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Abstrak 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 

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

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik 

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

lingkungan, dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian 

pelayanan publik tersebut. Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam memiliki fasilitas 

perparkiran yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia. Perusahaan terkemuka 

dibidang jasa perparkiran ini senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa parkir PT. 

Securindo Packatama Indonesia pada Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam dan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan yang diberikan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan snowball sampling, 

3 orang pegawai PT. Securindo Packatama Indonesia dan 7 orang masyarakat yang 

menggunakan jasa parkir. Analisa  data yang digunakan adalah tehnik Analisa Kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kualitas pelayanan jasa parkir PT. Securindo 

Packatama Indonesia Pada Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam bila ditinjau dari uraian-

uraian hasil wawancara dan observasi secara umum sudah mengupayakan pelayanan yang 

berkualitas dan ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar pelayanan 

yang diberikan dapat maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saran yang dapat 

penulis kemukakan adalah segera melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hambatan-

hamabatan yang terjadi dan meningkatkan kinerja para petugas agar pelayanan yang diberikan  

akan semakin meningkat. 

 

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

KUALITAS JASA PENGELOLAAN FASILITAS PUBLIK 

(Studi Kasus Pada Pengelolaan Area Parkir di Pelabuhan  

Telaga Punggur Kota Batam) 

 

MARZUKI 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, mzuki39@gmail.com 

 

Abstract 

Public service is an effort to meet the basic needs of the state and the civil rights of every 

citizen of goods, services, and administrative services provided by public service providers. The 

quality of public services is a dynamic condition related to products, services, people, processes 

and environments, and quality assessment is determined at the time of the delivery of public 

services. Ports Lake Punggur Batam has parking facilities managed by PT. Securindo Packatama 

Indonesia. A leading company in the field of parking service is always prioritize quality of service. 

The purpose of this research was to determine the quality of parking services PT. 

Securindo Packatama Indonesia at Telaga  Harbour Punggur Batam and to determine the factors 

that become an obstacle in the process of the service provided. 

This research was conducted by using a qualitative descriptive study, collection 

techniques used were observation, interviews and documentation. In this study the determination 

of informants performed using snowball sampling, 3 employees of  PT. Securindo Packatama 

Indonesia and 7 parking people who use services. Analysis of the used is qualitative analysis 

techniques that research procedures that produce descriptive data in the form of words written or 

spoken of people and behaviors that can be observed. 

The conclusion that able to be drawn from the parking service quality PT. Securindo 

Packatama Indonesia At the Port of Telaga Punggur Batam when viewed from the descriptions on 

interviews and observations in general is quite good and there are some obstacles that need to be 

addressed and corrected for services provided to the maximum and in accordance with the 

expectations of society. Suggestions can be the writer suggested is immediately made efforts to 

improve barrier-barrier happened and improve the performance of the officers of the service 

provided will be increased. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap 

warga negara atas barang, jasa, dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Undang-

undang dasar 1945 mengamanatkan kepada 

negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara demi kesejahteraannya, 

sehingga efektivitas suatu sistem 

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 

buruknya penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Pelayanan publik menjadi isu 

kebijakan yang semakin strategis karena 

perbaikan pelayanan publik di Indonesia 

cenderung “berjalan di tempat” sedangkan 

implikasinya sangatlah luas dalam 

kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya 

dan lain-lain. Dalam kehidupan ekonomi, 

perbaikan pelayanan publik akan bisa segera 

keluar dari krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Buruknya pelayanan publik 

di Indonesia sering menjadi variabel yang 

dominan mempengaruhi penurunan investasi 

yang berakibat pada pemutusan hubungan 

kerja. 

Dalam kehidupan politik, perbaikan 

pelayanan publik juga sangat berimplikasi 

luas khususnya dalam memperbaiki tingkat 

kepercayaan kepada pemerintah. Buruknya 

pelayanan publik selama ini menjadi salah 

satu variabel penting yang mendorong 

munculnya krisis kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah. Krisis kepercayaan 

masyarakat teraktualisasi dalam bentuk 

protes dan demonstrasi yang cenderung 

tidak sehat menunjukkan kekecewaan public 

terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, 

perbaikan pelayanan publik diperlukan agar 

pandangan buruk masyarakat terhadap 

pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan 

perbaikan kualitas pelayanan publik yang 

semakin baik, dapat mempengaruhi 

kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dapat 

dibangun kembali. 

Pelayanan publik diartikan, 

pemberi layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya menurut 

Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, 

publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Alasan yang melatarbelakangi 

berikutnya adalah sudut pandang tentang 

subjek pembangunan di Indonesia, dimana 

masyarakat ditempatkan sebagai pelaku 

utama, sedangkan pemerintah berkewajiban 

untuk mengarahkan, membimbing dan 

menciptakan suasana yang menunjang 

kegiatan masyarakat. Kegiatan pemerintah 

dan kegiatan masyarakat harus saling 

mengisi, saling menunjang dan saling 

melengkapi dalam kesatuan langkah menuju 

tercapainya tujuan pembagunan nasional 

Permasalahan dalam pembangunan 

yang berkaitan dengan lingkungan hidup 

tidak semakin ringan, namun justru akan 

semakin berat dan rumit permasalahannya, 

apalagi mengingat bahwa sumber daya alam 

yang kita manfaatkan dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan pembagunan 

tentunya bertujuan untuk memenuhi serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan suatu pekerjaan 

senantiasa dihadapkan berbagai resiko yang 

beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Oleh 

sebab itu untuk merintangi berkembangnya 

resiko ini tentunya sangat dibutuhkan 

berbagai jenis kemampuan dan kecerdasan 

aparatur pemerintah sebagai pekerja dalam 

mencapai tujuan pemerintahan yang telah 

ditentukan sebelum. Mari kita mencoba 

memberikan suatu argumentasi berupa 

sebuah ungkapan bahwa “aparatur 

pemerintah tidak akan pernah mengetahui 

keberhasilan pekerjaan yang dilakukan, 

apabila aparatur pemerintah itu sendiri tidak 

menyadari jenis pekerjaan apa yang harus 

dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

masyarakat. 
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Negara dan pemerintah merupakan 

variabel terpenting dalam melaksanakan 

program pembangunan untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang tentunya 

akan memberikan dampak positif maupun 

negative terhadap kehidupan masyarakat. 

Dalam proses pelaksanaan pembangunan 

tidak bisa kita menghindari kedua dampak 

tersebut, karena apabila proses pelaksanaan 

pembangunan berorientasi kepada pihak 

tertentu, maka dialah yang akan merasa 

diuntungkan, tetapi kita tidak bisa 

menghindari kalau ada yang diutamakan 

pasti ada yang di abaikan, bagi pihak-pihak 

yang diabaikan ini pasti merasa dirugikan 

dalam pelaksanaan pembangunan. 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang lebih dari 2/3 wilayahnya 

berupa perairan. Dari zaman nenek moyang 

bangsa Indonesia sudah mengenal dan 

menggunakan transportasi laut untuk 

menghubungkan pulau-pulau yang 

dipisahkan oleh perairan. Sehingga sejak 

zaman nenek moyang dulu Indonesia 

dikenal dengan Negara maritim yang 

memiliki armada yang maju dan 

perkembangan transportasi laut semakin 

berkembang pesat. Seiring perkembangan 

zaman semakin banyak alat transportasi 

yang digunakan baik transportasi udara, 

darat dan laut. Walaupun semakin banyak 

alternatif transportasi lainnya, transportasi 

laut masih memegang peranan yang sangat 

penting bagi modal transportasi penumpang 

ataupun barang antar pulau. 

