilation Contrast Theory, berpegangan bahwa terjadinya efek asimilasi

atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja

yang diharapkan dan kinerja aktual. Apabila kesenjangannya besar, maka

konsumen akan memperbesar gap tersebut, sehingga produk dipersepsikan

jauh lebih baik atau buruk dibandingkan kenyataannya (sebagaimana halnya

Contrast Theory). Namun, jika kesenjangannya tidak terlampau besar,

Assimilation Theory yang berlaku. Dengan kata lain, jika rentang deviasi yang

bisa diterima (acceptable deviations) dilewati, maka kesenjangan antara

ekspektasi dan kinerja akan menjadi signifikan dan disitulah efek kontras

berlaku.
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Diantara berbagai macam variasi teori, paradigma diskonfirmasi merupakan

model yang paling banyak digunakan dan dijadikan acuan. Paradigma ini

menegaskan  bahwa kepuasan/ketidakpuasan purnabeli ditentukan oleh evaluasi

konsumen terhadap perbedaan antara ekspektasi awal dan persepsi terhadap

kinerja produk actual setelah pemakaian produk. Dalam kaitannya dengan

paradigma diskonfirmasi, Oliver sebagaimana dikutip oleh Tjiptono dan Chandra

(2011:299), menyatakan bahwa konsumen akan puas bila persepsinya sesuai

dengan ekspektasi (konfirmasi tercapai).

Sementara itu, Stauss dan Neuhaus dalam Tjiptono dan Chandra (2011:303)

mempertanyakan asumsi mayoritas operasionalisasi dan pengukuran kepuasan

pelanggan yang beranggapan bahwa para pelanggan yang mengungkapkan tingkat

kepuasan yang sama bakal memiliki pengalaman yang secara kualitatif identik

dan mempunyai minat berprilaku yang sama. Mereka berargumen bahwa

kepuasan atau ketidakpuasan memiliki dimensi kualitatif, maksudnya

dimungkinkan saja bahwa sebuah jawaban yang diberikan pelanggan pada indeks

kepuasan tertentu berkaitan dengan berbagai komponen emosi, kognitif dan minat

berprilaku.

Berdasarkan model kepuasan kualitatif yang mereka kembangkan, Stauss &

Neuhaus (1997) membedakan tiga tipe kepuasan dan dua tipe ketidakpuasan

berdasarkan kombinasi antara emosi-emosi spesifik terhadap penyedia jasa,

ekspektasi menyangkut kapabilitas kinerja masa depan pemasok jasa, dan minat

berprilaku untuk memilih lagi penyedia bersangkutan. Adapun tipe-tipe kepuasan

dan ketidakpuasan tersebut adalah :
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a. Demanding Customer Satisfaction, merupakan tipe kepuasan yang aktif .

relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan

kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif dimasa lalu, pelanggan dengan

tipe kepuasan ini berharap bahwa penyedia jasa bakal mampu memuaskan

ekspektasi mereka yang semakin meningkat dimasa depan. Selain itu , mereka

bersedia meneruskan relasi yang memuaskan dengan penyedia jasa. Kendati

demikian, loyalitas akan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam

meningkatkan kinerjanya seiring dengan meningkatnya tuntutan pelanggan.

b. Stable Customer Satisfaction, pelanggan dalam tipe ini memiliki tingkat

aspirasi pasif dan prilaku yang demanding. Emosi positifnya terhadap

penyedia jasa bercirikan steadliness dan trust dalam relasi yang terbina saat

ini. Mereka menginginkan segala sesuatunya tetap sama. Berdasarkan

pengalaman-pengalaman positif yang telah terbentuk hingga saat ini, mereka

bersedia melanjutkan relasi dengan penyedia jasa.

c. Resigned Customer Satisfaction, pelanggan dalam tipe ini juga merasa puas,

namun kepuasannya bukan disebabkan oleh pemenuhan ekspektasi, namun

lebih didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis untuk berharap lebih.

Prilaku konsumen tipe ini cenderung pasif. Mereka tidak bersedia melakukan

berbagai upaya dalam rangka menuntut perbaikan situasi.

d. Stable Customer Dissatisfaction, pelanggan dalam tipe ini tidak puas terhadap

kinerja penyedia jasa, namun mereka cenderung tidak melakukan apa-apa.

Relasi mereka dengan penyedia jasa diwarnai emosi negatif dan asumsi bahwa

ekspektasi mereka tidak bakal terpenuhi dimasa dating. Mereka juga tidak

melihat adanya peluang untuk perubahan atau perbaikan.
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e. Demanding Customer Satisfaction, tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan

perilaku demanding. Pada tingkat emosi, ketidakpuasannya menimbulkan

protes dan oposisi. Hal ini menyiratkan bahwa meraka akan aktif dalam

menuntut perbaiakan. Pada saat bersamaan, mereka juga merasa tidak perlu

tetap loyal pada penyedia jasa. Berdasarkan pengalaman negatifnya, mereka

tidak akan memilih penyedia jasa yang sama lagi dikemudian hari.

