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ABSTRAK 

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang bagaimana Kepuasan 

Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Melalui 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres 

Tanjungpinang, hal ini untuk menunjang kepentingan masyarakat (Publik) 

mempermudah dan mempercepat proses pembuatan perpanjangan SIM di wilayah 

Pemerintahan Kota Tanjungpinang Tahun 2016. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang Tahun 2016. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang memiliki satu variabel yaitu 

tentang Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang Tahun 2016 yang diukur dari pedoman 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan penelitian ini menggunakan Skala 

Likert yang merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok tentang fenomena sosial. 

Hasil penelitian mengenai Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan 

Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Tanjungpinang Tahun 2016 

menunjukan kinerja unit pelayanan berpredikat “BAIK” dengan nilai IKM 70,5. 

Dari ke sembilan unsur dalam penelitian ini dikategorikan “BAIK”. 

Kata Kunci : Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat 



KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PERPANJANGAN 

SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) MELALUI INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT (IKM) DI SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) 

POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2016 

ABSTRACT 

The study was based on the background of how the Public Satisfaction in 

Service Renewal Driving License (SIM) Through Community Satisfaction Index 

(HPI) at the Traffic Unit (Traffic) Police Tanjungpinang, this is to support the 

interests of society (Public) to simplify and speed up the process of making an 

extension SIM in the Government of Tanjungpinang 2016. 

Goals to be achieved in this research is to find out how the Public 

Satisfaction in Service Renewal Driving License (SIM) Through Community 

Satisfaction Index (HPI) at the Traffic Unit (Traffic) Police Tanjungpinang  2016. 

The method used in this research is quantitative descriptive which has a variable 

that is on Public Satisfaction in Service Renewal Driving License (SIM) Through 

Community Satisfaction Index (HPI) at the Traffic Unit (Traffic) Police 

Tanjungpinang 2016 measured on the guidelines for Community Satisfaction 

Index (HPI), and this study using Likert scale is a measurement method used to 

measure attitudes, opinions and perceptions of a person or a group of social 

phenomena. 

Results of research on Public Satisfaction in Service Renewal Driving 

License (SIM) Through Community Satisfaction Index (HPI) at the Traffic Unit 

(Traffic) Police Tanjungpinang 2016 shows the performance of the service unit is 

categorized as "GOOD" to the value of Community Satisfaction Index (HPI) 70,5. 

Of the nine elements in this study are categorized as "GOOD". 

Keywords: Satisfaction Society, Community Satisfaction Index 

 

 

 

 

 

 

 



Latar Belakang 

 Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti 

kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di 

bidang SIM baru maupun perpanjangan, STNK, BPKB dan penyidik kecelakaan 

lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan  dibuat agar 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan 

dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat 

ini, serta harmonis dengan undang-undang lainnya.  

Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menjawab dan 

menjalankan amanah yang tertuang di dalamnya. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2e di 

nyatakan : “Bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal penyelenggaraan lalu 

lintas sebagai suatu : urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan 

rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas “. 

Selanjutnya, Tugas dan Fungsi Polri tersebut terperinci pada pasal 12, 

meliputi 9 hal, yaitu : 

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor. 

2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

3. Pengumpulan, pemantauan, pengelolah dan penyajian data lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

4. Pengelolahan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. 

6. Penegak hukum, meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan 

kecelakaan lalu lintas. 

7. Pendidikan berlalu lintas. 

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

9. Pelaksanaan operasional lalu lintas. 



 

Terbentuknya pemerintahan adalah sebagai perwujudan untuk 

melaksanakan suatu fungsi pelayanan masyarakat dengan komitmen sebagaimana 

yang diungkapkan Osborne dan Gaebler (1995:192) bahwa „‟pemerintahan yang 

demokratis lahir untuk melayani warganya. Dan karena itulah tugas pemerintah 

adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya‟‟. 