Salah satu pulau yang berada dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia yaitu 

Pulau Batam dengan luas ± 415 Km2 

(41.500H). Pulau Batam ini merupakan 

salah satu pulau dalam gugusan kepulauan 

Riau. Batam merupakan sebuah pulau di 

antara 329 pulau yang terletak antara Selat 

Malaka dan Singapura yang secara 

keseluruhan membentuk wilayah Batam. 

Oleh sebab itu, sarana transportasi laut 

menjadi hal yang sangat penting bagi 

Batam.Sebelum mendapat perhatian khusus 

dari pemerintah pusat, Batam merupakan 

sebuah pulau kosong berupa hutan belantara 

yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Seiring 

perkembangan, pemerintah mulai memberi 

perhatian khusus untuk pengembangan 

infrastruktur di kota Batam. Beberapa tahun 

belakangan ini telah digulirkan penerapan 

Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), 

Bintan, dan Karimun yang mengacu pada 

UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian 

dirubah beberapa kali melalui PERPU, 

sehingga di undangkan menjadi UU no 44 

tahun 2007. 

Karena letaknya yang strategis di 

kelilingi oleh gugusan pulau-pulau termasuk 

Singapore dan juga penetapan Free Trade 

Zone Batam (FTZ Batam), maka Batam 

yang semakin dikenal sebagai daerah 

industri yang berkembang pesat semakin 

banyak mengundang investasi pihak asing 

ataupun domestik. Hal ini secara langsung 

mengakibatkan Batam sebagai pintu gerbang 

bagi masuknya dan keluarnya barang serta 

orang yang semakin berkembang setiap 

tahunnya. Selain menggunakan transportasi 

udara, transportasi laut menjadi hal yang 

sangat penting bagi Batam (mengingat 

Batam dikelilingi gugusan pulau). 

Penggunaan jalur laut yang menghubungkan 

Batam dengan pulau-pulau disekitar maupun 

dengan negara tetangga seperti Singapura 

dan Malaysia, membuat pembangunan dan 

sarana transportasi laut sangat diperlukan. 

Berdasarkan Master Plan Pelabuhan 

Kota Batam, pemerintah mulai 

mengembangkan dan membenahi fasilitas 

pelabuhan untuk mendukung program Free 

Trade Zone Batam (FTZ Batam). Tidak 

hanya pelabuhan khusus barang tetapi juga 

pelabuhan penumpang seperti terminal feri 

internasional maupun domestik. Adapun 

pelabuhan feri di batam yaitu, terminal feri 

domestik dan internasional Sekupang, 

terminal internasional Batam Center, 

terminal internasional Harbour Bay, terminal 

internasional Waterfront, terminal 

internasional Nongsapura dan terminal 

domestik Telaga punggur. Terminal yang 

direncanakan pemerintah berdasarkan 

Master plan pelabuhan Kota Batam salah 

satunya adalah terminal internasional dan 

domestik Sekupang. Pada saat ini tahap 

pembangunan terminal internasional telah 

selesai di kerjakan sedangkan terminal 

domestik belum memulai tahap 

pembenahan. Padahal dengan adanya Free 

Trade Zone (FTZ) maka arus keluar masuk 

dari terminal domestik ataupun internasional 

akan meningkat sehingga memerlukan 

terminal yang memiliki fasilitas dan daya 
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tampung yang dapat mengakomodir jumlah 

penumpang hingga tahun 2030 (sesuai 

dengan Master plan pelabuhan Kota Batam) 

Dengan adanya sebuah terminal domestik 

yang benar-benar mampu menampung 

peningkatan arus penumpang keluar dan 

masuk Pulau Batam maka dibutuhkan 

redesain terminal domestik telaga punggur 

dengan wajah baru serta lebih layak dengan 

dilengkapi sarana dan prasarana penunjang 

agar dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal, nyaman dan dapat menampung 

peningkatan jumlah penumpang. 

Aktifitas suatu pusat kegiatan akan 

menimbulkan aktifitas parkir kendaraan 

yang berpotensi menimbulkan masalah 

antara lain seperti tidak tertampungnya oleh 

fasilitas parkir yang tersedia, sehingga 

meluap ke badan jalan. Luapan parkir di 

badan jalan akan mengakibatkan gangguan 

kelancaran arus lalulintas. Tidak tersedianya 

fasilitas parkir yang memadai  sehingga 

secara otomatis masyarakat memanfaatkan 

badan jalan untuk parkir. Perparkiran 

menimbulkan permasalahan mulai dari 

masyarakat, pengelola parkir, bahkan 

pemerintah daerah. 

Bagi mereka yang memiliki 

kendaraan pasti pernah menggunakan sarana 

parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal 

yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama 

daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah 

parkir diatur dalam undang-undang Nomor 

14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir 

sangat membantu masyarakat khususnya 

bagi mereka yang memiliki kendaraan. 

Hal inilah yang membuat lahan 

parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang 

sangat menggiurkan, karena hampir setiap 

orang yang memiliki kendaraan pasti 

memerlukan tempat parkir ditambah lagi 

peningkatan jumlah kendaraan di daerah 

perkotaan dari tahun ke tahun selalu 

bertambah. Parkir adalah Suatu keadaan 

dimana kendaraan tidak bergerak dalam 

jangka waktu tertentu. Parkir merupakan 

suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan 

menginginkan kendaraannya diparkir di 

tempat yang mudah untuk dicapai. 

Kurang teraturnya Pelabuhan 

Domestik Telaga Punggur, menimbulkan 

ketidaknyamanan di kalangan warga yang 

menggunakannnya. Tidak hanya itu, 

beberapa fasilitas yang tersedia juga tidak 

memadai lagi seperti area parkir kendaraan 

roda empat. Kurang teraturnya pelabuhan 

Telaga Punggur karena memang tidak 

adanya yang menata kendaraan yang datang. 

Seharusnya ada petugas yang melakukan 

penataan. Karena, kendaraan yang masuk ke 

pelabuhan dipungut uang parkir, sehingga 

mereka memiliki hak untuk mendapatkan 

pelayanan. 

Salah satu penunjang sarana dan 

prasarana di pelabuhan telaga punggur kota 

batam yaitu area parkir, karena ramainya 

masyarakat yang menggunakan jasa 

Pelabuhan Telaga Punggur sehingga 

pentingnya bagi pihak yang mengelola area 

parkir dapat memberikan pelayanan serta 

fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Agar masyarakat dapat merasa aman dan 

nyaman saat menggunakan jasa parkiran 

yang ada di pelabuhan telaga punggur kota 

batam. Serta dapat menyediakan lahan parkir 

yang memadai karena arus kendaraan yang 

terus meningkat. 