2.7.3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Menurut Kotler, (2004), untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan ada empat

metode pengukuran yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu : Sistem

keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, ghost shopping dan lost customer

analysis.

1. Sistem keluhan dan saran pelanggan. Setiap perusahaan yang berorientasi

terhadap pelanggan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan. Adapun

metode yang digunakan bisa berupa kotak saran ataupun dengan

menyediakan saluran telepon khusus.

2. Survei kepuasan pelanggan. Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan

pelanggan dilakukan dengan metode survei, baik melalui pos, telepon,

maupun dengan wawancara langsung. Untuk mengukur kepuasan pelanggan

dapat dilakukan dengan cara :

a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti

ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan.
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b. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga dimintai

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan.

c. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mengharapkan

atribut tertentu dan seberapa besar mereka rasakan.

d. Responden dapat merangking berbagai elemen dan penawaran

berdasarkan derajat penting setiap elemen seberapa baik kinerja

perusahaan dalam masing-masing elemen.

3. Ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan

beberapa orang (ghost shopping) berperan sebagai pembeli yang

memanfaatkan produk atau jasa perusahaan dan pesaing, sehingga dapat

diprediksi tingkat kepuasan pelanggan atas produk tersebut.

4. Lost customer analysis. Dalam metode ini perusahaan menghubungi para

pelanggan yang telah beralih ke perusahaan lain. Hal ini ditujukan untuk

memperoleh informasi penyebab terjadinya peralihan pelanggan kepada

perusahaan lain, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memahami dan mempertegas teori-teori tentang kualitas pelayanan

dan kepuasan pelanggan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan survey persepsi masyarakat dalam bentuk daftar pertanyaan

(kuesioner), penulis melakukan studi literatur dalam mengumpulkan informasi

dan data terkait penelitian yang dilaksanakan terdahulu dengan harapan mendapat

referensi pendukung terkait variabel yang akan diteliti. Beberapa penelitian
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terdahulu yang digunakan penulis dalam mendukung pelaksanaan penelitian

terkait kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, meliputi :

a. Penelitian yang dilakukan Detje Rossa (2008) berkaitan dengan Analisis

Kualitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi

Para Pengguna Jasa Keimigrasian (End User) ditinjau dari Konsep Servqual.

Tujuan Penelitian Detje ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas

pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi Para

Pengguna Jasa Keimigrasian (End User) ditinjau dari dimensi reliability,

responsiveness, assurance, empathy dan tangibles. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan statistik kelima dimensi

kualitas pelayanan dapat diasumsikan bahwa pelanggan menyatakan cukup

puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor Imigrasi Kelas I

Khusus Jakarta Selatan.

b. Penelitian oleh Ida Manullang (2008) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan

Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Penerbangan PT. Garuda Indonesia

Airlines Di Bandara Polonia Medan. Tujuan penelitian Ida Manullang adalah

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (tangibles, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy) secara parsial maupun simultan

terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan untuk mengetahui pengaruh yang

lebih dominan dari kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness,

assurance dan empathy) terhadap tingkat kepuasan jasa penerbangan

PT. Garuda Indonesia Airlines di Bandara Polonia Medan. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang dilihat dari 5 dimensi
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(tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) secara parsial

maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa

jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia Airlines di Bandara Polonia Medan.

Variabel yang memiliki pengaruh signifikan paling dominan adalah reliability

dan nilai koefisien determinasi (R square) diperoleh 54,5%, hal ini memiliki

arti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan sisanya

45,5% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam

model penelitian ini.

c. Eryanto (2008) meneliti Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap

Kepuasan Nasabah Kredit Perorangan Pada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten

Karang Anyar. Adapun hasil penelitian menyimpulkan (1) variabel reliability,

responsiveness dan tangibles berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Karanganyar, sedangkan variabel emphaty

dan assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Karanganyar; (2) terdapat pengaruh secara

serempak antara reliability, responsiveness, emphaty, assurance dan tangibles

terhadap kepuasan nasabah PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Karanganyar,

(3) hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai 0,332 yang

memiliki arti proporsi variasi variabel reliability, responsiveness, emphaty,

assurance dan tangibles mempengaruhi variasi variabel kepuasan nasabah

PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 35,1%, sedangkan

sisanya 64,9% menggambarkan adanya variasi variabel bebas lain yang tidak

dijelaskan dalam model ini misalnya kepercayaan nasabah dan keluhan

(complaint) nasabah.
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d. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis (2015) mengenai Pengaruh Kualitas

Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wonosari.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial reliability mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan tingkat

signifikansi (0,030)<α=(0,05), responsiveness mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan tingkat signifikansi

(0,000)<α=(0,05), assurance mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan masyarakat dengan tingkat signifikansi (0,011)<α=(0,05),

empathy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat

dengan tingkat signifikansi (0,032)< α=(0,05), tangible mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan tingkat signifikansi

(0,000)<α=(0,05), Sedangkan secara simultan kualitas pelayanan publik berpengaruh

secara signifikan terhadap kepuasan masyarakatdengan tingkat signifikansi (0,000).

