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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau sebagai salah satu OPD 

yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja 

yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu melakukan 

pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Bina 

Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dimana pengukuran dilakukan terhadap beberapa unsur pelayanan. Pengukuran Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik.  

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 

diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat penerima layanan. Laporan ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi pimpinan terkait kebijakan yang perlu diambil dalam 

langkah perbaikan pelaksanaan pelayanan publik mendatang. Selain itu juga sebagai sarana 

penyerap aspirasi masyarakat berupa masukan, pengaduan atau saran terhadap pelayanan 

publik yang diberikan oleh Inspektorat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kami 

dalam berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan birokrasi yang mengedepankan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengukuran kepuasan 

masyarakat ini, kami sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan adanya masukan dan 

kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survey ini, sehingga dapat memperbaiki 

tingkat kesalahan serta menjadi pedoman kepada semua pihak.  

Kami juga mengharapkan bahwa hasil pengukuran kepuasan masyarakat ini dapat 

dijadikan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan, serta penilaian terhadap unsur pelayanan 

yang masih perlu untuk ditingkatkan serta unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, demi 

meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima. 

 

      

Sanggau,         Mei   2021 

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 

KABUPATEN SANGGAU 

 

 

 

Ir. JOHN HENDRI, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19631219 199203 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, unit penyelenggara pelayanan 

publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi 

kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah 

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas 

layanan. 

Hal ini dapat diketahui dari berbagai pengaduan maupun keluhan masyarakat 

yang disampaikan  melalui berbagai media, seperti media massa dan jaringan sosial 

ataupun disampaikan secara langsung kepada pemberi layanan. Seperti menyangkut 

prosedur yang berbelit belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, 

fasilitas yang terbatas, sarana prasarana yang kurang memadai, waktu pelayanan yang 

lama dan mungkin masih ada pungutan liar dan diskriminatif. Sehingga memberikan 

dampak buruk terhadap unit pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah.  

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma 

pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk 

melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat 

yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja 

layanan publik di lingkungannya. Penilaian pelayanan publik tentang kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna  juga 

belum diketahui.   

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah 

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna pelayanan. Mengingat jenis 

layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karateristik yang berbeda, maka SKM 

dapat menggunakan metode dan tehnik survei yang sesuai. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang di ubah menjadi Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 

tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara 

pelayanan publik dimana instansi pemerintah diamanatkan untuk melakukan Survei 

Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Kabupaten Sanggau  menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. 
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Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat umum yang 

berkembang di masyarakat. 

Diharapkan dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atas suatu 

pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

6. Peraturan Daerah KabupatenSanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan 

Publik. 

C. TUJUAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

1. Mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau; 

2. Mendapatkan input untuk perbaikan pelayanan publik pada Dinas Bin Marga dan 

Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau. 

3. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber 

Daya Air secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Dinas Bina Marga dan Sumber 

Daya Air sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik. 

 

D. METODE SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

Survei Kepuasan ini menggunakan metode sebagai berikut; 

1. Survei dilakukan pada masyarakat yang menerima pelayanan dari petugas Dinas 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau 

2. Penentuan responden dipilih secara acak dari pengguna layanan 

3. Survei dilakukan selama 6 (enam) bulan 

4. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para pengguna layanan, 

agar mereka mengisi kuesioner tersebut dan setelah diisi dikembalikan kepada 

petugas yang bertugas menyampaikan kuesioner yang selanjutnya dikumpulkan di 

Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diolah dan dibuatkan laporannya . 
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E. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

Adapun Tim Survei Kepuasan Masyarakat adalah pegawai Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau yang secara langsung memberikan layanan 

kepada pengguna layanan. 

Sedangkan jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu bulan Januari 

sampai dengan bulan April 2021. 
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BAB II 

ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

 

A. TAHAPAN PERSIAPAN 

Tahapan persiapan terdiri dari tahap konsolidasi dan persiapan survei. Pada tahap 

konsolidasi, Tim Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat ini mengkonfirmasikan ruang 

lingkup survei kepada bidang yang terkait dengan pelayanan langsung kepada 

masyarakat.  

