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MOTTO:

“Perjuangan bukanlah untuk melihat hasil, tetapi proses

itulah kenikmatan  berjuang. Karena hasil adalah hal mudah

tetapi memprosesnya membutuhkan waktu, tenaga, dana,

keringat dan air mata”

“Ku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku tercinta,

ayahanda Damam Huri dan ibunda Hj. Alawiyah

serta abang dan kakak - kakak ku tersayang Jamil,

Idawati dan Indra Wahyuningsih yang telah berupaya

menjadikan aku orang yang berguna dan selalu memberikan

semanagat dengan senyuman. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya

kepada kita semua, Amin”.
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ABSTRAK

Era globalisasi yang ditandai dengan tidak adanya batas-batas negara
(boundary-less world) memberikan peluang sekaligus tantangan bagi seluruh
negara. Sementara itu terdapat berbagai tantangan organisasi untuk mewujudkan
kinerja yang lebih baik, yang tidak hanya dituntut bagi sektor private , namun
sektor public pun dituntut hal yang sama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tingkat kinerja pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. Penulis mencoba menjawabnya melalui
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu
mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, mendalam dan
telaah dokumen dengan menggunakan analisis kuantitatif. Temuan di lapangan
penulis sajikan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis dengan harapan dapat
memberikan gambaran yang mendekati realitas. Apa yang terjadi di Kantor Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang telah
mengambarkan kinerja yang sesungguhnya di lapangan. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa kinerja Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Tanjungpinang masih tergolong sedang, sehingga masih
perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Kinerja
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ABSTRACT

Globalization era marked with boundary less world gives opportunity and
challenge for state all the world. Meanwhile there is organization challenge to
realize better performance, which is not only claimed for private sector, but public
sector also is claimed the same thing. Intentions of this research are analyzing
performance level of integrated service and legalitation office in Tanjungpinang
City. Writer tries to answers in through the research by using descriptive method,
by depicting the facts obtained through observation, in-depth interview and
document study by using quantitative analysis. Writer persents finding in field in
the analytical descriptive article so that it can give the reality. What is going on in
integrated service and legalitation office in Tanjungpinang City has depicted the
performance truthfully. From the research result we can make a conclusion that
the performance of integrated service and legalitation office in Tanjungpinang
city is in medium level. That’s shown from the aspects of each organization
performance pertained to low level, so is still need to be improved.

Key Word : Performance
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PENDAHULUAN

Banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa

kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi. Citra

organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani

kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan

organisasi private. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi private

seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan

berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan observasi dan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti,

peneliti melihat beberapa masalah yang ada di kantor Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman Modal Yaitu:

1. Jangka waktu penyelesaian surat – surat izin yang diterbitkan memakan

waktu yang lumayan lama, tidak sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan

oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kota Tanjungpinang.

2. Tidak hanya waktu biaya dalam pembuatan surat izin yang diperlukan oleh

masyarakat lumayan mahal. Padahal semua kelengkapan telah di

persiapkan oleh pengguna layanan.

3. Prosedur pelayanan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

setempat masih berbelit-belit dan alur pelayanan yang masih sulit, itu bisa

dilihat dari masyarakat yang membuat atau memperpanjang Surat Izin.
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan, waktu pelayanan yang di berikan petugas

kurang efektif. Petugas pelayanan kurang sungguh - sungguh ketika

bekerja mereka suka menunda pekerjaan, sehingga ada tugas atau

pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dan itu menghambat pekerjaan

yang lain.

5. Kesopanan serta keramahan petugas pelayanan, petugas pelayanan sikap

dan perilakunya masih kurang sopan dan ramah, itu terlihat ketika

memberikan pelayanan tidak ada yang namanya 3S (senyum, sapa, salam).

6. Ketampakan fisik, kantor BP2T terlihat kotor dan kumuh serta cat tembok

yang sudah kusam, sebagian ruangan bila ada hujan bocor, tidak

tersedianya lahan parkir yang ideal, BP2T masih terlihat kotor karena ada

saja sampah yang terlihat disekitar kantor BP2T, sarana dan prasarana

yang kurang memadai, peralatan dan inventaris kantor yang masih kurang

itu bisa di lihat dari masih adanya mesin tik..