2.9. Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara dalam rangka

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang,

jasa dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan

public, dalam hal ini pemerintah daerah.

Hakekat pelayanan publik (Surjadi, 2009 : 9) adalah pemberian pelayanan prima

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah

sebagai abdi masyarakat. Oleh sebab itu pengembangan kinerja pelayanan publik

senantiasa menyangkut tujuan unsur pelaksanaan pelayanan publik yang terdiri
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dari unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan dan sumber

daya pembeli layanan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 memberikan

kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan

mengedepankan kepentingan masyarakat melalui pelayanan dengan birokrasi

yang lebih sederhana dan ringkas serta inovasi dalam pemberian dan peningkatan

kualitas pelayanan.

Menurut Lijan Poltak (2006 : 53) birokrasi merupakan sarana dan alat dalam

menjalankan kegiatan pemerintahan yang ditata secara formal untuk melahirkan

tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Paradigma baru administasi negara

memandang birokrasi pemerintah tidak lagi hanya melaksanakan pelayanan

umum yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik, tetapi sekaligus sebagai

pendorong dan motivator tumbuhnya partisipasi masyarakat (Surjadi; 2009 : 14).

Dinas Tata Kota Bandar Lampung merupakan satuan birokrasi pemerintahan

daerah, memiliki pembagian tugas yang didasarkan pada prinsip fungsionalisasi.

Ditinjau dari segi pelayanan masyarakat, fungsionalisasi memiliki arti bahwa

setiap instansi pemerintah berperan sebagai penanggung jawab utama atas

terselenggaranya  fungsi tertentu dengan berkoordinasi dengan instansi lain.

Setiap instansi pemerintah memiliki kelompok pelanggan, dan kepuasan

kelompok inilah yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintahan dalam menerima

pelayanan sesuai harapan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

aparatur pemerintah harus memiliki prosedur dan standar dalam pelayanan.
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Menurut Surjadi (2009 : 59), prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata

kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga mewujudkan adanya tahapan secara

jelas dan pasti serta cara-cara yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian

suatu pelayanan. Dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan memiliki pengertian

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, tepat, mudah,

terjangkau dan terukur. Adapun standar pelayanan yang digunakan dalam

pelayanan publik meliputi :

1. Dasar hukum

2. Persyaratan

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

4. Jangka waktu penyelesaian

5. Biaya/tarif

6. Produk pelayanan

7. Sarana, prasarana dan fasilitas

8. Kompetensi pelayanan

9. Pengawasan internal

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

11. Jumlah pelaksana.

12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan di laksanakan

sesuai dengan standar pelayanan.
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13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas bahaya dan resiko keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui hasil kinerja birokrasi dalam

mengimplementasikan standar pelayanan perlu dilakukan pengukuran terhadap

kualitas pelayanan untuk memberikan informasi sejauhmana pelayanan yang

diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Tata Kota Bandar

Lampung dapat dirasakan dan memuaskan sesuai harapan masyarakat sebagai

pelanggan atau sebaliknya kualitas pelayanan yang diberikan dirasakan belum

memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat.

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2001:4), mengemukakan bahwa kualitas

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut

Gasperzs dalam Lijan Poltak (2006:6) mengemukakan bahwa pada dasarnya

kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan

pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau

kerusakan.

Menurut Norman dalam Modul LAN (2014:5), pelayanan adalah kegiatan yang

ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani)

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, dan Gronroos dalam
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Ratminto dan Atik (2005:2) mengemukakan pelayanan adalah suatu aktivitas atau

serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal

lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara

kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan

atas layanan yang benar-benar mereka terima (Manullang 2008:29), dan menurut

Lijan Poltak (2006:8) kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan

yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan

prima.  Pelayanan prima di sektor publik dapat diimplementasikan apabila

aparatur pelayanan dapat melayani dengan kesungguhan dan sepenuh hati.

Kesungguhan diartikan bahwa aparatur pelayanan menjadikan kepuasan

pelanggan sebagai tujuan utama pelayanan.

Menurut Kotler dalam Jasfar (2009:48) mengemukakan bahwa kualitas harus

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi konsumen. Citra

kualitas tidak dinilai dari sudut pandang dan persepsi penyedia jasa, tetapi dari

sudut pandang dan persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa

merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa dari sudut pandang

pelanggan.
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Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengukur

dan mengevaluasi kualitas jasa dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan

Parasuraman dalam Tjiptono dan Diana (2001:27) yang terdiri dari :

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

sarana komunikasi.

2. Kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk membantu

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance) mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan.

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

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Dalam konteks penilaian kualitas produk maupun jasa telah diperoleh

kesepakatan, bahwa harapan konsumen memiliki peranan yang besar sebagai

standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan. Olson dan Dover

yang dikutip oleh Jasfar (2009:49), menyatakan bahwa harapan konsumen

merupakan keyakinan konsumen sebelum mencoba atau  membeli suatu produk

yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Harapan

ini terbentuk dari pengalamannya mengkonsumsi jasa itu pada waktu lalu,

informasi dari teman, keluarga dan lain-lain (word of mouth), serta bisa juga dari

kebutuhannya (personal need). Untuk membuktikan bahwa kualitas produk baik
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atau tidak, dapat diukur dari tingkat kepuasan konsumen (Kotler dalam Rafida,

2009:49).