Adapun tahapan kegiatan survey sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PENGUMPULAN DATA INSTRUMEN SURVEY 

 Instrumen survei yang digunakan dalam kegiatan ini adalah lembar kuesioner, yang 

terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

a. Identitas responden 

Bagian ini berisi data responden untuk pengelompokan responden. Data responden 

meliputi: jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan usia. 

b. Pendapat Masyarakat/Responden 

Pada bagian ini ditanyakan pendapat masyarakat/responden yang meliputi 

kepuasan dan harapan atas 9 (sembilan) unsur pelayanan publik. Sembilan unsur 

pelayanan publik tersebut mengacu pada PERMENPAN & RB Nomor 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur tersebut terdiri dari variabel utama yaitu: 

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Kecepatan pelayanan adalah jangka waktu atau kecepatan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayan. 

PERSIAPAN 

PENGUMPULAN DATA 

PENGOLAHAN DAN 

ANALISIS DATA 

PENYUSUNAN LAPORAN 
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4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan adalah suatu bentuk bantuan atau perhatian 

dalam proes pelayanan yang dilaksanakan. 

5. Kesesuaian produk pelayanan, adalah bentuk pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. 

7. Kesopanan dan keramahan petugas adalah sikap perilaku petugas yang 

ditampilkan dalam memberikan pelayanan. 

8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan adalah suatu yang digunakan agar 

pengguna layanan dapat terlayani dengan baik. 

9. Penanganan pengaduan adalah pengaduan yang ditangani oleh penyelenggara 

pelayanan publik, saran dan masukan.         

Untuk menjawab kuesioner tersebut, responden diminta untuk memilih jawaban 

dengan nilai dimulai dari 1 sampai dengan 4. 

c. Saran / perbaikan dan pendapat responden tentang pelayanan yang diterima. 

d. Bentuk jawaban dari kuesioner  

Kuesioner dibagi atas 4 (empat) bagian, meliputi : 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dari yang sangat baik sampai dengan 

tidak baik. Jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu : 

 Tidak baik diberi nilai persepsi 1. 

 Kurang baik diberi nilai persepsi 2.  

 Baik diberi nilai persepsi 3. 

 Sangat baik diberi nilai persepsi 4. 

    

C. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

1. Pengolahan Data 

Hasil survey berupa kuisioner yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan 

diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel dimana untuk 

mendapatkan nilai kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata 

tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Proses dan analisis data sesuai dengan 

petunjuk dalam keputusan MENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang pedoman 

penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam penghitungan Survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan 

yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus 

ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut: 

 

 

Bobot nilai rata-rata tertimbang : 
Jumlah bobot 

= 
1 

=  0,11 
Jumlah unsur 9 
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Sedangkan nilai rata-rata tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per 

unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang 

 

 
NRR Tertimbang 

 
= 

 
NRR  Per Unsur x 0,11 
 

 
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 

maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25     

    

 
Nilai Kepuasan Masyarakat 

 
= 

 
Jumlah NRR  Tertimbang x 25 
 

 
Adapun klasifikasi penilaian mutu pelayanan dapat kita lihat seperti pada table 1. 

  

Tabel.1 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal Konversi, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL 

(NI) 

NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 

(NIK) 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,523 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4.00 88,31 – 100.00 A Sangat Baik 

 
 

Ada 9 unsur pelayanan yang dinilai : 
 

1. (U1) Persyaratan pelayanan 

2. (U2) Prosedur pelayanan 

3. (U3) Kecepatan pelayanan 

4. (U4) Kesesuaian/kewajaran biaya pelayanan 

5. (U5) Kesesuaian produk pelayanan 

6. (U6) Kompetensi petugas pelayanan 

7. (U7) Perilaku petugas pelayanan  

8. (U8) Kualitas sarana dan prasarana pelayanan 

9. (U9) Penanganan pengaduan 

 
 

2. Analisis Data Hasil Survey 

Analisis dilakukan terhadap hasil survey yang telah diolah untuk selanjutnya 

disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting pada Inspektorat 

yang menyajikan informasi dari olahan dan analisis data yang dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan kebijakan strategis berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Hasil analisis data tersebut dapat disajikan sebagai berikut : 
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a. Deskripsi Responden 