7. Keandalan penyedia layanan, penyedia layanan dalam memberikan

pelayanan masih kurang bisa dipercaya, belum menjanjikan, dan belum

konsisten. Selain itu juga bila dilihat dari daya tanggap, penyedia layanan

belum mampu memberikan jasa dengan cepat dan bermakna serta

kesediaan mendengar setiap keluhan yang diajukan oleh masyarakat.

Menurut uraian-uraian di atas maka perlu diadakan analisis terhadap

masalah kinerja, khususnya yang menyangkut dengan masalah kinerja pelayanan

di kantor Badan Pelayana Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota
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Tanjungpinang. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Kinerja Pada Kantor Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal ( BP2T ) Kota

Tanjungpinang Tahun 2012”.

PERUMUSAN MASALAH

Fokus dari penelitian ini lebih ditekankan kepada kinerja pada kantor

BP2T dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan latar

belakang masalah mengenai kinerja pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu dan penanaman modal Kota Tanjungpinang, peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut :

Bagaimana kinerja pada kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang?

TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai kinerja pada Kantor Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:“ untuk mengetahui bagaimana kinerja pada

kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai analisis kinerja pegawai dan kinerja organisasi di

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman modal Kota Tanjungpinang,

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

a. Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka

pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya di Kantor

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota

Tanjungpinang mengenai sistem kinerja pelayanan pegawai.

b. Secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti,

kaitannya tentang ilmu administrasi Negara, khususnya mengenai

kinerja pelayanan pegawai.

KERANGKA TEORI

Kinerja

Dalam mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari andil seluruh kerja

pegawai. Pada dasarnya keberhasilan perusahaan adalah kontribusi kerja seluruh

pegawainya. Apabila pegawai bekerja dengan baik dan memiliki prestasi atau

hasil kerja yang baik tentu baik pula kinerja organisasi tersebut.

Kinerja pada umumnya adalah apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi

suatu pekerjaan atau apa yang menjadi keluaran.Berikut kutipan defenisi kinerja

dari beberapa pakar:

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang
atau kelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-masing,dalam rangka
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.(Suyadi
Prawiro Sentono,dalam Widodo Joko (2008:77).

Dari hal tersebut, kinerja merupakan suatu proses yang mengelola input

menjadi output, yang berhubungan langsung dengan tujuan perusahaan. Tujuan

perusahaan hanya dicapai apabila perusahaan tersebut didukung oleh unit – unit

kerja yang terdapat di dalamnya. Baik buruknya output dari suatu perusahaan

dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja dalam perusahaan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono dalam Widodo

Joko (2008:77) yaitu :

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang
atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing – masing, dalam rangka
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut ATik Septi Winarsih & Ratminto (2006:175) mendefinisikan

kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksaan tugas

dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran,tujuan,visi dan misi

oganisasi. Zeithaml dalam Ratminto (2006:178) juga mengatakan bahwa konsep

kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktifitas dalam rantai nilai (value

chain) yang ada pada organisasi.

Sedangkan Widodo Joko (2008:78) mengemukakan bahwa kinerja adalah

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan

tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan.Selain itu, Berman dalam T
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Keban Yeremas (2008:209) mengartikan kinerja sebagai pemanfaatan sumber

daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil.

Disamping itu, Tika Pabundu (2006: 122) juga memberikan definisi

tentang kinerja perusahaan yaitu sebagai fungsi hasil-hasil pekerjaan kegiatan

yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi oleh factor intern dan ekstern

organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu institusi berdasarkan tugas dan

tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan akhir perusahaan atau organisasi sesuai

dengan kesepakatan bersama.

Pelayanan

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. Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktivitas orang lain secara langsung. Membicarakan pelayanan berarti

membicarakan sebuah proses atau kegiatan yang konotasinya lebih kepada hasil

yang tidak berwujud, hal yang abstrak, pelayanan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan para pelanggan dan sasarana manajemen pelayanan adalah kepuasan.

Meskipun sasarana itu sederhana, namun pencapaiannya memerlukan

kesungguhan dan syarat-syarat yang sering kali tidak mudah untuk dilakukan.
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Dengan penyelenggaraan publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan.

