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Dalam rangka pelayanan prima kepada pelaku usaha di sektor pelayanan, 
Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 
299/Kpts/HK.310/8/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
dibentuk Pusat Perizinan dan Investasi. Pusat Perizinan dan Investasi adalah 
unsur penunjang Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  
 
Fungsi dan peran Pusat Perizinan dan Investasi adalah sebagai fasilitator 
dalam kegiatan perizinan dan untuk mendorong tumbuh kembangnya Investasi 
disektor Pertanian. Selain itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
publik menuju sistem “satu atap” di bidang pertanian serta memberi kemudahan 
kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan dan investasi di bidang 
pertanian.  
 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap 
penyelenggaraan pelayanan secara berkala melakukan survei kepuasan untuk 
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansinya. 
 
Sejak tahun 2005 Kementerian Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi 
telah melaksanakan pelayanan perizinan namun belum pernah melakukan 
survei kepuasan pelanggan dan ingin memperbaiki dan meningkatkan mutu 
pelayanannya. Oleh karena itu, penelitian ini dititikberatkan pada analisis tingkat 
kepuasan pelaku usaha yang menerima pelayanan perizinan. Analisis tersebut 
dilakukan dengan cara menggali informasi dari pelaku usaha yang menerima 
pelayanan. Hasil dari analisis tersebut sangat berguna untuk mengetahui 
sejauhmana keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan yang telah dicapai 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini. 
 
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (a) faktor-faktor/atribut apa saja dari 
pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian Pertanian yang 
dapat mempengaruhi kepuasan pelaku usaha, (b) bagaimana tingkat kepuasan 
pelaku usaha terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan 
dan Investasi Kementerian Pertanian dalam dimensi kualitas   layanan: 
tangibles (fisik), reliability (kehandalan pelayanan), responsiveness 
(ketanggapan pelayanan), assurance (jaminan) dan empathy (empati), dan (c) 
bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha 
pada pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian 
Pertanian. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor/atribut yang mempengaruhi kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan 
perizinan Pusat Perizinan dan Investasi, (b) menganalisis tingkat kepuasan 



pelaku usaha terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan 
dan Investasi, dan (c) merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan 
kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan 
Investasi. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan survei. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner 
kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan di Pusat Perizinan dan 
Investasi. Pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling 
dengan convenience sampling. Analisis yang dilakukan meliputi: (1) Analisis 
Model Persamaan Struktural/Structural Equation Modelling, (2) analisis Indeks 
Kepuasan Konsumen/Customer Satisfaction Index (CSI), dan (3) Analisis 
Frekuensi. 
 
Model SEM kepuasan pelanggan dalam penelitian ini terdiri dari 22 atribut 
variabel teramati yang terbagi dalam 5 (lima) dimensi yaitu dimensi bukti fisik 
(tangible), dimensi keandalan (reliability), dimensi dayatanggap 
(responsiveness), dimensi kepastian (assurance), dan dimensi empati 
(empathy). Variabel laten eksogenous dalam model ini adalah lima dimensi 
ServQual, serta variabel laten endogenousnya adalah kepuasan pelanggan 
keseluruhan dan rekomendasi. Untuk mengukur peubah laten endogen, 
kepuasan diukur dengan peubah indikator Y1 dan Y2. Goodness of Fit pada 
Model SEM menunjukkan bahwa model nilai yang diperoleh sesuai dengan 
aturan kecocokan model, dimana nilai (X2)/df = 0.95, P - Value = 0.6211, RMR = 
0.078, RMSEA = 0.000, GFI = 0.99, dan AGFI = 0.98. 
 
Pada dimensi tangible, faktor muatan yang paling besar yang memberikan 
kontribusi yang besar adalah variabel fasilitas umum (X3). Pada dimensi 
reliability, faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang 
besar adalah variabel kesesuaian persyaratan teknis (X7). Pada dimensi 
responsiveness faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi 
yang besar adalah variabel respon petugas (X12). Pada dimensi assurance, 
faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang besar 
adalah kepastian petugas (X14). Pada dimensi empathy, faktor muatan yang 
paling besar yang memberikan kontribusi yang besar adalah variabel 
kesopanan petugas (X18).  
 