Salah satu jasa pengelolaan fasilitas 

publik yang ada di pelabuhan telaga punggur 

kota batam yaitu parkiran, walaupun 

pengelolaan dan pelayanan yang diberikan 

sudah maksimal, tetapi masih ada pandangan 

buruk masyarakat terhadap jasa parkiran 

yang diberikan oleh pihak pengelola 

parkiran, 

Dengan permasalahan-

permasalahan yang telah disebutkan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Kualitas Jasa Pengelolaan 

Fasilitas Publik (Studi Kasus Pada 

Pengelolaan Area Parkir di Pelabuhan 

Telaga Punggur Kota Batam)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan pada latar belakang diatas, 

maka penulis merumuskan permasalahan 

pada penelitian ini yaitu “Bagaimana 

Kualitas Jasa Pengelolaan Area Parkir di 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam” ? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan 

asumsi dasar dari sebuah penelitian, dan 

menjadi faktor pendorong bagi para peneliti 

untuk melakukan penelitian. Selain itu 

tujuan merupakan sebuah patokan atau 

arahan bagi sebuah penelitian. Sehingga 

penelitian memiliki arah yang jelas dan lebih 

fokus kemana arah yang hendak dituju 

dalam penelitian tersebut. Adapun yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kualitas jasa 

pengelolaan area parkiran di 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota 

Batam. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menjadi penghambat dalam 

pengelolaan area parkiran 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota 

Batam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu Administrasi 

Negara khususnya mengenai 

Kualitas Jasa Pengelolaan Area 

Parkiran di Pelabuhan Telaga 

Punggur Kota Batam. Dan untuk 

menambah wawasan penulis 

mengenai kualitas pelayanan. 

b. Secara Praktis, dari hasil penelitian 

ini diharapkan memberikan 

sumbang saran terhadap Kualitas 

Jasa Pengelolaan Area Parkiran di 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota 

batam. Dan dapat memberikan 

kontribusi bagi instansi untuk 

melakukan evaluasi, dan untuk 

pembaca dapat digunakan sebagai 

referensi. 

 

 

II. Konsep Teori 

1. Pelayanan Publik 

Menurut Kotler dalam 

Sinambela (2008:4) Pelayanan adalah 

setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Menurut Sinambela, dkk 

(2008:5) Pelayanan Publik diartikan 

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Pelayanan publik 

diartikan pemberi layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, 

pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara Negara. 

Lima dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi mutu 

jasa pelayanan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Zeitham, Berry, dan 

Parasuraman dalam Boediono 

(2003:115), yaitu: 

1. Bukti Langsung 

(Tangibles), yaitu meliputi 

fasilitas fisik, pegawai, 

perlengkapan, dan sarana 

komunikasi. 

2. Daya Tanggap 

(Responsiveness), suatu 

karakteristik kecocokan 

dalam pelayanan manusia, 

yaitu keinginan para staff 

untuk membantu para 

pelanggan dan 

memberikan pelayanan 

dengan tanggapan. 

3. Keandalan (Reliability), 

yaitu kemampuan 

memberikan pelayanan 

yang menjanjikan dengan 

segera dan memuaskan. 

4. Jaminan (Assurance), 

yaitu mencakup 

kemampuan, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staff, 

bebas dari bahaya, resiko, 

atau keragu-raguan. 

5. Empati, yang meliputi 

kemudahan dalam 

melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, 
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dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

 

Menurut Fitzsimmons dalam 

Sinambela (2008:7) berpendapat 

terdapat lima indikator pelayanan 

publik, yaitu realibility yang ditandai 

pemberian pelayanan yang tepat dan 

benar, tangibles yang ditandai dengan 

penyediaan yang memadai sumber 

daya manusia dan sumber daya 

lainnya, responsiveness yang ditandai 

dengan keinginan melayani konsumen 

dengan cepat, assurance yang ditandai 

tingkat perhatian terhadap etika dan 

moral dalam memberikan pelayanan, 

dan empati yang ditandai tingkat 

kemauan untuk mengetahui keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

Menurut Groroos dalam 

Ibrahim (2008:36) pelayanan publik 

yang dikelola pemerintah atau instansi-

instansi pemerintah pada dasarnya 

dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok besar: (1) pelayanan utama, 

yakni pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi utama 

yang diberikan kepada organisasi atau 

unit pelayanan yang bersangkutan; (2) 

pelayanan fasilitas, yakni pelayanan 

yang diberikan untuk menunjang 

pelayanan utama, jika pelayanan 

fasilitas ini tidak dilakukan maka 

pelayanan utama tidak dapat berjalan 

dengan baik; dan (3) pelayanan 

pendukung, ialah pelayanan tambahan 

yang berfungsi untuk menambah 

nilai/kualitas pelayanan utama yang 

diberikan, atau untuk membedakan 

pelayanan utama yang diberikan 

dengan pelayanan yang sama, yang 

disediakan oleh organisasi lain. 

Moenir dalam Pasolong 

(2010:128) mengatakan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung. Sedangkan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

(1993), mengemukakan bahwa 

pelayanan adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan dalam bentuk 

barang atau jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Agung Kurniawan dalam 

Pasolong (2010:128) mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

David Obsorne dan Ted 

Gaebler dalam Pasolong (2010:130) 

Intinya adalah pentingnya peningkatan 

pelayanan publik oleh birokrasi 

pemerintah dengan cara memberi 

wewenang kepada pihak swasta lebih 

banyak berpartisipasi sebagai 

pengelola pelayanan publik. 

2. Kualitas 

Kualitas merupakan topik yang 

hangat di dunia bisnis dan akademik. 

Faktor utama yang menentukan kinerja 

suatu perusahaan atau organisasi jasa 

adalah kualitas jasa yang dihasilkan. 

Jasa yang berkualitas adalah jasa yang 

sesuai dengan apa diinginkan 

konsumennya. Kualitas menurut Juran 

dalam Tjiptono (2005:11) Kualitas 

adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya. 

Jika dihubungkan dengan 

administrasi publik, pelayanan adalah 

kualitas pelayanan birokrat terhadap 

masyarakat. Kata kualitas memiliki 

banyak definisi yang berbeda dan 

bervariasi mulai dari yang konvesional 

hingga yang lebih strategis. Definisi 

konvesional dari kualitas biasanya 

menggambarkan karakteristik langsung 

dari suatu produk, seperti: 

1. Kinerja (performance) 

2. Keandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan 

(ease of use) 

4. 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). 

Menurut Gaspersz dalam 

Sinambela (2008:6) mengemukakan 

bahwa pada dasarnya kualitas mengacu 

pada pengertian pokok: 
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1. Kualitas terdiri atas 

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 Ibrahim (2000:1) 

Kualitas adalah suatu strategi dasar 

bisnis yang menghasilkan barang dan 

jasa yang memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan konsumen internal dan 

eksternal, secara eksplisit dan implisit. 

Selanjutnya Tjiptono dalam 

Saputro (2010:24) mengemukakan 

bahwa “Kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan”. 

Pasolong (2010:132) Kualitas 

pada dasarnya merupakan kata yang 

menyandang arti relative karena 

bersifat abstrak, kualitas dapat 

digunakan untuk menilai atau 

menentukan tingkat penyesuaian suatu 

hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya. Bila persyaratan atau 

spesifikasinya terpenuhi berarti 

kualitas sesuatu hal yang dimaksud 

dapat dikatakan baik, dan sebaliknya. 

Kualitas secara tidak langsung 

merupakan hasil rancangan yang tidak 

tertutup kemungkinan untuk diperbaiki 

atau ditingkatkan. 

Tjiptono dalam Pasolong 

(2010:132) Kulitas adalah 1) 

kesesuaian dengan 

persyaratan/tuntutan, 2) kecocokan 

pemakaian 3) perbaikan atau 

penyempurnaan keberlanjutan, 4) 

bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan 

kebutuhan pelanggan semenjak awal 

dan setiap saat, 6) melakukan segala 

sesuatu secara benar semenjak awal, 7) 

sesuatu yang bisa membahagiakan 

pelanggan. 