Segala bentuk layanan yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk

memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan yang bertumpu pada

hak dasra sebagai warga Negara. Bentuk layanan menurut Moenir HAS ( 2002 :

190 ) di Indonesia adalah:

1. Layanan dengan lisan

2. Layanan melalui tulisan

3. Layanan dalam bentuk perbuatan

Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan yang harus diberikan oleh para tenaga kerja dilapangan

sebagai implementasi daripada program pengembangan SDM, merupakan bagian

dari fungsi – fungsi manajemen SDM, secara umum fungsi manajemen SDM

mengatur proses sejak awal sampai akhir, yang terdiri dari : Perencanaan,

penggerakan, kontrol, rekrutmen, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan

pemberhentian.

Kinerja merupakan bentuk penilaian tersendiri untuk mengukur tingkat

keberhasilan yang dicapai seseorang atau perusahaan dalam menjalankan program

– program kerjanya. Jadi bila dapat dibandingkan disini adalah bahwa kinerja
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disebutkan sebagai suatu standar pekerjaan yang membandingkan tindakan –

tindakan khusus dengan sekumpulan kepercayaan, kebijaksanaan, aturan,

kebiasaan serta hal – hal tidak berwujud lainnya, yang pada muaranya dapat

disebut sebagai output atau hasil kerja seseorang atau suatu instansi.

Sedangkan untuk melakukan pengukuran kinerja pelayanan dapat

dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang

telah dikembangkan oleh Zeithmal yang di kutip Ratminto (2006:173) yaitu:

1) Ketampakan Fisik (Tangible)
2) Keandalan (Reliability)
3) Daya Tanggap (Responsiveness)
4) Kompeteni (Competensce)
5) Kesopanan (Courtessy)
6) Kredibilitas (Credibility)
7) Keamanan (Security)
8) Akses (Acces)
9) Komunikasi (Communication)
10) Pengertian (Understanding the customer)

KERANGKA BERFIKIR

Kinerja menurut Zeithaml adalah :
1. Ketampakan Fisik (Tangible)
2. Keandalan (Reliability)
3. Daya Tanggap (Responsiveness)
4. Kompeteni (Competensce)
5. Kesopanan (Courtessy)
6. Kredibilitas (Credibility)
7. Keamanan (Security)
8. Akses (Acces)
9. Komunikasi (Communication)
10. Pengertian (Understanding the customer)

Sumber :
Zeitheml (Ratmianto),2006

KINERJA
PELAYANAN
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KONSEP OPERASIONAL

Menurut Zeitheml dalam Ratmianto (2006:182) indikator kinerja

organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan

elemen-elemen indikator berikut ini:

1. Ketampakan fisik (Tangible)

Yaitu  berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi

komunikasi misalnya gedung dan kebersihan yang baik serta penataan

ruang yang rapih dan penampilan petugas pelayanan.

2. Keandalan (Reliability)

Yaitu kemampuan para penyedia layanan untuk memberikan pelayanan

sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat dan konsisten.

3. Daya Tanggap (Responsiveness)

Yaitu kemampuan dari penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan

memberikan jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan mendengar

dan mengatasi keluhan yang diajukan pelanggan.

4. Kompetensi (Competence)

Yaitu kesesuaian antara kemampuan petugas pelayanan dengan apa yang

akan ditugaskan kepadanya, sehingga pelayanan akan menjadi lebih baik.

5. Kesopanan (Courtessy)

Yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

pengguna jasa yang dapat membuat pengguna jasa merasa lebih nyaman.
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6. Kredibilitas (Credibility)

Yaitu kejelasan reputasi instansi tempat pemberi pelayanan sehingga

masyarakat pengguna jasa percaya atas apa yang telah atau akan

dilakukan.

7. Keamanan (Security)

Yaitu keamanan atau keselamatan dari pihak instansi terhadap pelanggan

dan barang bawaannya.

8. Akses (Acces)

Yaitu  berupa kejelasan tentang lokasi atau alamat kantor dan berbagai

informasi tentang lokasi atau alamat kantor pemberi pelayanan.