Deskripsi terhadap responden yang dijadikan sampel dalam survey meliputi 

diantaranya : 

1. Berdasarkan Umur  

Dari survey yang dilakukan diperoleh kalisifikasi umur responden dengan hasil 

seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Kliasifikasi umur dan jumlah responden 

Usia Jumlah Presentase 

< 18 Tahun 0 Orang   0% 

19 - 25 Tahun 1 Orang   2 % 

26 - 30 Tahun 16 Orang            32 % 

31- 35 Tahun 16 Orang            32 % 

36 - 40 Tahun       10 Orang            20 %  

41 - 45 Tahun 4 Orang  8 % 

46- 50 Tahun         1 Orang  2 % 

51- 55 Tahun 2 Orang  4 % 

> 56 Tahun 0 Orang                 % 

Jumlah Total 50 Orang 100% 

 

Diagram 1. Kliasifikasi umur dan jumlah responden 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa sesuai klasifikasi umur, jumlah responden 

mayoritas berada pada usia antara 26 - 35 tahun tahun yakni sebanyak 32 

responden. Sedangkan untuk umur responden minoritas adalah usia 19 - 25 , 

usia 51 – 55 dan >56 tahun yakni sejumlah 4 orang. 

 

2. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari survei yang dilakukan diperoleh klasifikasi jenis kelamin dari keseluruhan 

jumlah responden yang telah di survei sebagaimana tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi jenis kelamin dan jumlah responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Laki-Laki 36 Orang 72 % 

Perempuan 14 Orang 28 % 

Jumlah Total 50 Orang 100 % 

 

Diagram 2. Klasifikasi jenis kelamin dan jumlah responden 
 



 

 

8 
 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa sesuai klasifikasi jenis kelamin antara laki-laki 

dan perempuan didominasi oleh responden laki-laki yaitu sejumlah 40 orang 

sedangkan perempuan 10 orang responden. 

 

3. Berdasarkan Pendidikan  

Klasifikasi pendidikan responden yang diperoleh dari survei dapatt dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Klasifikasi pendidikan dan jumlah responden 

Pekerjaan Jumlah Prosentase 

SD/MI   0 Orang  0 % 

SMP/MTs  0 Orang 0 % 

SMA/SMK/MA 28 Orang 56 % 

D1/D2/D3   0 Orang 0 % 

D4/S1  22 Orang 44 % 

S2   0 Orang 0 % 

Jumlah Total 50 Orang 100 % 
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Diagram 3. Klasifikasi pendidikan dan jumlah 

responden

 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa sesuai klasifikasi pendidikan reponden terlihat 

jumlah mayoritas berpendidikan SMA/SMK/MA yakni sejumlah 28 orang dan 

berpendidikan SI sejumlah 22  orang dan tidak ditemukan responden yang ber 

pendidikan SD, SMP,D1 atau D4 maupun S2 dari total responden yang di 

survei. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan responden 

berpendidikan SMA/SMK/MA. 

 

4. Berdasarkan Pekerjaan 

Dari survei yang dilakukan diperoleh klasifikasi Pekerjaan responden seperti 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Klasifikasi pekerjaan dan jumlah responden 

Pekerjaan Jumlah Prosentase 

PNS 0 Orang               0 % 

TNI/POLRI           13 Orang 26 % 

Pegawai Swasta 0 Orang  2 % 

Wiraswasta/Usahawan 37 Orang 74 % 

Pelajar/Mahasiswa 0 Orang 0 % 

Lainnya 0 Orang               0 % 

Jumlah Total           50 Orang 100 % 
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Diagram 4. Klasifikasi pekerjaan dan jumlah responden  

 

 

Dari data survei menunjukkan bahwa sesuai klasifikasi pekerjaan reponden 

mayoritas memiliki pekerjaan Wiraswasta/Usahawan yakni sebesar 49 orang. 

Sedangkan klasifikasi pekerjaan yang terendah adalah TNI  yaitu sebanyak 1 

orang. 