Kepuasan diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya, maka tingkat kepuasan adalah

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Menurut Kotler dalam

Raffida (2009:15) bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara persepsi atau produk

yang dirasakan dan yang diharapkannya. Kepuasan pelanggan dapat dicapai

apabila keinginan atau harapan pelanggan dapat terpenuhi. Apabila harapannya

terlampaui, berarti jasa tersebut telah memberikan suatu kualitas yang luar biasa

dan juga akan menimbulkan kepuasan yang sangat tinggi (very Satisfy),

sebaliknya apabila harapannya tidak tercapai, maka kualitas jasa tersebut tidak

memenuhi apa yang diinginkan dan penyedia jasa gagal melayani pelanggannya.

Apabila harapannya sama dengan apa yang dinginkan berarti pelanggan merasa

puas (satisfy).

Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui survey kepuasaan pelanggan. Menurut

Tjiptono dalam Raffida (2009:18) pengukuran kepuasan pelanggan dapat

dilakukan dengan cara :

1. Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran kepuasan yang dilakukan

secara langsung.

2. Derive dissatisfaction, pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal yaitu

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja

yang dirasakan.
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3. Problem analysis, responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok

yaitu masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penawaran perusahaan

dan saran-saran dari responden untuk melakukan perbaikan.

4. Importance-performance analysis, responden diminta untuk meranking

berbagai elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya

setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing

elemen/atribut tersebut.

Dalam penelitian ini pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan cara

Importance-performance analysis, dan atribut yang digunakan dalam penelitian

adalah 14 indikator pelayanan publik sesuai pasal 21 undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dimasukkan kedalam 5 (lima) variabel

kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat

pada gambar 2.5. sebagai berikut :

a. Komunikasi dari mulut
b. Kebutuhan personal
c. Pengalaman masa lalu

Perceived Service
(Penilaian Pelanggan)

Persepsi
PelangganResponsivenees (daya tanggap)

Reliability (kehandalan)

Assurance (jaminan)
Empathy (perhatian)

Kepuasan
Pelanggan

14 Indikator Pelayanan Publik
Sesuai Pasal 21 UU No. 25/2009

tentang Pelayanan Publik

Expected Service
(Harapan Pelanggan)

Variabel Kualitas Pelayanan :
Tangibles (bukti langsung)

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diadopsi dari Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2001), Service Managemen Operation,

Strategy and Information Technology, McGraw-Hill, Internasional Edition, New York
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2.10. Perumusan Hipotesis

Menurut Suhartono dalam Bahrul Kirom (2009:84), hipotesis merupakan

kesimpulan sementara yang harus dibuktikan dan diuji kebenarannya berdasarkan

data yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2007:89) hipotesis asosiatif adalah

suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel

atau lebih.

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan masalah dan kajian terhadap

literatur serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis

yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel Tangibles (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1).

Menurut Parasuraman, et al dalam Tjiptono dan Chandra (2011:198),

berpendapat bukti fisik (tangibles) berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik

perlengkapan dan material yang digunakan penyedia jasa/perusahaan, serta

penampilan karyawan. Atribut-atribut dalam dimensi ini yang dikaitkan

dengan standar pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 adalah sarana, prasarana dan/atau fasilitas. Penelitian yang dilakukan

oleh Manullang (2008) dan Eryanto (2008), menyebutkan bahwa variabel

Tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel Tangibles (X1)

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)
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2. Pengaruh variabel Reliability (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1).

Menurut Parasuraman dalam Jasfar (2009:51), berpendapat kehandalan

(reliability) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan

dengan tepat, dan kemampuan untuk dipercaya, terutama memberikan jasa

tepat waktu dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah

dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. Atribut-atribut dalam

dimensi ini yang dikaitkan dengan standar pelayanan publik menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah :

a. Sistem, mekanisme dan prosedur.

b. Jangka waktu pelayanan.

c. Biaya atau tarif.

d. Produk layanan.

e. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan (maklumat pelayanan).