9. Komunikasi (Communication)

Yaitu bagaimana petugas pelayanan memberikan penjelasan atau

berkomunikasi tentang berbagai hal yang  berkaitan dengan pelayanan

yang diinginkan oleh masyarakat.

10. Pengertian (Understanding the customer)

Yaitu sikap tanggap petugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

pengguna jasa.

JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu

penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Sugiyono (2009:11)

menjelaskan bahwa:
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“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
antara variabel satu dengan variabel yang lain.”

Selanjutnya kuantitatif merupakan jenis data yang berupa angka atau data

kualitatif yang di angkakan. Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2009:14)

bahwa “data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif

yang diangkakan.”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa masalah

Kinerja Pelayanan merupakan konsep yang abstrak atau fenomena sosial yang

perlu diteliti untuk mengetahui hubungan pada variabel tersebut dengan

menggunakan penelitian deskriptif.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data

tentang Kinerja pada kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal dan yang kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas

sebagaimana kenyataan di lapangan.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota

Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Alasan penulis mengambil lokasi di Kantor Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal adalah:
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a. Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat memerlukan

faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pelayanan guna

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

b. Penulis memandang bahwa masalah tersebut sangat menarik,

mengingat Kinerja Pelayanan merupakan fenomena pada instansi

pemerintah, dan memiliki relevansi dengan disiplin ilmu administrasi

negara yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

POPULASI PENELITIAN

Sugiyono (2009;90) menyatakan, bahwa “Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian

ditarik kesimpulannya.” Berkenaan dengan itu, yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam Penelitian Ini Populasi yang digunakan adalah badan usaha Industri Besar

dan Industri Kecil yang Menggunkan jasa pelayanan di kantor Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang Tahun 2012.

SAMPEL PENELITIAN

Sugiyono (2009:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian anggota populasi yang
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diambil dengan bagian menggunakan teknik tertentu yeng disebut dengan teknik

sampling. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel acak atau

random sampling. Sementara, rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah

sampel adalah rumus Slovin.

Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = sampling error (tingkat kesalahan)
n = 417

1 + 417 (0.1) 2

n = 417
1 + 4.17

n = 417
4.18

n = 100 Sampel

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin,

dapat diketahui bahwa jumlah populasi sebanyak 417 dengan tingkat kesalahan

(Sampling error) sebesar 10% (0,1), maka diperoleh hasil sampel sebanyak 100

Sampel.

JENIS DATA

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pertanyaan yang

meliputi data mengenai kinerja pelayanan.

n    =              N
1 + Ne2
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berupa :

1. Latar belakang organisasi

2. Fasilitas fisik dan alat – alat pelayanan

3. Struktur organisasi dan pembagian kerja

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik :

a. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan daftar

pertanyaan kepada responden secara tertulis sebagai subjek yang

dibutuhkan memberikan gambaran kegiatan maupun data yang

diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengukuran dengan

menggunakan skala likert. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2009:107)

bahwa “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Lebih

lanjut,Sugiyono mengatakan (2009:107) bahwa “jawaban setiap item instrument

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai

sangat negative yang dapat berupa kata-kata antara lain, sangat setuju, setuju,

ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju atau jawaban lain yang mempunyai

makna yang sama.”

Untuk keperluan analis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor,

misalnya;
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Pilih Jawaban Skor
Sangat Setuju 4
Setuju 3
Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1

Agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap ruang lingkup

penelitian ini, maka penulis memberikan batasan penelitian hanya pada Kinerja

Pelayanan sebagai variabel. Variabel merupakan bentuk konsep sebuah gejala

yang memiliki variasi. Seperti yang dikemukakan sugiyono (2009:38) bahwa,

“variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.” Berangkat dari pendapat ahli,

berikut penulis paparkan konsep operasional dari Kinerja Pelayanan yaitu;

b. Observasi, yaitu pengamatan langsung lokasi yaitu pegawai Kantor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota

Tanjungpinang

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang

lebih mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kuantitatif, data yang diperoleh dari

responden dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis data, kelompok data,

kemudian data tersebut dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan
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hasil tanggapan responden yang menunjukan penilaian terhadap Kinerja

Pelayanan untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti.