Dari sisi pengaduan masyarakat, Ombudsman menyebutkan bahwa 

laporan pengaduan dari masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 

Selama dua tahun terakhir saja peningkatannya sebesar 300%. Pada tahun 2013 

terdapat 5.173 laporan dan pada tahun 2014 terdapat 6.677 laporan pada tahun 

2015 sebanyak 6.859 laporan. Dari 6.859 laporan/pengaduan masyarakat tahun 

2105, sebanyak 41,59% atau 2.853 laporan mengeluhkan pelayanan publik 

diinstansi pemerintah daerah. Dari 16 kelompok instansi terlapor, 5 kelompok 

instansi yang banyak dilaporkan dari januari-desember yaitu : Pemerintah daerah, 

Kepolisian, Instansi pemerintah/kementerian, BUMN/BUMD, Badan Pertahanan 

Nasional. Dari 35 substansi laporan/pengaduan masyarakat, 7 substansi yang 

paling banyak dilaporkan dari januari-desember yaitu : Pertahanan, Kepolisian, 

Pendidikan, Kepegawaian, Perhubungan/Infrastruktur, Kesehatan, Peradilan. 

Sepanjang Tahun 2015, dari 35 substansi laporan/pengaduan masyarakat, terdapat 

13,56% laporan yang mengeluhkan pelayanan publik dibidang pertahanan, 

11,58% kepolisian, 11,43% pendidikan, 11,14% substansi kepegawaian. 

Berdasarkan persentase penyelesaian laporan, kantor/perwakilan Ombudsman 

Kepulauan Riau 29,09% dikategorikan Pelayanan publiknya Kurang Baik 

(Statistik Ombudsman Tahun 2015). 



Kemampuan masyarakat menyampaikan keluhan merupakan indikator 

partisipasi aktif masyarakat untuk memperbaiki layanan publik. Menilai kinerja 

Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang khususnya pada Satlantas Polres 

Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan proses perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) tidak dapat dipisahkan dari bagaimana usaha untuk 

menanggapi keluhan masyarakat pelanggannya serta tindak lanjut yang 

dilakukannya. Hal tersebut terjadi lantaran pelayanan bertumpu pada pelanggan 

menyebabkan kualitas pelayanan publik dipandang, ditentukan dan berdasarkan 

penilaian pihak penerima/pengguna. Sebagai konsekuensinya, baik tidaknya 

kualitas Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan derajat 

kemampuan suatu produk layanan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai 

pelanggan atau penggunanya. Artinya penilaian masyarakat terhadap Pelayanan 

Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bersumber dari pelayanan yang telah 

dialami atau dirasakan sudah atau belum memenuhi standar sesuai yang 

diharapkan. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan 

adalah layanan yang diharapkan pelanggan (expect service) dan persepsi terhadap 

layanan (perceived service) (parasuraman, et al., 1985 dalam Tjiptono 2012:157).  

Salah satu bidang pemerintahan yang bersangkutan langsung dengan 

masyarakat dalam pelayanan publik adalah Kantor Kepolisian Resort (Polres) 

Tanjungpinang khususnya pada Satlantas Polres Tanjungpinang. Keberadaan 

lembaga ini sangatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terutama dalam melayani pembuatan SIM. 



Peneliti melakukan penelitian di Polres Tanjungpinang, peneliti ingin 

mengetahui dimana letak kepuasan masyarakat. Dengan ini peneliti melakukan 

penelitian dengan cara mengukur indeks kepuasan masyarakat melalui Peraturan 

MENPAN RB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik 

dan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan secara berkala. 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara berkala satu 

tahun sekali, berguna untuk dokumen acuan dalam menentukan kebijakan 

pelayanan yang akan datang yang terdiri dari 9 unsur tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

penelitian tentang “Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat  

Izin Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan 

Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pokok-pokok pemikiran di dalam latar belakang, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

“Bagaimana Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang ?” 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitiannya yaitu : Untuk Mengetahui 



tentang Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang. 

Manfaat Penelitian 

1) Bagi Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang hasil 

penelitian ini dapat digunakan sabagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mengatasi masalah yang terjadi atau timbul dan untuk membantu memberikan 

pemahaman terutama kepada masyarakat kota Tanjungpinang untuk 

mengetahui tentang Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) Melaui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di 

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang. 

2) Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

untuk sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengkaji 

mengenai topik Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat 

Izin Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Satuan 

Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang serta menjadi sebagai bahan 

referensi bagi mahasiswa yang lainnya. 

3) Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam 

mengkaji pengetahuan teori Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan 

Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Melalui Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjungpinang dan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan 

yang ada di kantor satlantas Polres Tanjungpinang. 