 

b. Karakteristik Per Unsur Layanan 

Dari analisis karateristik jawaban responden  per unsur layanan, didapatkan 

hampir semua unsur memberikan nilai baik ( nilai 3) atas pelayanan yang diterima 

dari petugas pelayanan pada Inspektorat. Unsur-unsur tersebut adalah : 

1. Unsur 1 (U1) tentang  kesesuaian persyaratan pelayanan. 

Hasil analisis jawaban responden terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan 

dapat dilihat pada diagram 5. 

Diagram 5. Hasil survei kesesuaian persyaratan pelayanan 
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Terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan sebagian besar yaitu 86% 

responden menyatakan sesuai, yang menyatakan sangat sesuai sebanyak 14% 

responden.  

2. Unsur 2 (U2) tentang kemudahan prosedur pelayanan. 

Jawaban responden dari hasil analisis yang dilakukan terhadap kemudahan 

prosedur pelayanan seperti disajikan pada diagram 6. 

Diagram 6. Hasil survei kemudahan prosedur pelayanan 

 

Dilihat dari diagram diatas diketahui bahwa sebanyak 58% responden 

menyatakan prosedur pelayanan yang diberikan mudah,  40% responden  yang 

menyatakan sangat mudah sedangkan  2% rsponden menyatakan agak mudah. 

 

3. Unsur 3 (U3) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 

Berkenaan dengan kecepatan dalam pemberian pelayanan, hasil analisis dari 

jawaban responden seperti pada diagram 7. 

Diagram 7. Hasil survei kecepatan waktu memberikan pelayanan 

 

  

Pada unsur kecepatan pelayanan sebagian besar responden menyatakan 

pelayanan yang diberikan cepat yaitu sebanyak 88% responden dan yang 

menyatakan pelayanan sangat cepat sebanyak 8% responden, sedangkan yang 
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menyatakan pelayanan yang diberikan kurang cepat sebanyak 4% responden. 

Hal ini mungkin terjadi karena tingkat kesadaran dari petugas pelayanan sudah 

semakin baik. 

 

4. Unsur 4 (U4) tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. 

Hasil analisis terhadap kewajaran biaya/tarif dalam layanan seperti pada 

diagram 8. 

Diagram 8. Hasil survei kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 

 

Terhadap kewajaran biaya/tarif dalam pemberian layanan 100% responden  

menyatakan tidak ada biaya.  Dikarenakan semua layanan di Dinas Bina Marga 

dan Sumber daya Ar tidak dikenakan biaya.  

 

5. Unsur 5 (U5) tentang kesesuaian standar pelayanan dengan hasil yang 

diberikan. 

Analisis yang didapat dari hasil pengolahan data responden terkait kesesuaian 

standar pelayanan dengan hasil yang diberikan dapat dilihat pada diagram 9.  
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Diagram 9. Hasil survei kesesuaian standar pelayanan. 

 

Responden yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai 

dengan standar sebanyak 50% responden dan yang menyatakan sangat sesuai 

sebanyak 44% responden sedangkan sebanyak 4 % responden menyatakan 

kurang sesuai.  Sementara itu tidak ada yang menyatakan bahwa pelayanan 

yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ada.  Hal ini mungkin terjadi 

karena penerima layanan merasakan bahwa layanan yang diberikan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. 

 

6. Unsur 6 (U6) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. 

Dari hasil  analisis terhadap kompetensi petugas dalam memberikan layanan, 

mayoritas responden menyatakan bahwa petugas berkompeten dalam 

memberikan layanan yaitu sebanyak 82% responden dan sebanyak 16% 

responden menyatakan petugas yang memberikan layanan sangat kompeten 

sedangakn sebanyak 2% responden menyatakan petugas yang memberikan 

pelayanan kurang kompeten.  Untuk jelasnya dapat dilihat pada diagram 10. 

Diagram 10. Hasil survei kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan 
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7. Unsur 7 (U7) tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan 

keramahan. 