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2008) dan Eryanto (2008),

menyebutkan bahwa variabel Realibility berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel Reliability (X2)

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)

3. Pengaruh variabel Responsiveness (X3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1).

Menurut Parasuraman dalam Jasfar (2009:51), berpendapat daya tanggap

(Responsiveness) yaitu kemauan dan keinginan para karyawan untuk
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membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan

konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan

kesan negatif yang seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila kesalahan ini

ditanggapi dengan cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan

menjadi pengalaman yang menyenangkan. Atribut-atribut dalam dimensi ini

yang dikaitkan dengan standar pelayanan publik menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009 adalah :

a. Persyaratan

b. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2008) dan Eryanto (2008),

menyebutkan bahwa variabel Responsiveness berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel Responsiveness

(X3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)

4. Pengaruh variabel Assurance (X4) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1).

Menurut Parasuraman, et al dalam Tjiptono dan Chandra (2011:198),

berpendapat jaminan (Assurance), yaitu prilaku para karyawan mampu

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan

bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti

bahwa para karyawan selalu bersifat sopan. dan menguasai pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau

masalah pelanggan. Atribut-atribut dalam dimensi ini yang dikaitkan dengan
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standar pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

adalah :

a. Dasar hukum

b. Kompetensi pelaksana

c. Pengawasan internal

d. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-

raguan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2008) meyebutkan bahwa variabel

Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel Assurance (X4)

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)

5. Pengaruh variabel Empathy (X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1).

Menurut Parasuraman dalam Jasfar (2009:51), berpendapat empati (Empathy)

yaitu meliputi sikap kontak personil maupun perusahaan untuk memahami

kebutuhan maupun kesulitan pelanggan, komunikasi yang baik, perhatian

pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Atribut

dalam dimensi ini yang dikaitkan dengan standar pelayanan publik menurut

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah jumlah pelaksana.

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2008) meyebutkan bahwa variabel

Empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel Empathy (X5)

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)

6. Pengaruh variabel gabungan (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap Kepuasan

Pelanggan (Y1).

Terhadap pengaruh antara variabel gabungan (tangibles, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy), penelitian yang dilakukan oleh

Manullang (2008) dan Eryanto (2008), menyebutkan bahwa variabel

gabungan (X1, X2, X3, X4, X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara variabel gabungan (X1,

X2, X3, X4, X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian akademik dengan rumusan masalah asosiatif

yang bersifat hubungan kausal, dimana data yang diperoleh dalam penelitian

dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (variabel bebas)

dan variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini pendekatan yang

digunakan adalah kuantitatif dikarenakan data yang diperoleh berupa angka dan

dianalisis menggunakan statistik. Sehingga penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif sesuai tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan malalui analisis dimensi kualitas

pelayanan yang meliputi tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan),

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung yang

beralamat di Jalan Dr. Susilo No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung. Sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung,

Dinas Tata Kota memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan publik

dalam mendukung penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam bentuk

pertimbangan teknis/pengesahan gambar. Responden dalam penelitian ini adalah
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konsumen yang menerima layanan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan

(IMB) yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :

3.3.1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang atau

lembaga lain sebagai pihak ketiga, data primer ini diperoleh dengan Kuisioner

melalui responden.

3.3.2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang dipecahkan.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan

dalam penelitian ini maka teknik teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu dan berkomunikasi secara

langsung dengan pihak terkait dan responden dengan tidak terstuktur atau

bebas.

b. Observasi

Yaitu melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara

mendekati objek yang akan diteliti. Sutrisno Hadi yang dikutip Sugiyono

(2007:203), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari suatu proses biologis dan

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan

dan ingatan.
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c. Kuisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2007:199).

d. Studi kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara

mengkaji buku buku bacaan, dokumen dokumen, peraturan peraturan dan

ketentuan undang undang serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan

dengan pokok permasalahan .

3.4. Rancangan Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:115).

Populasi responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang

telah mengajukan permohonan dan menerima hasil layanan pertimbangan teknis

dalam bentuk pengesahan gambar yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Bandar

Lampung pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2014

dan 2015, yang berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) konsumen.

3.4.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2007:116). Menurut Istijanto dalam Rafida (2009:57) yang

dimaksud dengan sampel adalah merupakan bagian yang diambil dari populasi.
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Metode pengambilan sampel disebut teknik sampling. Menurut Sugiyono

(2007:62), teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan rumus Slovin sebagai

berikut :

n =
N

1 + Ne²

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang dapat ditoleransi,

misalnya 10 %.

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka :

310

1 + 310 (0.10)2

310

4.61

75,61 dan dibulatkan menjadi 76 orang/sampel.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Sampling

Purvosive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan perhitungan dengan teknik ini untuk mendapatkan jumlah

sampel yang proporsional berdasarkan jenis dan fungsi bangunan dalam

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB) maka

sampel yang dijadikan responden dari jumlah 76 orang menjadi 82 orang.

n =

n =

n =
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3.5. Metode Analisis

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari

seluruh responden terkumpul yang meliputi pengelompokan data, tabulasi data,

penyajian data, menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk

menguji hipotesis yang diajukan berdasarkan variabel penelitian.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan

cara mendeskriptifkan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau

generalisasi (Sugiyono, 2008:206). Dalam penelitian ini penyajian data dalam

bentuk tabel dan perhitungan nilai modus.

3.5.2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari

penyebaran instrument (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk mengetahui

pengaruh dari variabel bebas (independen variabel)  terhadap variabel terikat

(dependen variabel)  Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer

yang diperoleh dari penyebaran instrument (daftar pertanyaan) kepada sampel dan

dihitung dengan rumus persamaan regresi linear berganda.