Konsep Operasional 

 

Definisi operasional adalah merupakan terjemahan secara terinci tentang 

konsep-konsep yang ada dalam suatu penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan 

Sofyan Effendi (1995 : 5), mengemukakan definisi operasional adalah ”Suatu 

unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti dan juga merupakan 

petunjuk bagaimana variabel-variabel itu diukur”. Adapun salah satu fungsinya 

adalah untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat 

diukur dengan indikator-indikatornya. Namun apabila suatu variabel yang 

menurut pengertian konsep sulit diukur, maka pengukurannya dilakukan dengan 

mengoperasionalisasikan pengertian konsep tersebut.  

Tolak ukur pengukuran IKM dalam kegiatan ini menggunakan Permenpan 

No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengukuran IKM, didalamnya mengatur 9 

unsur dalam penilaian IKM unit pelayanan publik. Secara operasional, variabel-

variabel kepuasan masyarakat yang akan dikaji didefinisikan sebagai berikut : 

1. Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

2. Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.  

3. Waktu pelayanan  

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  



4. Biaya/Tarif  

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat.  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana  

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

7. Perilaku Pelaksana  

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan  

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan.  

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

 



Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. 

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan, berbagai 

situasi atau berbagai variabel gambaran tentang pengetahuan dan penjelasan 

mengenai Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) Melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM) di satuan lalu 

lintas (SATLANTAS) Polres Tanjungpinang. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini di Kota Tanjungpinang, dengan 

fokus penelitian di tempatkan pada Polres Tanjungpinang.  

Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Penelitian ini memlih Kantor Kepolisian Resort Tanjungpinang, sehingga 

populasi dari peneliti ini adalah pemohon (masyarakat) yang melakukan 

perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort  Tanjungpinang.  

Sampel 

Menurut Sugiyono (2009:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampling adalah 

suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi 

secara statistik sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami 

karakteristik-karakteristiknya (ciri-cirinya) akan diketahui informasi tentang 

keadaan populasi. 



Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan dan menentukan 

sampel, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin 

(Sevilla, 1993), dapat digambarkan sebagai berikut : 

n= 
 

        
  

Keterangan : 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi  

e = margin error kisaran 5%-10% 

d
2 
= galat pendugaan 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut : 

a. Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

b. Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling (menurut Sugiyono, 2006:90-

96). Untuk menentukan sampel terdapat banyak teknik sampling yang digunakan 

adalah Nonprobability : Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Jumlah responden ini 

sesuai yang dipersyaratkan dalam kepmen PANRB No.16 tahun 2014 dengan 

dasar (jumlah unsur + 1) x 10 = (9 + 1) x 10 = 100. Responden dalam penelitian 



ini adalah masyarakat yang pernah atau sedang mendapatkan pelayanan 

pengurusan Surat Izin Mengemudu (SIM) di SATLANTAS Polres 

Tanjungpinang. 

Sumber dan Jenis Data 

Guna memperoleh data-data dan informasi berhubungan dengan 

permasalahan pada penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi 

yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner 

berkaitan dengan masalah penelitian seperti data mengenai responden, serta data 

Indeks Kepusan Masyarakat  

b. Data Sekunder  

Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang gambaran objek 

penelitian dan sebagainya seperti mengenai Kota Tanjungpinang, serta Kantor 

Kepolisian Resort Tanjungpinang. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:  

a. Metode Observasi  

Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Sugiyono,2009:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis dengan aspek terpenting, antaranya proses pengamatan dan 



ingatan. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar.  

b. Metode Interview (Wawancara) adalah percakapan dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada 

responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan 

mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Pertanyaan 

diajukan disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer 

dari obyek penelitian.  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada responden. Responden 

disini yaitu masyarakat yang telah melakukan proses pelayanan perpanjangan 

SIM di Polres Tanjungpinang. 

c. Kuisioner / angket  

Angket menurut sugiyono (2009:142) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. 

Teknik Analisis Data 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan format daftar pertanyaan 

berstruktur dengan pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang diajukan diiringi 

dengan alternative sejumlah jawaban untuk dipilih yang paling tepat kepada 

responden. Jawaban ini diharapkan dapat diisi dengan jujur oleh respon den 

sehingga diharapkan data yang terkumpul oleh peneliti merupakan data yang valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  



Peneliti dalam penelitian ini menyediakan kuesioner yang terdiri dari 4 

alternatif jawaban yang berjenjang atau bertingkat dari setiap pertanyaan dengan 

gradasi sangat positif sampai dengan sangat negatif (menggunakan empat Skala 

Likert).  Skala Likert menurut Sugiyono pada bukunya yang berjudul „‟Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D tahun 2012 yang diterbitkan oleh 