Analisis data merupakan suatu tahapan penting dalam penelitian. Sehingga

suatu temuan atau hasil penelitian dapat dilihat kualitasnya dari cara bagaimana

peneliti mengolah dan menganalisis datanya. Dalam penelitian ini dipakai teknik

analisis kuantitatif.

Menurut Dr. Kirom Bahrul (2010 :78) cara operasional melalui langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Daftar pertanyaan dalam kuesioner dari masing-masing indikator yang

telah diberi skor dengan berskala 4 sebagaimana tersebut di atas, yang

artinya :

 Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi nilai (skor) : 1

 Jawaban Tidak Setuju diberi nilai (skor) : 2

 Jawaban Setuju diberi nilai (skor) : 3

 Jawaban Sangat Setuju diberi nilai (skor) : 4

2. Dari masing – masing indikator jawaban jumlah disesuaikan skor, dengan

perhitungn  :

3. Dari masing – masing klarifikasi dari daftar pertanyaan diberi skor, dengan

perhitungan :

Jumlah x Bobot
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4. Dari masing – masing daftar pertanyaan diklarifikasikan sesuai dengan

kriteria sebagai berikut :

 Untuk 3 Pertanyaan :

3,00 – 7, 99 : Rendah

8,00 – 11,99 : Sedang

12,00 – 16,00 : Tinggi

 Untuk 4  Pertanyaan :

4,00 – 9,99 : Rendah

10,00 – 14,99 : Sedang

15,00 – 24,00 : Tinggi

 Untuk 5 pertanyaan :

5,00 – 11,99 : Rendah

12,00 – 17,99 : Sedang

18,00 – 24,00 : Tinggi

5. Pemberian skor untuk tingkat kinerja adalah :

( Jumlah x Bobot )
Score = Σ

N

Score = Σ Jumlah Bobot Nilai
N
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Keterangan :

N = Jumlah Kuisioner

kriteria hasil tingkat kinerja

 54 – 107 : Rendah

 108 – 161 : Sedang

 152 – 215 : Tinggi

HASIL PENELITIAN

Hasil Pengukuran Tingkat Kinerja Organisasi

Nomor Aspek yang diukur Hasil pengukuran
1. Ketampakan Fisik (Tangible) sedang
2. Keandalan (Reliability) Sedang
3. Daya Tanggap ( Responsiviness) Sedang
4. Kompetensi (Competence) Sedang
5. Kesopanan (Courtessy) Sedang
6. Kredibilitas (Credibility) Sedang
7. Keamanan (Security) Sedang
8. Akses (Acces) Sedang
9. Komunikasi (Communication) Sedang

10. Pengertian (Understanding the customer) sedang

Berdasarkan hasil perhitungan table dari indikator kinerja yang

berorientasi dari aspek ketampakan fisik yang meliputi fasilitas penunjang

pelayanan, keadaan gedung kantor, kerapian dan penampilan petugas dalam

kriteria sedang. Keandalan yang meliputi pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat yang akurat, konsisten diberikan oleh pegawai, pelayanan yang dapat
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dipercaya dalam kriteria sedang. Daya tanggap meliputi pegawai membantu

masyarakat dengan baik dalam memberikan pelayanan yang bermakna, pegawai

menjadi pendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan, mengerjakan tugas

dengan cepat dan cermat dalam kriteria sedang. Kompetensi yang meliputi

pengetahuan pegawai, latar belakang pendidikan, kesopanan meliputi sikap

pegawai, dalam memberikan pelayanan pegawai suka tersenyum, pegawai

melakukan dengan iklas dalam kriteria sedang. Kredibilitas yang meliputi struktur

organisasi, prosedur pelayanan, kemampuan pegawai dalam struktur organisasi

dalam kriteria sedang. Keamanan meliputi terjamin akan keamanan, penjagaan

dilakukan dengan baik dalam kriteria sedang. Akses yang meliputi kantor yang

mudah ditempuh, keadaan jalan menuju kantor, lokasi kantor dalam kriteria

sedang. Komunikasi yang meliputi komunikasi yang diberikan oleh pegawai

dalam memberikan pelayanan dalam kriteria sedang . Pengertian yang meliputi

apakah BP2T bias menerima kritikan dan saran yang diberikan oleh masyarakat

dalam kriteria sedang.