3.5.2.1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
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Dimana :

Y = Kepuasan pelanggan X1 = Tangibles

a = Konstanta X2 = Reliability

b1 = Koefisien regresi X1 X3 = Rensponsiveness

b2 = Koefisien regresi X2 X4 = Assurance

b3 = Koefisien regresi X3 X5 = Emphaty

b4 = Koefisien regresi X4 e = Faktor kesalahan

b5 = Koefisien regresi X5

3.5.2.2. Pengujian Signifikansi Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2007:84). Uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai

berikut :

t =

Dimana :

bi = Nilai Koefisien Regresi

B1 = Nilai Koefisien Regresi untuk Populasi

Sbi = Kesalahan Baku Koefisien Regresi

Setelah dilakukan analisis data dan diketahui hasil perhitungannya, maka langkah

selanjutnya adalah membandingkan nilai thitung dengan ttabel atau bisa juga dengan

memperhatikan signifikansi t lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau lebih besar

atau sama dengan 0,05, dari keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan apakah

hipotesis nol (Ho) atau hipotesis alternatif (Ha) tersebut ditolak atau diterima.

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan suatu hipotesis adalah :
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1. Nilai thitung < ttabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif

(Ha) ditolak.

2. Nilai thitung > ttabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha)

diterima.

Atau dengan melihat signifikan t, yaitu:

1. Signifikansi t < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) akan ditolak dan hipotesis

alternatif (Ha) diterima.

2. Signifikansi t > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) akan diterima dan hipotesis

alternatif (Ha) ditolak.

3.5.2.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya apakah semua variabel independen (X) atau bebas

yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama

terhadap variabel dependen/terikat (Y) (Ghozali, 2007:84). Uji F dilakukan

dengan rumus sebagai berikut (Sutrisno Hadi, 2001:125) :

F =

Dimana :

R = Koefisien Korelasi Linier Berganda

n = Banyaknya Data

k = Banyaknya variabel bebas

Setelah dilakukan analisis data dan diketahui hasil perhitungannya, maka langkah

selanjutnya adalah membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel atau bisa juga dengan
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memperhatikan signifiksi F lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau signifikansi F

lebih besar dari 0,05 dari keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan apakah

hipotesis nol (Ho) atau hipotesis alternatif (Ha) tersebut ditolak atau diterima.

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan suatu hipotesis adalah :

1. Nilai Fhitung < F tabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif

(Ha) ditolak.

2. Nilai Fhitung > Ftabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif

(Ha) diterima.

Atau dengan melihat Signifikansi F, yaitu:

1. Signifikansi F < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif

(Ha) diterima.

2. Signifikansi F > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif

(Ha) ditolak.

3.5.2.4. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection)

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing
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pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2007:83).

Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 (Adjusted R

Square) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2,

nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen

ditambahkan ke dalam model (Ghozali,2007:83).

Dalam kenyataan nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati yang dikutip oleh Ghozali

(2006:83), jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai

Adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka

Adjusted R2= R2= 1. Sedangkan jika nilai R2= 0, maka Adjusted R2= (1 – k)/(n –

k). Jika k > 1, maka Adjusted R2 akan bernilai negatif.

Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan alat bantu SPSS (Statistical

Package for Social Science versi.18)

3.6. Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala

ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:132).

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban

dengan pengukuran kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan sebagai berikut :

a. Pengukuran kualitas pelayanan

Jawaban Sangat Baik (SB) diberi skor 5

Jawaban Baik (B) diberi skor 4
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Jawaban Netral (N) diberi skor 3

Jawaban Tidak Baik (TB) diberi skor 2

Jawaban Sangat Tidak Baik (STB) diberi skor 1

b. Pengukuran kinerja pelayanan (Kepuasan Pelanggan)

Jawaban Sangat Memuaskan  (SM) diberi skor 5

Jawaban Memuaskan (M) diberi skor 4

Jawaban Cukup Memuaskan (CM) diberi skor 3

Jawaban Tidak Memuaskan (TM) diberi skor 2

Jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) diberi skor 1

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh

peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert,

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk mendapatkan

data tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan persepsi dan  harapan

pelanggan, alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Menurut Sugiyono

(2008:199) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya.

3.6.1 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel pada penelitian ini menggunakan dimensi kualitas jasa yang

dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1990). Untuk mengetahui

kualitas pelayanan jasa yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan
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maka dilakukan pengukuran menggunakan dimensi kualitas jasa tersebut. Kualitas

jasa dapat diketahui melalui persepsi pelanggan yang telah menerima dan

merasakan jasa pelayanan. Adapun definisi operasional variabel  penelitian

adalah sebagai berikut :

a. Tangibles (X1), yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan

sarana komunikasi.

b. Reliability (X2), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan

dengan segera dan memuaskan.

c. Responsiveness (X3), yaitu keinginan para staf untuk membantu para

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Assurance (X4), mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya

yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

e. Empathy (X5), yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan.

f. Kepuasan Pelanggan (Y), yaitu penilaian yang diberikan oleh pelanggan

berdasarkan kinerja pelayanan.