ALFABETA di bandung : hal 93 menjelaskan bahwa Skala Likert merupakan 

metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Adapun skoring hasil jawaban 

responden adalah sebagai berikut:  

Dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan/pernyataan negative, dimana:  

(1) Jawaban Sangat Setuju, diberi skor 1  

(2) Jawaban Setuju, diberi skor 2 

(3) Jawaban Tidak Setuju, diberi skor 3  

(4) Jawaban Sangat Tidak Setuju, diberi skor 4  

Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner untuk unit pelayanan 

perijinan yang berisfat perijinan dan non-perijinan dalam lembar kerja (worksheet) 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel I.1 

Tabel pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur 

Pelayanan 

No Responden Nilai Unsur Pelayanan 

 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 

                

1                

2                

Total Indikator                

Rata-rata jawaban                

Nilai Rata-rata                

Bobot NRR 

Tertimbang 

               

NRR Tertimbang                

IKM Unit 

Pelayanan 

               

 

Dari masing-masing unsur dihitung nilai skor rata-rata dari semua 

responden sebagai bahan perhitungna IKM. Nilai IKM dihitung dengan 

menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam 

perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, 

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang sama dengan rumus sebagai berikut :  

 

 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :  

 

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 = 1 = 0.11 
          𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟     9 

 

𝐼𝐾𝑀 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟  X Nilai Penimbang 
                            𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 



 
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 

100 maka hasil penilaiain tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

Tabel I.2 

Tabel Nilai Persepsi, interval IKM, interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. 

 

No. Nilai Interval Konversi IKM Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 

2 1,75 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3 2,50 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,25 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Pelayanan 

 

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan dapat 

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses 

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan 

sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi 

pelayanan. 

Pengertian Publik 

Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu 

sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, 

IKM unit pelayanan = IKM x 25  



harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 

yang mereka miliki”. 

Pengertian Pelayanan Publik 

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah 

satunya yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006: 136) mendefisinikan 

pelayanan publik adalah: 

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk 

memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan 

disini adalah warga negara yang membutuhkan pelatanan publik, seperti 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta 

kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, 

listrik dan sebagainya. 

 

Pengertian Pelayanan Prima 

 

Pelayanan prima ( excellent service ) secara harfiah berarti pelayanan yang 

terbaik. Menurut Nina Rahmayanty (2010: 17) pelayanan prima adalah : 

a. Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan. 

b. Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice). 

c.Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti 

perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat 

(handal). 

d. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan kebutuhan 

emosional (emotional needs) pelanggan. 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

Dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan adalah proses kegiatan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan 



pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, 

masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena 

menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping fungsi 

pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 1997 : 48).  

Kepuasan  

Menurut Dutton dkk. (dalam Suryo Supraptono, 1998), ukuran kepuasan 

masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan pelayanan, 

suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat, dan aspek 

pelayanan lainnya. Menurut Selnes (dalam Rayi Endah, 2008), kepuasan  

masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction), 

kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation), dan tingkat 

kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi (experience). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Hasil penelitian indeks kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan yang 

diperoleh di Kantor Kepolisian (Polres) Tanjungpinang khususnya di Satlantas 

Polres Tanjungpinang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya 

terdapat 9 unsur (indikator pelayanan publik. Ke 9 unsur tersebut yaitu : 

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis 

pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan 

penanganan pengaduan saran dan masukan. 



  Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mengetahui Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Kepolisian (Polres) Tanjungpinang 

khususnya di Satlantas Polres Tanjungpinang Tahun 2016, maka peneliti 

memberikan kuesioner kepada responden. Responden yang dimaksud disini 

adalah orang-orang yang telah melakukan pengurusan perpanjangan SIM di 

Satlantas Tanjungpinang. 

  Pemilihan responden berdasarkan teknik Insidental Sampling yaitu teknik 

penentu sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data. 