Total indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan pada Pusat 
Perizinan dan Investasi sebesar 65.6359. Berdasarkan parameter indeks 
kepuasan pelanggan maka kinerja di Pusat Perizinan dan Investasi termasuk 
dalam kategori rata-rata (average). Maka untuk meningkatkan indeks kepuasan 
Pusat Perizinan dan Investasi yang hanya dalam kategori kinerja rata-rata 
(average) maka selayaknyalah pihak manajemen Pusat Perizinan dan Investasi 
memikirkan kembali persyaratan teknis dan prosedur yang lebih efisien 
sehingga indeks kepuasan yang lebih tinggi dapat tercapai. 
 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah seluruh indikator penyusun kualitas 
layanan mempunyai pengaruh yang positif dengan kepuasan pelaku usaha 
terhadap pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan dan Investasi. Adapun 
indikator-indikator yang dominan berpengaruh dalam menyusun kepuasan 
pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan dan Investasi 
dari setiap dimensi adalah fasilitas umum (dimensi tangibles), kesesuaian 



persyaratan teknis (dimensi reliability), respon petugas (dimensi 
responsiveness), kepastian petugas (dimensi assurance) dan kesopanan 
petugas (dimensi empathy).  
 
Indikator kepuasan yang diuji pada penelitian ini ada dua, yaitu kepuasan 
secara umum (overall satisfaction) dan rekomendasi. Komponen yang terbesar 
kontribusinya untuk mengukur kepuasan responden adalah kepuasan secara 
umum (overall satisfaction). Nilai hasil perhitungan indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan dan Investasi adalah 
sebesar 65.6359 sehingga masuk dalam kategori rata-rata (average). Kondisi 
ini perlu ditingkatkan oleh Pusat Perizinan dan Investasi dengan peningkatan 
kualitas layanan terutama dengan memperhatikan faktor-faktor yang secara 
dominan mempengaruhi kepuasan pelaku usaha. 
 
Implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada Pusat Perizinan dan Investasi 
sesuai dengan aspek-aspek yang paling berpengaruh pada setiap dimensi 
adalah: 1) memperbaiki sarana fasilitas umum yang sudah ada seperti 
penyediaan fasilitas mesin foto copy untuk umum serta menyediakan toilet dan 
tempat parkir yang lebih layak untuk orang banyak, 2) ditinjau kembali 
persyaratan teknis yang sudah ada agar lebih mudah, simpel dan efisien, 3) 
membuat Standard Operational Prosedur (SOP) yang dikhususkan untuk 
kemampuan petugas dalam merespon para pelaku usaha baik itu penanganan 
komplain ataupun masalah lainnya, 4) manajemen yang tepat dalam 
menentukan petugas-petugas yang cocok untuk menangani suatu izin, serta 
jelas dan pasti nama dan jabatan orang yang menanganinya, dan 5) 
menyelenggarakan pelatihan yang intensif dan berfokus pada Service 
Excellence. 
 
Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran adalah bahwa konsep 
hubungan antar dimensi dan indikator kepuasan pelaku usaha dalam penelitian 
ini relatif masih sederhana bila dibandingkan dengan kondisi riil yang lebih 
kompleks. Model jalur (path model) dalam penelitian ini dibentuk dari dimensi 
penentu kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 
empathy) namun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan 
pelaku usaha mungkin harus lebih diperinci lagi sehingga pengukuran kepuasan 
detail dan spesifik, beberapa diantaranya : 1) waktu penyelesaian, dalam arti 
waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, 2) produk pelayanan, 
dalam arti hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan, 3) kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan, 4) 
koordinasi antar bagian dan antar instansi, 5) kemudahan aksesibilitas 
telp/fax/email, dan 6) pelaksanaan pelayanan dan kendalinya. Penelitian 
mengenai kepuasan pelanggan ini juga perlu dilakukan secara berkala untuk 
memantau pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 
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