
1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada tahun 

2015 menyebabkan persaingan antar perusahaan di negara-negara ASEAN, baik 

bisnis maupun publik semakin ketat. Perusahaan harus mampu meningkatkan 

daya saing kualitas barang atau jasa di tingkat ASEAN untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan. Penelitian kepuasan pelanggan telah banyak dilakukan terutama 

penelitian tentang pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah masih belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, 

berbagai keluhan atas ketidakpuasan pelayanan tentu saja menimbulkan citra 

buruk bagi instansi pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh 

pemerintah terus dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik. 

Mutu atau kualitas menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan eksportir tembakau untuk dapat memasarkan produk tembakaunya di 

dalam dan di luar negeri. Tembakau yang akan dipasarkan pada pasar luar negeri 

umumnya melalui proses fermentasi dan sortasi tembakau (bahan cerutu dan 

cigaret) oleh perusahaan eksportir tembakau. Persyaratan lain yang harus dipenuhi 

selain kualitas atau mutu tembakau adalah nilai ambang batas maksimal residu 

pestisida pada tembakau seperti: delametrin, diclorvos, methomyl yang ditetapkan 

oleh asosiasi pabrik cerutu Eropa (EMCA) dan Coresta. Tembakau Jember 

khususnya tembakau cerutu Besuki Jember selama ini lebih banyak dipasarkan ke 

Eropa dan Amerika Serikat yaitu Swiss, Belanda, Denmark, Belgia, Amerika 

Serikat, Spanyol, Prancis, Swedia, dan Belanda. Para stakeholder pertembakauan 

dan pemerintah terus berupaya memperbaiki mutu tembakau Indonesia agar tetap 

mampu memenuhi ketentuan pasar luar negeri dan melakukan perluasan pasar 

potensial tembakau, khususnya tembakau cerutu Besuki Jember berdasarkan hasil 

konsorsium Cina (Anonim 2014).   

Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan pengujian dan 

sertifikasi mutu barang, pembinaan teknis dan penyeliaan, utamanya untuk 

komoditi tembakau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar 

Internasional dan atau Standar lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember (UPT PSMB-LT Jember). 

Isu pertembakauan yang semakin berkembang dan Unit Pelaksana Teknis satu-

satunya yang memiliki konsentrasi di bidang pertembakauan di wilayah Jawa 

Timur itulah yang menuntut UPT PSMB-LT Jember untuk melaksanakan 

berbagai pelayanan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan sehingga 

kepuasan pelanggan dapat tercipta. Penelitian tentang kualitas jasa belum pernah 

dilakukan di UPT PSMB-LT Jember, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui perbandingan antara kepuasan pelanggan UPT PSMB-LT Jember 

berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2010-2013 

dengan alternatif metode pengukuran kepuasan pelanggan. 
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Analisis kualitas jasa pada penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah, 

seperti yang dilakukan oleh Mawaty (2001) pada Perum Pegadaian Salatiga 

(Cabang Salatiga Utara dan Salatiga Selatan) untuk mengetahui masalah dan 

hambatan Perum Pegadaian yang selama ini dikenal dengan pelayanan yang cepat 

dalam memberikan kredit. Bakhtiar, Susanty, Massay (2010) juga melakukan 

penelitian pada PT. PLN UPJ Semarang Selatan untuk menganalisis kualitas 

pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena tingginya 

angka keluhan masyarakat. Penelitian kualitas pelayanan publik di kecamatan 

setelah perubahan kedudukan dan fungsi camat sebagai perangkat daerah 

dilakukan oleh Afrial (2009) pada Kecamatan Katapang di Kabupaten Bandung 

dan Kecamatan Dramaga di Kabupaten Bogor. Penentuan lokasi didasarkan pada 

perbedaan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dengan jumlah, jenis, 

dan besarnya kewenangan. Febrianda (2009) juga melakukan penelitian pelayanan 

kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintah atas dasar berbagai 

stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan menggunakan metode 

pendekatan socio-legal. Harapan publik untuk melihat adanya transparansi, 

responsif, akuntabel, dan netralitas politik pada sebuah birokrasi sering tidak 

terwujud.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Keluhan pelanggan masih dirasakan oleh UPT PSMB-LT Jember, terkait 

prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan Standard Operating Prosedure 

(SOP) yaitu ketidakpastian jangka waktu penerbitan sertifikat dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang kurang kompeten. Salah satu upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan UPT PSMB-LT Jember adalah melakukan pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang 

pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi pemerintah. Hasil 

penilaian IKM UPT PSMB-LT Jember tahun 2010-2013 seperti tampak pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kepuasan pelanggan UPT PSMB-LT Jember 