   Identitas Responden 

1. Usia Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh usia responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat secara rinci sebagai berikut : 

Grafik IV.1 Usia Responden 

 

Sumber : Data Primer Penelitian(diolah) 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis kelamin responden dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

4% 

45% 
36% 

15% 
Usia Responden 

19-20 Tahun

21-30 Tahun

31-40

>41



Grafik IV.2 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber : Data Primer Penelitian(diolah) 

3. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Grafik IV.3 Tingkat Pendidikan Responden 

 

Sumber : Data Primer Penelitian(diolah) 

4. Pekerjaan 

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis pekerjaan responden dalam 

penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut : 
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Grafik IV.4 Jenis Pekerjaan Responden 

 

Sumber : Data Primer Penelitian(diolah) 

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 TAHUN 2014, terdapat 9 unsur-unsur yang harus ada untuk 

dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut hasil penelitian dan 

pembahasan dari masing-masing unsur dari Kinerja Unit Pelayanan di Satlantas 

Polres Tanjungpinang setelah menganalisis indikator-indikator kinerja diatas 

berikut ini analisis Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Satlantas 

Polres Tanjungpinang tahun 2016. Berdasarkan hasil penghitungan diatas dapat 

diperoleh hasil rata-rata kinerja unit pelayanan sebagai berikut : 

Tabel IV.10 

Nilai Rata-rata Unsur dari Masing-masing Unit Pelayanan pada Satlantas 

Polres Tanjungpinang 

No Unsur Pelayanan Bobot 

rata-rata 

unsur 

NRR Unsur Keterangan 

16% 

14% 

4% 14% 

52% 

Pekerjaan Responden 

PNS/TNI/POLRI

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Pelajar/Mahasiswa

Lainnya (IRT,pensiunan)



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Persyaratan 

Prosedur 

Waktu pelayanan 

Biaya/tarif 

Produk spesifikasi jenis pelayanan 

Kompetensi pelaksana 

Perilaku pelaksana 

Maklumat pelayanan 

Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan 

283 

275 

521 

536 

316 

306 

893 

272 

865 

2,83 

2,75 

2,60 

2,68 

3,16 

3,06 

2,98 

2,72 

2,88 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 

 

Sumber : diolah dari data primer penelitian 

 Tabel IV.10 merupakan gambaran seluruh indikator yang diteliti dalam 

penelitian ini. Dari ke sembilan indikator penelitian tersebut masing-masing 

indikator dapat dikatakan dalam kategori baik.  

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

  Berdasarkan perhitungan diatas nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 

(2,83 x 0,11) + (2,75 x 0,11) + (2,60 x 0,11) + (2,68x 0,11) + (3,16 x 0,11) + 

(3,06 x 0,11) + (2,98 x 0,11) + (2,72 x 0,11) + (2,88 x 0,11) = 2,82 

 



Tabel IV.11 

Hasil IKM Unit pelayanan 

No Nilai Interval IKM Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Nilai IKM 

1. 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik  

 

 

70,5 

2. 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3. 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4. 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

 

 PENUTUP 

 Kesimpulan 

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai penimbang = 2,82 x 25       

= 70,5 

b. Mutu pelayanan B 

c. Kinerja unit pelayanan Baik 

Berdasarkan perhitungan di atas, secara keseluruhan indeks kepuasan 

masyarakat akan pelayanan di Satlantas Polres Tanjungpinang dapat dikatakan 

dalam kondisi yang baik, namun ada nilai unsur pelayanan yang memiliki nilai 

indeks paling rendah adalah waktu pelayanan yaitu 2,60. Nilai ini menunjukkan 

tingkat kepuasan dalam waktu pelayanan masyarakat terhadap unsur ini masih 

rendah sehingga perlu ditingkatkan dan yang mendapatkan nilai paling tinggi 

terdapat pada poin Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu sebesar (3,16). Dari 9 



unsur-unsur tersebut terdapat dua unsur yang dapat dikatakan dalam kategori yang 

baik, dua unsur dan nilai rata-rata tersebut adalah : Produk spesifikasi jenis 

pelayanan (3,16) dan Kompetensi pelaksana (3,06). Sementara terdapat tujuh 

unsur yang menurut responden kategorinya kurang baik menurut nilai rata-rata 

dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan di Satlantas 

Polres Tanjungpinang adalah : Persyaratan (2,83), Prosedur (2,75), Waktu 

pelayanan (2,60), Biaya/Tarif (2,68), Perilaku pelaksana (2,98), Maklumat 

Pelayanan (2,72) dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan (2,88). Unsur 

yang menurut responden dalam kondisi yang paling baik dilihat dari nilai rata-rata 

unsur adalah unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan dan Kompetensi pelaksana, 

karena di Satlantas Polres Tanjungpinang petugas pelayanan sangat mampu dalam 

menjalankan tugas dan hasil dari pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sedangkan unsur pelayanan yang paling rendah adalah waktu pelayanan. Waktu 