Kualitas (quality) menurut 

Montgomery dalam Pasolong 

(2010:132) “the extent to which 

products meet the requirement of 

people who use them”. Jadi suatu 

produk, apakah itu bentuknya barang 

atau jasa, dikatakan bermutu bagi 

seseorang kalau produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

 

3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan publik 

merupakan kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan, 

dimana penilaian kualitasnya 

ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik tersebut. 

Menurut Goetsch dan Davis 

dalam Ibrahim (2008:22) merumuskan 

bahwa kualitas pelayanan sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau 

bahkan mungkin melebihi harapan. 

Kualitas pelayanan juga diartikan 

sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan terpenuhinya 

harapan/kebutuhan pelanggan 

(masyarakat), dimana pelayanan 

dikatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan para pelanggan 

(masyarakat). 

Menurut Zeithaml, et.al dalam 

Hardiyansyah (2011:42) 

menyederhanakan kualitas pelayanan 

menjadi lima dimensi, yaitu dimensi 

SERVQUAL (kualitas pelayanan) 

sebagai berikut: (1)Tangibles 

(2)Reliability (3)Responsiveness 

(4)Assurance dan (5)Empathy. 

Menurut Sinambela dkk 

(2011:6) Secara teoritis, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni 

pelayanan yang bersifat 

terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan 

disediakan secara 



9 

 

memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni 

pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentutan 

peraturan perundang-

undangan. 

3. Kondisional, yakni 

pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu 

pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu 

pelayanan yang tidak 

melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun 

khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan 

kewajiban, yaitu 

pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi 

dan penerima pelayanan 

publik. 

 

Osborne, Gebler dan 

Bloom dalam Pasolong (2010:133) 

Pelayanan yang berkualitas antara 

lain memiliki cirri-ciri seperti: 

tidak prosedural (birokratis), 

terdistribusi dan terdesentralisasi, 

serta berorientasi pada pelanggan. 

Lukman dalam Pasolong 

(2010:134) menyebutkan salah satu 

ukuran keberhasilan menyajikan 

pelayanan yang berkualitas (prima) 

sangat tergantung pada tingkat 

kepuasan pelanggan yang dilayani. 

Menurut Zeithaml dalam 

Pasolong (2010:135) keputusan 

seorang konsumen untuk 

mengonsumsi atau tidak 

mengonsumsi suatu barang atau 

jasa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain adalah 

persepsinya terhadap kualitas 

pelayanan. Dengan kata lain, baik 

buruknya kualitas pelayanan yang 

diberikan provider (penyedia 

layanan) tergantung persepsi 

konsumen atau pelayanan yang 

diberikan. Pernyataan ini 

menunjukkan adanya interaksi 

yang kuat antara kepuasan 

konsumen dengan kualitas 

pelayanan. 

 

III. Metode Penelitian 

Arikunto (2006:151) menyebutkan 

bahwa, “Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya”. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, dalam penelitian 

deskriptif kualitatif ini peneliti akan 

memberikan gambaran sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai 

ruang lingkup penelitian. Sugiyono 

(2011:11), menyatakan bahwa “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel ataupun lebih 

(independen) tanpa membuat suatu 

perbandingan atau menghubungkan satu 

variabel dengan variabel lain”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan 

Telaga Punggur Kota Batam. 

 

3.  Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yaitu data yang tidak 

berbentuk angka namun berupa uraian atau 

penjelasan yang berhubungan dengan 

penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan 

tentang kualitas jasa pengelolaan area 

parkiran di pelabuhan telaga punggur kota 

batam. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari obyek penelitian, 

baik yang disediakan langsung oleh 

organisasi obyek penelitian, atau dalam 

hal ini jawaban maupun tanggapan 
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responden terhadap kuisioner yang 

diberikan. 

b. Data Sekunder yaitu data pendukung 

yang diperoleh dari organisasi atau 

instansi serta buku maupun literatur 

lainnya yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini. 

4.  Informan 

Informan menurut Arikunto 

(2010:188) adalah orang yang memberikan 

informasi. Dengan pengertian ini maka 

informan dapat dikatakan sama dengan 

responden, apabila keterangannya karena 

dipancing oleh pihak peneliti. Istilah 

“informan” ini banyak digunakan dalam 

penelitian kualitatif. 

Sedangkan menurut Hendrarso dalam 

Auliyanti (2008:22) menjelaskan bahwa: 

“penelitian kualitatif tidak 

dimaksudkan untuk membuat 

generalisasi dari hasil penelitian 

yang dilakukan sehingga subjek 

penelitian yang telah tercermin 

dalam fokus penelitian ditentukan 

secara sengaja. Subjek penelitian 

akan menjadi informan yang akan 

memberikan berbagai macam 

informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian. Informan 

penelitian ini meliputi tiga 

macam, yaitu informan kunci (key 

informan), informan utama dan 

informan tambahan. Informan 

kunci adalah mereka yang 

mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. 

Informan utama adalah mereka 

yang terlibat secara langsung 

dalam interaksi sosial yang 

diteliti. Sedangkan informan 

tambahan adalah mereka yang 

dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat 

dalam interaksi sosial yang 

diteliti”. 

 

Dalam penelitian ini penentuan 

informan dilakukan dengan menggunakan 

snowball sampling. Sugiyono (2011:97), 

mengemukakan snowball sampling adalah 

teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

digunakan teknik : 

a. Observasi 

Menurut Hadi dalam Sugiyono 

(2011:166), teknik observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Dalam pelaksanaan observasi 

nantinya, maka digunakan observasi 

terstruktur yang telah dirancang secara 

sistematis tentang apa yang akan diamati 

kapan dan dimana tempatnya dengan alat 

pengumpulan data yaitu check list. 

b. Dokumentasi 

Hadi dalam Miranti dan Lituhayu 

(2010:25), menjelaskan dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik dokumen sebagai 

sumber data, yang dimaksud dengan 

dokumen adalah laporan tertulis dari suatu 

peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan 

dan pemikiran terhadap suatu peristiwa dan 

ditulis dengan sengaja untuk menyimpan 

mengenai peristiwa tersebut. 

Sedangkan menurut Arikunto 

(2010:274), dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. 

c. Wawancara 

Sugiyono (2011:157), mengatakan 

bahwa wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. Alat pengumpulan data yang 

digunakan adalah lembaran pedoman 

wawancara. 

6. Teknik Analisa Data 

Menurut Bodgan & Biklen 

(dalam Moleong 2011:248) Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
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menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

diceritakan kepada orang lain. Setelah data 

didapatkan, maka selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan dan penganalisaan 

data, proses pengolahan data ditujukan untuk 

lebih menyederhanakan data agar lebih 

mudah dianalisa dan diinterprestasikan. 

Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisa kualitatif, 

yaitu jawaban dari responden 

dikelompokkan, selanjutnya dicari persentasi 

untuk kemudian dianalisa dengan kalimat-

kalimat yang logis dan kritis. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Kualitas Pelayanan 

Berikut ini akan dapat kita ketahui 

jawaban responden tentang kualitas 

pelayanan area parkiran di pelabuhan telaga 

punggur kota batam. Kualitas Pelayanan 

dilihat dari beberapa Pengukuran yaitu :  

a Tangibles (berwujud) 

b Reliability (kehandalan) 

c Responsiveness (daya 

tanggap) 

d Assurance (jaminan) 

e Empathy (empati) 

  

Dari indikator diatas berikut ini 

dapat kita lihat jawaban dari masing-masing 

responden dengan menggunakan 

pengukuran yang ada sebgai berikut : 

1. Tangibles (berwujud) 

yaitu tersedianya fasilitas fisik 

untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat. Tangibles juga meliputi 

penampilan fasilitas fisik seperti 

tersediannya tempat parkir, kebersihan, 

kerapian dan kenyamanan ruangan, 

kelengkapan peralatan komunikasi dan 

penampilan karyawan. Berikut ini akan 

dapat kita ketahui jawaban responden 

terhadap tangibles (berwujud), sebagai 

berikut: 

 

a. Tersedianya tempat parkir yang 

aman: 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

“JS : sejauh ini tempat parkir 

yang tersedia dan yang 

diberikan sudah cukup aman, 

karena ada petugas yang 

berjaga diparkiran. 

(wawancara 14 juli 2014) 

“OR : aman, ada petugas 

yang berjaga di area 

parkiran, dan ada petugas-

petugas yang mengatur 

ketertiban kendaraan 

masyarakat yang diparkiran 

di pelabuhan punggur. 

(wawancara 15 juli 2014) 

“AD : menjawab dengan 

jawaban yang tidak jauh 

berbeda dengan jawaban JS 

dan OR. (wawancara 15 juli 

2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

tersedianya tempat parkir yang aman 

untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : cukup aman, karena 

diparkiran kendaraan 

bermotor sudah ada petugas 

yang menjaganya. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“PU : menurut saya aman-

aman saja, karena kalau 

tidak aman sudah banyak 

kendaraan yang hilang. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“MF : seperti yang terlihat 

sudah adanya pengawasan 

kendaraan dari petugas-

petugas parkir, menurut saya 

sudah aman. (wawancara 16 

juli 2014) 
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“JA dan “AI : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan 

jawaban MF. (wawancara 16 

juli 2014) 

“IK : sejauh ini saya 

menggunakan jasa parkir di 

pelabuhan punggur aman-

aman saja. (wawancara 16 

juli 2014) 

“WS : menurut saya aman, 

karena ada petugas yang 

berjaga dan tersedianya 

tempat penginapan buat 

kendaraan yang dititipkan 

dan semua kendaraan sudah 

menjadi tanggung jawab 

petugas untuk menjaganya. 

(wawancara 16 juli 2014) 

b. Tempat parkir yang teratur : 

 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

“JS : tersedianya tempat parkir 

yang teratur sudah menjadi 

tanggung jawab kami sebagai 

pengelola parkir agar 

terciptanya ketertiban dan 

kenyamanan didalam 

pelabuhan terutama di 

parkiran. (wawancara 14 juli 

2014) 

“OR : menjawab dengan 

jawaban yang tidak jauh 

berbeda dengan jawaban JS. 

(wawancara 15 juli 2014) 

“AD : ada petugas-petugas 

yang mengatur kendaraan 

masyarakat yang masuk 

kedalam pelabuhan. 

(wawancara 15 juli 2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

tempat parkir yang teratur untuk 

mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : kurang teratur karena 

masih banyak kendaraan yang 

terparkir sembarangan dan 

memarkirkan kendaraannya 

dijalan-jalan. (wawancara 16 

juli 2014) 

“PU : menurut saya belum 

teratur contohnya saja untuk 

taxy yang memarkirkan 

kendaraannya sembarangan 

sehingga menyebabkan 

kemacetan. (wawancara 16 juli 

2014) 

“MF : menjawab dengan 

jawaban yang tidak jauh 

berbeda dengan jawaban PU. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“JA dan WS : menurut saya 

harus adanya perluasan area 

parkiran untuk menjadi teratur, 

karena banyaknya kendaraan 

sehingga lahan tidak 

menampung. (wawancara 16 

juli 2014) 

“IK dan WS : menurut saya 

sudah teratur dan sudah ada 

ada petugas-petugas yang 

mengantur kendaraan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

Dari jawaban beberapa 

responden diatas baik dari pegawai pt 

securindo maupun dari beberapa 

masyarakat dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fasilitas merupakan suatu 

kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada 

masyarakat yaitu sarana dan prasarana 

yang tersedia dalam menunjang 

pelayanan. Adapun upaya pt securindo 

dalam menciptakan kualitas pelayanan 

parkir dengan tersedianya tempat parkir 

yang aman sudah memenuhi harapan 

masyarakat dan untuk menciptakan 

tampat parkir yang teratur harus 

diperbaiki. fasilitas-fasilitas yang telah 

diberikan oleh pihak pengelola parkir 

sudah baik hanya ada beberapa hal yang 
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perlu diperbaiki saja seperti adanya 

perluasan area parkiran. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi mengenai 

tersedianya tempat parkir yang aman 

dan teratur di Pelabuhan Telaga 

Punggur Kota Batam didapati hasilnya 

hampir sama dengan jawaban dari 

pegawai maupun masyarakat. 

2. Reliability (kehandalan) 

yaitu kemampuan unit pelayanan 

dalam menciptakan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat, berikut ini akan 

dapat kita ketahui jawaban responden 

terhadap realiability (keandalan), sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan petugas dalam 

meningkatkan pelayanan sesuai 

dengan prosedur yang ada : 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini adalah: 

“JS : dalam meningkatkan 

pelayanan sudah menjadi tugas 

dan tanggung jawab pegawai 

dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan prosedur yang 

sudah ada. Menurut saya 

pegawai-pegawai yang bekerja 

di pt.securindo ini sudah 

mampu memberikan pelayanan 

sesuai prosedur yang ada. 

(wawancara 14 juli 2014) 

 

“OR : setiap petugas sudah 

memiliki tugasnya masing-

masing dan mereka harus 

mampu menjalaninya 

berdasarkan prosedur yang ada. 

(wawancara 15 juli 2014) 

 

“AD : menjawab dengan 

jawaban yang tidak jauh 

berbeda dengan jawaban JS 

dan OR. (wawancara 15 juli 

2014) 

 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

kemampuan petugas dalam 

meningkatkan pelayanan sesuai 

prosedur yang ada untuk mendukung 

pelayanan kepada masyarakat, berikut 

ini dapat kita ketahui juga jawaban dari 

responden yaitu masyarakat yang 

menggunakan parkir di pelabuhan 

telaga punggur, sebagai berikut: 

“SH : sudah semestinya 

petugas-petugas mampu 

meningkatkan kinerjanya 

dalam memberikan pelayanan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“JA dan “IK : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH. (wawancara 16 juli 2014) 

“PU : saya tidak begitu paham 

dengan prosedurnya yang jelas 

saya berharap pelayanan yang 

diberikan dapat ditingkatkan 

lagi. (wawancara 16 juli 2014) 

“MF : menurut saya mungkin 

sudah ada prosedurnya tinggal 

bagaimana petugas menjalani 

tugasnya dengan baik. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“AI dan “WS : menurut saya 

mungkin petugas sudah bekerja 

sesuai dengan prosedur yang 

ada. (wawancara 16 juli 2014) 

 

 

 

b. Memiliki standar pelayanan yang 

jelas 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini adalah: 

“JS : sudah adanya standar 

pelayanan yang jelas yang 

telah ditetapkan oleh pt 

securindo dalam hal 

memberikan pelayanan. Secure 

parking juga membina 
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kerjasama dengan pihak-pihak 

yang terkait. (wawancara 14 

juli 2014) 