Tahun 
Unsur yang 

diamati 
Responden Hasil Nilai 

2010 10 7 Baik 65,50 

2011 10 10 Sangat baik 98,75 

2012 10 14 Sangat baik 81,50 

2013 15 12 Sangat baik 83,42 

Sumber: UPT PSMB-LT Jember (2013a) 

 

Kepuasan pelanggan UPT PSMB-LT Jember semakin baik walaupun nilai 

yang dihasilkan belum meningkat secara konstan. Proses pengukuran IKM 

memiliki beberapa kekurangan yang dapat memengaruhi keabsahan nilai 

kepuasan yang diperoleh yaitu unsur yang diamati dan jumlah responden pada 

setiap tahun tidak sama, responden juga belum tersegmen (tidak ada persyaratan 
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terhadap penetapan responden berdasarkan pengetahuan tentang tembakau dan 

SOP pelayanan UPT PSMB-LT Jember). Hasil pelaksanaan survailen 

International Organization for Standardization (ISO) pada tanggal 19 Juli 2013 di 

UPT PSMB-LT Jember menghasilkan temuan ketidaksesuaian bahwa manajemen 

belum membuat instruksi kerja (IK) analisis umpan balik untuk menilai kinerja 

perusahaan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan walaupun manajemen 

telah melakukan analisis dan mengevaluasinya.  

Analisis penelitian menggunakan integrasi metode Service Quality 

(Servqual) untuk mengukur kesenjangan antara kinerja institusi dengan harapan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan lima dimensi pokok 

kualitas jasa Parasuraman yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), 

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

metode Expectation-Performance Analysis (EPA) untuk mengidentifikasi atribut 

prioritas kepuasan pelanggan dengan menganalisis pengaruh harapan pelanggan 

terhadap kinerja institusi berdasarkan hasil metode Servqual.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana metode dan hasil pengukuran IKM yang dilakukan oleh UPT 

PSMB-LT Jember? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan alternatif metode melalui 

pendekatan Servqual dan EPA? 

3. Bagaimana perbandingan antara metode dan hasil pengukuran kepuasan 

pelanggan menurut UPT PSMB-LT Jember dengan alternatif metode? 

4. Bagaimana rekomendasi perbaikan metode dan hasil pengukuran kepuasan 

pelanggan yang dapat diberikan kepada UPT PSMB-LT Jember untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disusun, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis metode dan hasil pengukuran IKM yang dilakukan oleh UPT 

PSMB-LT Jember. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan alternatif metode 

melalui pendekatan Servqual dan EPA. 

3. Menganalisis perbandingan antara metode dan hasil pengukuran kepuasan 

pelanggan menurut UPT PSMB-LT Jember dengan alternatif metode. 

4. Merumuskan rekomendasi perbaikan metode dan hasil pengukuran kepuasan 

pelanggan yang dapat diberikan kepada UPT PSMB-LT Jember untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 

1. UPT PSMB-LT Jember sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan strategi untuk memperbaiki cara pengukuran kepuasan pelanggan 

sehingga dapat diimplementasikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan. 

2. Peneliti lain sebagai bahan acuan dan pengembangan kajian teoritis tentang 

strategi peningkatan pelayanan pada instansi pemerintah untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu belum menganalisa 

kepuasan pelanggan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok pelanggan 

dan teknik pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner, belum 

menggunakan teknik wawancara kepada seluruh responden penelitian.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

 

Kualitas Jasa  

 

Kualitas produk atau jasa merupakan salah satu faktor penting yang 

memengaruhi kepuasan pelanggan. Jasa dikatakan berkualitas apabila pelayanan 

yang dilakukan sesuai atau melebihi kebutuhan pelanggan sehingga kepuasan 

konsumen dapat tercipta. Wijaya (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa harus memberikan pelayanan berkualitas kepada 

pelanggannya dalam rangka pemenuhan kepuasan pelanggan. Kotler dan Keller 

(2009) juga menyebutkan bahwa kualitas adalah kunci untuk menciptakan nilai 

dan kepuasan pelanggan karena kualitas jasa, kepuasan pelanggan, dan 

profitabilitas perusahaan memiliki korelasi yang tinggi. Semakin tinggi kualitas, 

semakin tinggi kepuasan pelanggan, menyebabkan harga jual produk atau jasa 

tinggi sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi lebih rendah. 

Rangkuti (2006) menyatakan bahwa jasa yang dirasakan (perceived service) dan 

jasa yang diharapkan (expected service) dapat memengaruhi kualitas jasa. Jika 

jasa yang dirasakan pelanggan sesuai atau melebihi harapan pelanggan, maka 

kemungkinan pelanggan akan menggunakan kembali jasa tersebut. Kualitas jasa 

dapat disimpulkan sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
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