pelayanan ini masih terkait dengan kegiatan dan aktifitas masyarakat karena jika 

pelayanan memakan waktu yang lama maka aktifitas dan kegiatan para penerima 

pelayanan akan terganggu dan jika pelayanan bisa dikhususkan bagi penerima 

pelayanan yang mempunyai aktifitas atau kegiatan pelanggan akan merasa puas 

dengan pelayanan yang ada di Satlantas Polres Tanjungpinang. Tidak perlu 

membeda-bedakan golongan, semua sama dalam mendapatkan pelayanan 

sehingga masyarakat kecil atau menengah keatas merasa puas dengan pelayanan 

yang ada di Satlantas Polres Tanjungpinang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  



1.  Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pengunjung yang ingin 

mendapatkan pelayanan dari Satlantas Polres Tanjungpinang ditemukan 

kenyataan bahwa pengunjung yang datang bukan hanya berasal dari 

kelompok masyarakat berpendidikan tinggi saja, melainkan juga yang 

berpendidikan rendah (dasar). Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan di 

Satlantas Polres Tanjungpinang mudah, karena dapat diakses oleh semua 

masyarakat tanpa mengenal batasan pendidikan.  

2. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satlantas Polres 

Tanjungpinang  secara keseluruhan adalah 70,5, dengan kategori unit 

pelayanan B / “Baik”. Secara keseluruhan pelayanan di Satlantas Polres 

Tanjungpinang dikatakan Baik dalam arti persyaratan pelayanan mudah 

dipenuhi, prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, waktu pelayanan 

tepat waktu, biaya pelayanan sesuai dengan standard pelayanan, hasil 

pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi petugas yang 

memadahi/terampil dalam pelayanan, perilaku petugas dalam memberikan 

pelayanan sangat baik, adanya kesanggupan petugas dalam memberikan 

pelayanan, serta penanganan pengaduan yang telah dilengkapi dengan 

fasilitasnya. 

Saran 

1. Dalam hal ini Kantor Kepolisian (Polres) Tanjungpinang Khususnya 

Satlantas Polres Tanjungpinang harus terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan prima. 



2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Satlantas Polres Tanjungpinang, 

sudah selayaknya memperhatikan keluhan pengguna layanan dalam hal ini 

responden penelitian. Adapun aspek-aspek yang perlu diperbaiki sesuai 

dengan hasil temuan penelitian ini yaitu : 

1. Sebaiknya menambah petugas khusus di loket antrian untuk memandu 

para pengguna layanan karena masyarakat yang datang tidak sedikit 

jumlahnya. 

2. Sebaiknya sosialisasi, keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai 

persyaratan pelayanan, prosedur dan biaya administrasi SIM supaya 

ditingkatkan, sehingga masyarakat mengetahui persyaratan, prosedur dan 

biaya administrasi yang diperlukan dan disiapkan untuk mengurus SIM. 

3. Sebaiknya penanganan pengaduan pelayanan supaya dibuatkan ruangan 

khusus, sehingga pelanggan dengan leluasa mengungkapkan kekurangan 

pelayanan yang dirasakan tanpa adanya gangguan dari lingkungan kerja. 

Penempatan Kotak saran dan masukan agar ditempatkan yang strategis. 

4. Sebaiknya untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat pedoman 

MENPAN Nomor 25 Tahun 2004 tidak dipergunakan lagi, sebaiknya 

diganti dengan pedoman penyusunan IKM menggunakan Peraturan 

MENPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 terbaru pengganti peraturan 

MENPAN nomor 25 tahun 2004 karena peraturan tersebut sudah tidak 

berlaku sejak tanggal 2 Mei 2014 dan instansi bebas mengukur indeks 

kepuasan masyarakat berdasarkan apa yang dilayani karena Peraturan 



MENPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 hanya sebagai pedoman 

pengukuran saja. 

5. Masyarakat juga banyak menyarankan agar petugas lebih meningkatkan 

keramahan, salam, senyum dan sapa sehingga masyarakat sebagai 

pelanggan tidak takut untuk mengurus SIM dan sebaiknya jika petugas 

yang sedang bertugas tidak ramah perlu di beri teguran agar ketika 

masyarakat datang untuk mengurus suatu urusan di Satlantas Polres 

Tanjungpinang masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang ada. 
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