Dalam merumuskan definisi operasional variabel penelitian yang kemudian

dijadikan indikator dalam merumuskan kuesioner maka digunakan 14

(empat belas) indikator standar pelayanan dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang pelayanan pubik, yang terdiri dari :

1. Dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan

pelayanan.
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2. Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik

persyaratan teknis maupun administratif.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan.

4. Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. Biaya/tarif.

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau

memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

7. Sarana, prasarana dan fasilitas

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan

termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelayanan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan pengalaman.
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9. Pengawasan internal

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan

langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksana.

Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan di laksanakan

sesuai dengan standar pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas bahaya dan resiko keragu-raguan.

Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya resiko dan keragu-

raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana.

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan standar pelayanan.

Instrumen penelitian diukur berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang

disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan

14 indikator standar pelayanan publik. Adapun definisi variabel dan indikator

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :
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Tabel. 3.1. Definisi Variabel dan Indikator Penelitian

No Variabel Definisi Operasional Atribut Pelayanan Publik Indikator Pengukuran Butir Pertanyaan
1 2 3 4 5 6 7

1. Tangibles (X1) a. Sarana, prasarana dan/atau a. Fasilitas ruangan pelayanan Skala likert 1
    fasilitas b. Penampilan staf layanan 2

    (pakaian, atribut dan papan nama)
c. Perlengkapan yang berhubungan 3-4
    dengan layanan dan pengaduan
d. Sarana komunikasi (telpon, sms dan 5
    e-mail)
g. Fasilitas khusus disabilitas 6

2. Reliability (X2) a. Sistem, mekanisme dan a. Ketepatan waktu dan kesesuaian Skala likert 1
    prosedur     pelaksanaan ( Biaya dan SOP)
b. Jangka waktu pelayanan b. Kesungguhan dan kepedulian 2
c. Biaya atau tarif     terhadap masalah pelanggan
d. Produk layanan c. Menghindari dan memperbaiki 3
e. Jaminan pelayanan yang     kesalahan pelayanan pelanggan
    memberikan kepastian pe- d. Kemudahan interaksi dengan alat 4
    layanan dilaksanakan sesuai     komunikasi
    dengan standar pelayanan e. Pelayanan sesuai janji (maklumat 5-6

    pelayanan

3. Responsiveness (X3) a. Persyaratan a. Tanggap dan cekatan dalam Skala likert 1
b. Penanganan pengaduan,     pelayanan
    saran dan masukan b. Kesediaan membantu pelanggan 2

c. Pemeriksaan persyaratan adminis- 3-4
    trasi dan teknis
d. Penanganan pengaduan pelanggan 5
e. Keterbukaan menerima kritik, saran
    dan masukan 6

4. Assurance (X4) a. Dasar Hukum a. Dukungan kompetensi pegawai Skala likert 1
b. Kompetensi pelaksana b. Kesopanan dan kepercayaan 2
c. Pengawasan internal c. Kejujuran dan tidak diskriminatif 3
d. jaminan keamanan dan kese- d. Tanggung jawab pelayanan 4
    lamatan pelayanan dalam e. Peraturan dan kerahasiaan 5-6
    bentuk komitmen untuk     pelanggan.
    memberikan rasa aman,
    bebas dari bahaya da resiko
    keragu-raguan

5. Empathy (X5) a. Jumlah pelaksana a. Tidak ada perbedaan status sosial Skala likert 1
    dalam pelayanan
b. Waktu nyaman sesuai kebutuhan 2
    pelanggan
c. Perhatian yang bersifat pribadi/ 3-4
    individual
d. Pemahaman kebutuhan khusus 5
    pelanggan
e. Kemampuan berkomunikasi 6
    dengan bahasa yang baik

6. a. Evaluasi kinerja pelaksana a. Kualitas jasa pelayanan SKPD Skala likert 1
b. Jaminan mutu pelayanan SKPD 2
c. Prilaku dan kompetensi pegawai 3-4
d. Penanganan masukan, saran dan 5
    pengaduan
e. Jaminan kepastian dan pengawasan 6
    internal

Consumers
Satisfaction (Y)

Kepuasan yaitu Penilaian
yang diberikan oleh
pelanggan berdasarkan
kinerja pelayanan

Bukti langsung yang meliputi
fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai dan sarana
komunikasi

Kehandalan yaitu
kemampuan memberikan
pelayanan yang dijanjikan
dengan segera dan
memuaskan

Daya tanggap yaitu keinginan
para staf untuk membantu
para pelanggan dan
memberikan pelayanan
dengan tanggap

Jaminan yang mencakup
kemampuan, kesopanan dan
sifat yang dapat dipercaya
yang dimiliki para staf, bebas
dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan

Empati yang meliputi
kemudahan dalam melakukan
hubungan, komunikasi yang
baik dan memahami
kebutuhan para pelanggan

Sumber : Data diolah, 2016
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3.7. Uji Instrumen Penelitian

3.7.1.  Uji Validitas

Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat mengukur

sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom

corrected item-total correlations) dengan r tabel untuk degree of freedom

(df) = n - k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item.