Sedangkan tingkat kinerja Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kota Tanjungpinang secara keseluruhan termasuk dalam

criteria rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan

mengenai Analisis Kinerja pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan

Penanaman Modal Kota Tanjungpinang, maka peneliti dapat menyimpulkan
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bahwa dalam suatu organisasi tidak akan lepas dengan kinerja organisasi dan

pelayanan yang memadai untuk mencapai tujuan, baik itu organisasi swasta

maupun organisasi publik. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan

program yang telah dicanangkan atau ditetapkan pada suatu organisasi sangat

ditentukan oleh kinerja organisasi itu sendiri dan bagaimana organisasi

memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa. Kinerja dan pelayanan

dalam suatu organisasi sangat perlu diperhatikan karena sangat menentukan

proses kedepan organisasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis Kinerja Pelayanan di Kantor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang

telah berjalan dengan cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumusan

masalah yang telah peneliti buat. Peneliti membuat rumusan masalah mengenai

kinerja pelayanan yaitu bagaimana kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil yang cukup baik

untuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan

tetapi dalam proses yang sebenarnya pelayanan yang di berikan kepada

masyarakat masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga

keinginan masyarakat tentang pelayanan yang baik dapat terpenuhi. Proses

pelayanan yang terjadi selama ini belum maksimal, itu terlihat dari pada saat

proses pelayanan sedang berlangsung petugas belum maksimal dalam

memberikan pelayanannya seperti tidak tanggapnya petugas pelayanan apa yang
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menjadi keinginan masyarakat. Selain itu juga hasil dari tugas mereka terkadang

masih di jumpai kesalahan seperti dalam pembuatan Surat – Surat Izin ada yang

tidak sesuai antara data yang diberikan oleh masyarakat dengan hasil yang di

terima oleh masyarakat, sepeti tidak sesuainya nama juga ada saja yang tidak

sesuai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan judul

”Analisis Kinerja Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan

Penanaman Modal Kota Tanjungpinang” dikatakan cukup baik karena telah

mencapai tingkatan Sedang Oleh karena itu, maka peneliti mencoba memberikan

saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pemerintah Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas-

tugas yang akan dilakukan untuk mewujudkan proses pelayanan yang baik serta

pembangunan yang merata dan mensejahterakan masyarakat. Adapun saran-saran

peneliti yang mengacu pada teori Zeithaml adalah sebagai berikut:

1. Ketampakan fisik (Tangible), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu memperbaiki

gedung yang bocor mengecet ulang gedung Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman Modal, meningkatkankan lagi penggunaan

mesing canggih seperti komputer dan menambahkan lagi jumlahnya, serta

merubah penampilan pegawai agar terlihat rapih.
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2. Keandalan (Reliability), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu meningkatkan

kedisiplinan petugas pelayanan serta meningkatkan kosistensi waktu kerja

di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

3. Daya Tanggap (Responsiveness), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu harus bisa

menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat serta mencari solusi yang

tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pelayanan.

4. Kompetensi (Competence), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu melakukan

penyesuaian kemampuan pegawai dengan tugas yang akan mereka terima.

5. Kesopanan (Courtessy), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu menerapkan 3S (senyum,

sapa, salam) pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

6. Kredibilitas (Credibility), yang harus dilakukan oleh pihak Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu memberikan

kepercayaan kepada masyarakat bahwa instansi tempat mereka melakukan

proses pelayanan memberikan hasil yang baik.

7. Keamanan (Security), yang harus dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu meningkatkan lagi

keamananya kerena pada saat proses pelayanan berlangsung jarang ada

petugas keamanan yang berjaga.
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8. Akses (acces), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu memperbaiki jalan menuju ke

kantor kecamatan, karena sebagian wilayah jalannya rusak tidak layak

pakai.

9. Komunikasi (Communication), yang perlu dilakukan oleh pihak Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu melakukan

komunikasi yang baik dengan masyarakat yang datang untuk melakukan

pelayanan, petugas mencoba untuk bertanya apa kebutuhan masyarakat

untuk kemudahan proses pelayanan.

10. Pengertian (Understanding the customer), yang perlu dilakukan oleh pihak

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yaitu petugas

tanggap akan semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan coba

mencari tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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