Terkait perilaku petugas berupa kesopanan dan keramahan dalam memberikan 

layanan, sebagian besar yaitu sebanyak 60% responden menyatakan bahwa 

petugas berprilaku sopan dan ramah selama melayani dan sebanyak 40% 

responden menyatakan sangat sopan/ramah.  Hal ini tergambar pada diagram 

11. 

 

Diagram 11. Hasil survei perilaku petugas dalam pelayanan 

 

 

 

8. Unsur 8 (U8) tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan. 

Kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang dimiiliki Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air dari hasil survei dapat digambarkan seperti pada diagram 12. 

Diagram 12. Hasil survei kualitas sarana dan prasarana pelayanan 
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Sebagian besar responden yaitu sebanyak 48% responden menyatakan bahwa 

sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  

sudah baik dan 40% responden yang menyatakan sangat baik, sedangkan 12% 

responden menyatakan cukup baik namun hal ini tetap menjadi motifasi untuk 

dapat menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik lagi. 

 

9. Unsur 9 (U9) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. 

Dari analisis terhadap penanganan pengaduan dari pengguna layanan diketahui 

sebanyak 62% responden berpendapat bahwa penanganan pengaduan dikelola 

dengan baik. Sementara itu sebanyak 26% responden yang berpendapat 

penanganan pengaduan berfungsi kurang optimal dan 12% responden 

berpendapat  adanya penanganan terhadap pengaduan tetapi tidak berfungsi 

dan ini menjadi perhatian serta evaluasi dalam menangani pengaduan yang 

disampaikan pengguna layanan.  Hal  ini dapat dilihat pada diagram 13. 

Diagram 13. Hasil survei penanganan pengaduan pengguna layanan 

 

  

c. Indeks Kepuasan Per Unsur Layanan  

Untuk jumlah nilai indeks kepuasan per unsur pelayanan dari 50 responden 

dapat dilihat pada table 6. 

Tabel 6. Nilai Indeks kepuasan per unsur 

No Unsur Pelayanan Jumlah Nilai per Unsur 

1 Kesesuaian persyaratan 168 

2 Prosedur pelayanan 169 

3 Kecepatan pelayanan 168 

4 Kesesuaian/kewajaran biaya 176 

5 Kesesuaian produk pelayanan 174 

6 Kompetensi petugas pelayanan 167 

7 Perilaku petugas pelayanan 170 

8 Kualitas sarana dan prasarana 168 

9 Penanganan pengaduan 169 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unsur dari kewajaran biaya/tarif dalam 

pelayanan mendapat jumlah nilai yang cukup tinggi yaitu 198 sedangkan nilai 

terendah pada unsur kualitas sarana dan prasarana yang mendapat nilai indeks 

kepuasan sebesar 148.  Hal ini menjadi catatan bahwa perlunya perbaikan kualitas 

sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang. 

Kepuasan dari yang menerima layanan merupakan cerminan kualitas pelayanan 

yang mereka terima, sebab mutu pelayanan menunjuk pada tingkat kesempurnaan 

pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap penerima pelayanan. 

Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan. 

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat 

terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap 

kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan seperti pada 

tabel 7. 

 

Tabel 7 : Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Mutu Kualitas 

Rata-rata Pelayanan Pelayanan 

1 Kesesuaian persyaratan  3,360 B Baik 

2 Prosedur pelayanan 3,380 B Baik 

3 Kecepatan pelayanan 3,360 B Baik 

4 Kesesuaian/kewajaran biaya 3,520 B  Baik 

5 Kesesuaian produk pelayanan 3,480 B Baik 

6 Kompetensi petugas pelayanan 3,340 B Baik  

7 Perilaku petugas pelayanan 3,400 B Baik 

8 Kualitas sarana dan prasarana 3,360 B Baik 

9 Penanganan pengaduan 3,380 B Baik 

 

Data  table diatas  menunjukkan dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diteliti 

sebagian besar menunjukan bahwa kualitas pelayanan SANGAT BAIK 84,86% ( 8 

unsur pelayanan )    BAIK  sebanyak 9.08% (3 unsur pelayan). Sedangkan untuk 

mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : 