Jika rhitung > rtabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2007: 45 ).

Untuk mengetahui validitas instrument, maka disebarkan kepada responden, untuk

selanjutnya ditentukan validitasnya dengan menggunakan koefisien korelasi

product moment dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi pearson product moment

N = Jumlah sampel

X = Jumlah skor pertanyaan

Y = Total skor keseluruhan pertanyaan

Pengujian dilakukan pada tingkat kebebasan atau degree of freedom (df) = n-5

dengan kriteria pengujian berikut :

Jika rhitung >rtabel = butir pertanyaan valid (dapat digunakan sebagai

instrumen penelitian)

Jika rhitung <rtabel = butir pertanyaan tidak valid (tidak dapat digunakan

sebagai instrument penelitian)
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3.7.2.  Uji Realibilitas

Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan realibel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2007:41). Suatu variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai α > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007: 42).

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian

ini adalah uji statistik Cronbach Alpha :

Dimana :

Rumus Varians =

:  Reliabilitas instrument/koefisien alfa

k :  Banyaknya bulir soal

:  Nilai variasi tiap-tiap bulir

:  Total variasi

N : Jumlah Responden

3.8.. Uji Asumsi Klasik

3.8.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

penggangu atau residual berdistribusi memiliki distribusi normal (Ghozali,

2007:110). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
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a. Analisis Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang

mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari

distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat

histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distibusi normal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Statistik

Untuk mengetahui dan mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan

menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Adapun

hipotesis pengujian normalitas data yaitu :

Hipotesis Nol (Ho) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel gabungan (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap Kepuasan Pelanggan

(Y1)” terdukung berdasarkan hasil Uji F, dengan nilai Fhitung sebesar

105,232> Ftabel sebesar 2,34 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000<α=0,050.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (tangibles(X1),

reliability(X2), responsiveness(X3), assurance(X4) dan emphaty(X5)) secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

Dan berdasarkan hasil uji signifikansi individual (Uji t) dapat dijelaskan :

a. Hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel Tangibles (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)”

terdukung dengan hasil yang menyatakan variabel Tangibles (X1)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

b. Hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel Reliability (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)”
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terdukung dengan hasil yang menyatakan variabel Reliability (X2)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

c. Hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel Responsiveness (X3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)”

terdukung dengan hasil yang menyatakan variabel Responsiveness (X3)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

d. Hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel Assurance (X4) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)”

didapat hasil yang menyatakan variabel Assurance (X4) berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan penerbitan

pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

e. Hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara variabel Empathy (X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)”

terdukung dengan hasil yang menyatakan variabel Empathy (X5)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan

penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan bangunan (IMB).

2. Variabel yang paling dominan dalam memberikan pengaruh terhadap

kepuasan pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin mendirikan

bangunan (IMB) adalah variabel responsiveness dengan nilai sebesar 0.282

(28,2%).
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa hal yang perlu disarankan

adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas kinerja pelayanan penerbitan pertimbangan

teknis izin mendirikan bangunan (IMB) pada semua variabel, hal ini

didasarkan pada hasil analisis yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan

memiliki arah yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Peningkatan kinerja

pelayanan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, komitmen terhadap

target dan tujuan yang akan dicapai, penegakan peraturan, peningkatan

kemampuan, prilaku dan keahlian sumber daya manusia (SDM) serta

pengawasan dan pengendalian yang berjenjang.

2. Khusus pada variabel assurance yaitu jaminan yang mencakup kemampuan,

kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari

bahaya, resiko atau keragu-raguan perlu dilakukan perbaikan untuk

meningkatkan kualitas kinerja dalam bentuk :

a. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugas yang

didukung latar belakang akademik yang sesuai melalui pendidikan formal

dan non formal.

b. Memenuhi kebutuhan jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja dan

standar yang telah ditetapkan.

c. Meningkatkan prilaku pegawai dari segi kesopanan dan sifat dapat

dipercaya, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab melalui pendidikan

karakter dan kepribadian.

5.2. Saran
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d. Penegakan peraturan, dasar hukum yang berlaku dan pengawasan

(eksternal dan internal).

Peningkatan kinerja pelayanan dalam variabel ini dapat memberikan

sumbangan yang lebih besar kepada kepuasan pelanggan. Penilaian

pelanggan yang melebihi harapan mereka terhadap kualitas pelayanan akan

memberikan persepsi sangat memuaskan, yang berdampak pada peningkatan

kinerja pelayanan publik SKPD sesuai amanah Undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Terkait dengan keterbatasan penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan

dengan menganalisis variabel-variabel dimensi kualitas lainnya dengan

harapan dapat diketahui pengaruh 12,6% variabel bebas kualitas jasa yang

berpengaruh pada kepuasan pelanggan penerbitan pertimbangan teknis izin

mendirikan bangunan (IMB) dan persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa

dapat meningkat menjadi sangat memuaskan
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