“OR dan “AD : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

JS. (wawancara 15 juli 2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

memiliki standar pelayanan yang jelas 

untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : harus memiliki standar 

pelayanan yang jelas agar 

dapat diterapkan dengan sebaik 

mungkin. (wawancara 16 juli 

2014) 

“PU : dengan adanya standar 

pelayanan hal ini dapat 

memicu petugas agar 

memberikan pelayanan dengan 

baik dan sesuai dengan standar 

pelayanannya. (wawancara 16 

juli 2014) 

“WS : kalau sudah ada 

standard pelayanannya 

diharapkan petugas dapat 

menjalaninya dengan baik. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“MF “AI “JA “IK : menjawan 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH PU dan WS. (wawancara 

16 juli 2014) 

Dari jawaban beberapa 

responden diatas baik dari pegawai pt 

securindo maupun dari beberapa 

masyarakat tentang kemampuan unit 

pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kehandalan dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan 

harapan masyarakat. Pentingnya 

kehandalan ini harus tetap berjalan 

dengan baik agar kepuasan konsumen 

tetap terjaga agar kualitas pelayanan 

yang diberikan tidak menurun. 

Kehandalan yang telah diberikan oleh pt 

securindo adalah kemampuan dari tiap-

tiap pelayanan yang bekerja sudah 

bekerja sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh pengelola 

parkiran, tinggal bagaimana petugas 

dapat menjalani tugasnya dengan 

maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi mengenai 

kemampuan petugas dalam 

meningkatkan pelayanan sesuai 

prosedur yang ada dan standard 

pelayanan yang jelas didapati hasilnya 

hampir sama dengan jawaban dari 

pegawai dan masyarakat. 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

yaitu keinginan para staff 

untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap, 

yang meliputi: kesigapan karyawan 

dalam melayani pelanggan, kecepatan 

karyawan dalam melakukan transaksi 

dan penanganan keluhan pelanggan, 

berikut ini akan dapat kita ketahui 

jawaban dari responden terhadap 

responsiveness (daya tanggap), sebagai 

berikut: 

a. Menangani keluhan-keluhan 

konsumen tentang pelayanan 

parkir : 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo tentang indikator ini 

adalah: 

“JS : agar pelayanan yang kami 

berikan semakin baik, kami 

sebagai pihak pengelola 

parkiran di pelabuhan telaga 

punggur menerima keluhan-

keluhan dan masukan-masukan 

dari masyarakat terhadap 

pelayanan yang kami berikan 

dan secepatnya kami akan 

menangani keluhan-keluhan 

tersebut. (wawancara 14 juli 

2014) 

 

“OR : dengan keluhan-keluhan 

dari masyarakat sehingga kami 

dapat mengevaluasi kinerja 
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kami, dan pelayanan yang 

diberikan akan semakin baik. 

(wawancara 15 juli 2014) 

 

“AD : kami menerima keluhan-

keluhan dari masyarakat 

tentang pelayanan yang kami 

berikan, sehingga kami bisa 

membenarkan kesalahan-

kesalahn terhadap pelayanan 

yang diberikan. (wawancara 15 

juli 2014) 

 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

menangani keluhan-keluhan konsumen 

tentang pelayanan parkir untuk 

mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : sudah semestinya 

sebagai penyedia jasa 

menangani keluhan-keluhan 

dari konsumen agar terciptanya 

pelayanan yang lebih baik lagi. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“PU : mungkin sudah adanya 

upaya-upaya dari pihak 

pemerintah dan pihak 

pengelola untuk memperbaiki 

permasalahan yang ada 

dipelabuhan punggur terutama 

di parkirannya. (wawancara 16 

juli 2014) 

 

“MF dan “JA : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

PU. (wawancara 16 juli 2014) 

 

“IK : keluhan-keluhan 

masyarakat harus diperhatikan 

karena untuk kebaikan dan 

masukan bagi pihak pengelola, 

dan masyarakatpun senang jika 

keluhan mereka ditanggapi. 

(wawancara 16 juli 2014) 

 

“AI : pihak pengelola harus 

menagani keluhan dari 

masyarakat karena masyarakat 

membayar parkir dan tentu 

ingin mendapatkan pelayanan 

yang baik. (wawancara 16 juli 

2014) 

 

“WS : menurut saya pihak 

pengelola menangani keluhan 

masyarakat karena sekarang 

pelayanan parkir sudah cukup 

baik dari sebelumnya. 

(wawancara 16 juli 2014) 

 

 

 

b. Melakukan pelayanan dengan 

cermat : 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

“SH : sudah melakukan 

pelayanan dengan cermat 

karena sudah tersedianya 

sarana seperti boomgate 

(palang otomatis), tiket 

dispenser, pos (operator boot), 

rambu-rambu, tiket parkir serta 

peralatan-peralatan lain yang 

menunjang untuk melakukan 

pelayanan dengan maksimal. 

(wawancara 14 juli 2014) 

“OR : kami memberikan 

pelayanan dengan cermat agar 

masyarakat juga senang 

dengan pelayanan yang kami 

berikan. (wawancara 15 juli 

2014) 

“AD : untuk tiket parkir sejauh 

ini saya rasa sudah 
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melakukannya dengan cermat. 

(wawancara 15 juli 2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

melakukan pelayanan dengan cermat 

untuk mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : menurut saya petugas-

petugas parkir sudah 

melakukan pelayanan dengan 

cermat. (wawancara 16 juli 

2014) 

“PU “MF “AI : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH. (wawancara 16 juli 2014) 

“JA : memang sudah menjadi 

tanggung jawab petugas untuk 

melakukan pelayanan dengan 

cermat. (wawancara 16 juli 

2014) 

“IK : kesedian petugas 

membantu kendaraan-

kendaraan masyarakat yang 

sulit dikeluarkan menurut saya 

petugas sudah melakukan 

tugasnya dengan cermat. 

(wawancara 16 juli 2014) 

 

“WS : untuk tiket karcis parkir 

menurut saya selama ini belum 

ada masalah, petugas cukup 

cermat. (wawancara 16 juli 

2014) 

 

Dari jawaban beberapa 

responden diatas baik dari pegawai pt 

securindo maupun dari beberapa 

masyarakat tentang keinginan para staff 

untuk membantu para pelanggan dengan 

tanggap dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ketanggapan dari perusahaan terhadap 

masyarakat merupakan suatu 

kemampuan untuk kesediaan membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan, daya 

tanggap dapat menumbuhkan persepsi 

yang positif terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan. Ketanggapan 

merupakan keinginan untuk membantu 

dan menyediakan jasa yang dibutuhkan 

masyarakat, ketanggapan juga 

merupakan sifat tanggap perusahaan 

dalam melayani pelanggan, kecepatan 

karyawan dalam melayani pelanggan 

dan penanganan keluhan pelanggan. 

Perusahaan sebagai pelaku penentu 

terciptanya kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat 

diwajibkan untuk malayani pelanggan 

dengan tanggap, cepat dan 

menghasilkan pelayanan yang 

memuaskan terhadap masyarakat. 

Adapun upaya pt securindo dalam daya 

tanggap yaitu sudah memberikan 

pelayanan dengan maksimal, cermat, 

tepat dan akurat. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi mengenai 

keluhan-keluhan konsumen  tentang 

parkir dan melakukan pelayanan dengan 

cermat didapati hasilnya hampir sama 

dengan jawaban dari pegawai dan 

masyarakat. 