(3,360x0,111)+(3,380x0,111)+(3,360x0,111)+(3,520x0,111)+(4,280x0,111)+(4,280

x0,111)+ (3,340x0,111)+(3,360x0,111)+(3,380x0,111) = Nilai indeks adalah 3,394 

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,39 x 25 = 84,86 

b. Mutu pelayanan B 

c. Kinerja unit pelayanan  Baik 

Untuk jelasnya nilai indeks unit pelayanan seperti disajikan pada tabel 8. 
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Tabel 8 . Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Unsur layanan UI U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9  

Jml.nilai unsur 168 169 168 176 174 167 170 168 169  

NRR /unsur 3,360 3,380 3,360 3,520 3,480 3.340 3,400 3,360 3,380  

NRR tertimbang 

/unsur 
0,373 0,375 0,373 0,391 0,386 0,371 0,377 0,373 0,375 3,394 

IKM unit 

pelayanan 
         84,860 

 

Kepuasan dari yang menerima layanan merupakan cermin kualitas pelayanan 

yang mereka terima, sebab mutu pelayanan menunjuk pada tingkat kesempurnaan 

pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap penerima pelayanan. 

Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan. 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang 

mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup 

tinggi harus tetap di pertahankan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan dokumen yang berisi hasil 

pengukuran kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya Dinas Bina 

Marga dan Sumber Daya Air. Dengan dilakukannya survei ini diharapkan dapat mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara 

pelayanan, mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta 

mendorong penyelanggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan 9 unsur / indikator kinerja pelayanan publik yang diteliti dengan jumlah 

responden sebanyak 50 orang, disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis karateristik responden : 

a. Umur responden di dominasi oleh usia 26 sampai dengan 35 tahun yaitu sebesar 

32 % 

b. Jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki sebesar 72 % 

c. Pendidikan responden di dominasi oleh jenjang SMA sebesar 56 % 

d. Pekerjaan responden di dominasi oleh Wiraswasta sebesar 72 %  

2.  Berdasarkan analisis karateristik jawaban responden per unsur layanan : 

a. Nilai sangat puas ( nilai 4 ) diberikan oleh responden dengan nilai rata-rata 

tertimbang sebesar 46,00%. 

b. Nilai puas atau baik ( nilai 3 ) diberikan oleh responden dengan nilai rata-rata 

tertimbang sebesar 48,00 %. 

c. Nilai cukup puas (nilai 2 ) di berikan oleh responden dengan nilai rata-rata 

tertimbang sebesar  4,00 %. 

d. Nilai tidak puas ( nilai 1 ) diberikan oleh responden dengan nilai rata-rata 

tertimbang 2 %. 

3. Berdasarkan analisis SKM, kualitas pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 

Air  Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 di peroleh nilai rata-rata tertimbang per 

unsur sebesar 3,394 dan nilai SKM unit pelayanan sebesar 84,860 yang berarti 

bahwa mutu pelayanan publik di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air termasuk 

dalam kategori B, sehingga kinerja pelayanannya dikatakan baik. 

 

 

 

4. Unsur kesesuaian/kewajaran biaya (U4) menempati rangking tertinggi dengan nilai 

rata-rata 3,520 sedangkan unsur kualitas sarana dan prasarana memperoleh nilai 
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rangking terendah dari seluruh unsur pelayanan dengan rata-rata nilai 3,394 

sehingga unsur layanan tersebut perlu mendapat perioritas utama dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan. 

5. Nilai SKM tahun 2021 sebesar 84,860 sudah baik sehingga diharapkan dapat 

ditingkatkan lagi pelayanan untuk tahun yang akan datang. 

 

 

B. SARAN / REKOMENDASI 

Saran / rekomendasi yang dapat dilakukan terkait upaya peningkatan pelayanan publik : 

1. Pemberian informasi secara komunikatif kepada para penerima layanan baik secara 

langsung maupun menggunakan media sosial agar dapat lebih efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan layanan kepada pengguna layanan dengan menggunakan teknologi 

informasi berbasis on-line. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian 

perhatian atau memotivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai 

sikap layanan serta disiplin kerja. 
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