4. Assurance (jaminan) 

yaitu adanya jaminan kepuasan 

masyarakat dalam menerima pelayanan, 

assurance meliputi kemampuan 

karyawan mengenai pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas 

keramah-tamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberikan 

pelayanan, keterampilan dalam 

memberikan informasi, kemampuan 

dalam memberikan keamanan didalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan 

dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Dimensi ini merupakan 

gabungan dari sub dimensi: 

a) Kompetensi (competence), 

keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki 

oleh para karyawan untuk 

melakukan pelayanan. 

b) Kesopanan (courtesy), 

meliputi keramahan, 
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perhatian dan sikap para 

karyawan. 

c) Kredibilitas (credibility), 

meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan 

kepercayaan kepada 

perusahaan, seperti 

reputasi, prestasi dan 

sebagainya. 

a. Keterampilan dan pengetahuan 

karyawan 

Jawaban dari beberapa pegawai PT. 

Securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

“SH : tiap-tiap petugas sudah 

memiliki keterampilan dan 

pengetahuan dalam 

menjalankan tugasnya, karena 

didukung oleh para staf 

training yang handal dan 

efisien dengan mengadopsi 

program-program pelatihan 

dalam dan luar negeri dan para 

petugas sudah mendapatkan 

arahan-arahan sebelum mereka 

melakukan pekerjaan. 

(wawancara 14 juli 2014) 

“OR dan “AD : petugas sudah 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat 

diterapkan dalam memberikan 

pelayanan. (wawancara 15 juli 

2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

keterampilan dan pengetahuan 

karyawan untuk mendukung pelayanan 

kepada masyarakat, berikut ini dapat 

kita ketahui juga jawaban dari 

responden yaitu masyarakat yang 

menggunakan parkir di pelabuhan 

telaga punggur, sebagai berikut: 

“SH : menurut saya petugas 

sudah memiliki keterampilan 

dan pengetahuan sehingga 

mereka dapat bekerja dengan 

baik. (wawancara 16 juli 2014) 

“PU : jelas mereka sudah 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kalau tidak 

memiliki mereka tidak akan 

dikerjakan disini. (wawancara 

16 juli 2014) 

“MF : sebuah keterampilan dan 

pengetahuan sangat dibutuhkan 

untuk menunjang kelancaran 

bekerja. Karena tanpa itu 

mereka juga tidak tau apa yang 

akan dikerjakan. (wawancara 

16 juli 2014) 

“AI “WS “JA “IK : 

memberikan jawaban yang 

tidak jauh berbeda dengan 

jawaban SH PU dan MF. 

(wawancara 16 juli 2014) 

b. Kesopanan karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

“JS : sudah pasti dengan 

bersikap sopan masyarakat 

akan senang, sudah semestinya 

setiap petugas agar bersikap 

sopan kepada konsumen yang 

menggunakan jasa kami. 

(wawancara 14 juli 2014) 

“OR : sudah pasti harus sopan 

dalam memberikan pelayanan 

karena kalau tidak sopan 

konsumen juga tidak ingin 

menggunakan jasa yang kami 

berikan. (wawancara 15 juli 

2014 ) 

“AD : walaupun ada beberapa 

konsumen yang bertingkah tapi 

kami tetap harus sopan dalam 

memberikan pelayanan. 

(wawancara 15 juli 2014) 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

kesopanan karyawan dalam 

memberikan pelayanan untuk 

mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 
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parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : menurut saya petugas-

petugas parkir sudah sopan 

dalam memberikan pelayanan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“PU “MF “JA : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH. (wawancara 16 juli 2014) 

“IK : masih ada beberapa 

petugas yang masih cuek 

dalam memberikan pelayanan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“AI : menurut saya cukup 

sopan dalam melayani 

masyarakat. (wawancara 16 

juli 2014) 

“WS : sudah sopan menurut 

saya, sejauh ini belum ada 

tindak kekerasan dari petugas. 

(wawancara 16 juli 2014) 

Dari jawaban beberapa 

responden diatas baik dari pegawai pt 

securindo maupun dari beberapa 

masyarakat tentang adanya jaminan 

kepuasan masyarakat dalam menerima 

pelayanan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jaminan dan kepastian yaitu 

kesopanan dan kemampuan 

pengetahuan yang dimiliki oleh para 

karyawan untuk menumbuhkan rasa 

percaya kepada masyarakat, jaminan 

pelayanan akan terlaksana dengan baik 

dan memuaskan jika didukung oleh 

kemampuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan tugas/pekerjaan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur 

mempunyai peranan yang penting 

dalam proses jaminan, oleh karena itu 

aparatur dituntut harus terampil dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, pengetahuan yang dimiliki, 

dan sikap sopan santun yang dimiliki 

merupakan faktor penting dalam 

terciptanya pelayanan yang berkualitas. 

Adapun upaya yang telah diberikan pt 

securindo dalam jaminan pelayanan 

sudah sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki tiap-tiap 

petugasnya. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi mengenai 

keterampilan dan pengetahuan 

karyawan dan kesopanan karyawan 

dalam pelayanan didapati hasilnya 

hampir sama dengan jawaban dari 

pegawai dan masyarakat. 

5. Empathy (empati) 

yaitu kepedulian dan perhatian 

terhadap kebutuhan dan masalah-

masalah dalam pelayanan, seperti 

kemudahan untuk menghubungi 

perusahaan, kemampuan karyawan 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan 

dan usaha perusahaan untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

Dimensi empati merupakan 

penggabungan dari dimensi: 

a) Akses (access), meliputi 

kemudahan untuk 

memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan perusahaan. 

b) Komunikasi 

(communication), 

merupakan kemampuan 

melakukan  komunikasi 

untuk menyampaikan 

informasi kepada 

pelanggan atau 

memperoleh masukan dari 

pelanggan. 

c) Pemahaman kepada 

pelanggan (understanding 

the customer), meliputi 

usaha perusahaan untuk 

mengetahui dan 

memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

Berikut ini akan dapat kita 

ketahui jawaban dari 

responden terhadap Empathy 

(empati), sebagai berikut: 

a. Memahami kebutuhan konsumen 

: 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini adalah: 

“JS : kami sebagai pengelola 

parkir memberikan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan 

oleh masyarakat terhadap 

pelayanan yang kami berikan. 

Dengan begitu kami sebagai 
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penyedia jasa dapat memahami 

apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat terhadap pelayanan 

yang telah kami berikan selama 

ini. (wawancara 14 juli 2014) 

 

“OR : sangat penting bagi kami 

untuk memahami kebutuhan 

konsumen, karena itu yang 

akan kami sediakan untuk 

menunjang pelayanan yang 

kami berikan. (wawancara 15 

juli 2014) 

 

“AD : harus memahami 

kebutuhan konsumen, karena 

untuk apa menyediakan 

pelayanan sedangkan tidak 

dibutuhkan oleh konsumen, 

kan percuma jadinya. 

(wawancara 15 juli 2014) 

 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

memahami kebutuhan konsumen dalam 

memberikan pelayanan untuk 

mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 

parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : Menurut saya pihak 

pengelola sudah memahami 

kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan 

masyarakat mungkin saja 

karena ada kendala. 

(wawancara 16 juli 2014) 

 

“IK dan “AI : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH. (wawancara 16 juli 2014) 

“PU : harus memahami 

kebutuhan konsumen, karena 

konsumen yang merasakan dari 

pelayanan yang diberikan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“MF : menurut saya masih ada 

beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sebagai kebutuhan 

untuk masyarakat. (wawancara 

16 juli 2014) 

“JA : harus, karena konsumen 

tidak akan menggunakan jasa 

jika tidak dibutuhkan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“WS : harus memahami 

kebutuhan konsumen, agar 

pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan harapan 

konsumen. (wawancara 16 juli 

2014) 

b. Melayani dengan tidak 

diskriminasi 

 

Jawaban dari beberapa pegawai pt 

securindo terhadap indikator ini 

adalah: 

 

“JS : dalam memberikan 

pelayanan kami tidak 

membeda-bedakan antar 

kalangan, semua yang 

menggunakan jasa pelayanan 

kami, kami melayaninya 

dengan sama tanpa 

diskriminasi. (wawancara 14 

juli 2014) 

 

“OR dan “AD : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

JS. (wawancara 15 juli 2014) 

 

Disamping jawaban dari 

beberapa pegawai pt securindo tentang 

memahami kebutuhan konsumen dalam 

memberikan pelayanan untuk 

mendukung pelayanan kepada 

masyarakat, berikut ini dapat kita 

ketahui juga jawaban dari responden 

yaitu masyarakat yang menggunakan 
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parkir di pelabuhan telaga punggur, 

sebagai berikut: 

“SH : menurut saya petugas 

parkir tidak diskriminasi, 

semua mendapatkan pelayanan 

yang sama. (wawancara 16 juli 

2014) 

“MF “WS “JA : menjawab 

dengan jawaban yang tidak 

jauh berbeda dengan jawaban 

SH. (wawancara 16 juli 2014) 

“PU : menurut saya tidak, tidak 

dibeda-bedakan dalam 

memberikan pelayanan. 

(wawancara 16 juli 2014) 

“AI : tidak, karena semua harus 

mengantri juga untuk 

mendapatkan tiket karcis 

masuk pelabuhan. (wawancara 

16 juli 2014) 

“IK : mungkin saja ada. 

(wawancara 16 juli 2014) 

Dari jawaban beberapa 

responden diatas baik dari pegawai pt 

securindo maupun dari beberapa 

masyarakat tentang kepedulian dan 

perhatian terhadap kebutuhan dan 

masalah-masalah pelayanan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa memahami 

serta memenuhi kepuasan masyarakat 

merupakan salah satu tugas perusahaan. 

Kebutuhan para pelanggan adalah 

segala hal tuntutan dan kemauan 

masyarakat yang harus dipenuhi dalam 

mewujudkan pelayanan, dalam kegiatan 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

dibutuhkan kemampuan yang cukup, 

kebutuhan para pelanggan merupakan 

tugas dengan hasil pekerjaan yang 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi mengenai 

memahami kebutuhan konsumen dan 

melayani dengan tidak diskriminasi 

didapati hasilnya hampir sama dengan 

jawaban dari pegawai dan masyarakat. 

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

khususnya mengenai hasil penelitian yang 

dilakukan maka selanjutnya dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-

saran. Kualitas Jasa Pengelolaan Fasilitas 

Publik Area Parkiran Pelabuhan Telaga 

Punggur Kota Batam bila ditinjau dari 

uraian-uraian hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi mengenai Kualitas Jasa 

Pengelolaan Fasilitas Publik Area Parkiran 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam 

berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan terhadap data-data sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya 

(Bab IV), maka dapat ditarik kesimpulan 

dalam penelitian ini berdasarkan indikator-

indikator pada kualitas Pelayanan seperti: 

a. Tersedianya area parkir yang 

aman sudah terlaksana karena 

adanya penjagaan dari petugas 

parkir dan tersedianya tempat 

penginapan motor dan mobil. 

b. Keterbatasan area parkiran 

serta kendaraan-kendaraan 

yang masih terparkir 

sembarangan disekitaran 

pelabuhan membuat area 

parkiran terlihat tidak teratur. 

c. Kemampuan petugas dalam 

meningkatkan pelayanan sesuai 

dengan prosedur yang ada 

sudah sesuai dengan 

kemampuan dan tugas masing-

masing dari pegawai dalam 

memberikan pelayanan karena 

setiap petugas sudah memiliki 

tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Memiliki standar pelayanan 

yang jelas karena pihak 

pengelola memiliki prosedur 

dan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan, kemudian juga 

bekerja sama dengan 

pemerintah setempat. 

e. Menangani keluhan-keluhan 

konsumen tentang pelayanan 

parkir sudah dilakukan oleh 

pihak pengelola, karena dengan 

adanya keluhan dari 

masyarakat merupakan tugas 
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pihak pengelola untuk 

menaganinya, karena pihak 

pengelola menerima dan 

menangani keluhan konsumen 

dalam hal pelayanan parkir. 

f. Petugas melakukan pelayanan 

dengan cermat dimana 

pelayanan yang diberikan 

sudah terlaksana dengan 

cermat oleh petugas  dan 

didukung dengan peralatan-

peralatan parkir yang memadai 

untuk memberikan pelayanan. 

g. Karyawan sudah meiliki 

keterampilan dan pengetahuan, 

dimana petugas yang bekerja 

sudah mempunyai 

keterampilan dan pengetahuan 

dalam menjalankan tugasnya. 

Petugas juga sudah 

mendapatkan pelatihan serta 

arahan-arahan dalam 

melakukan pekerjaan. 

h. Karyawan memberikan 

pelayanan dengan sopan sudah 

terlaksana  karena sejauh ini 

belum ada sikap tidak sopan 

dari petugas parkir. 

i. Memahami kebutuhan 

konsumen merupakan tugas 

pengelola parkir yang sudah 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, 

karena sejauh ini pelayanan 

yang diberikan sudah 

memuaskan konsumen. 

j. Memberikan pelayanan dengan 

tidak diskriminasi sudah 

dilakukan oleh petugas parkir 

karena semua mendapatkan 

pelayanan yang sama, dimana 

semua mendapatkan pelayanan 

yang sama tanpa dibeda-

bedakan. 

Jika disimpulkan secara 

keselurahan tentang Kualitas Jasa 

Pengelolaan Fasilitas Publik Area Parkiran 

Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam 

pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 

harapan masyarakat, beberapa upaya-upaya 

masih terus dibutuhkan agar pelayanan dapat 

berjalan lebih baik lagi. 

Saran 

Untuk menindaklanjuti masalah 

atau hambatan dalam Kualitas Jasa 

Pengelolaan Fasilitas Publik Area Parkiran 

Pada Pelabuhan Telaga Punggur Kota 

Batam, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang sudah 

diberikan oleh PT. Securindo 

sebagai pengelola parkiran di 

pelabuhan telaga punggur kota 

batam sejauh ini sudah 

maksimal, tetapi masih ada 

beberapa hal yang perlu 

diperbaiki lagi untuk 

meningkatkan pelayanan 

seperti keteraturan kendaraan 

yang masuk kedalam 

pelabuhan agar ditata dengan 

baik, karena banyak kendaraan 

yang parkir sembarangan. 

2. Kemudian upaya yang harus 

dilakukan adalah tentang area 

parkiran karena bertambahnya 

kendaraan membuat kepadatan 

diarea pelabuhan dan tidak 

tertampungnya kendaraan 

diarea parkiran. 

3. Jalur-jalur masuk pelabuhan 

antara kendaraan motor dan 

mobil harap dibedakan karena 

dapat menyebabkan kemacetan 

jika sudah memasuki hari 

besar. 
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