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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi Informatika Kabupaten Sarolangun”. Ditulis oleh WAHYUNI Nim. H0A113067 di 

bimbing oleh Dahmiri, S.E.,M.M dan Sylvia Kartika.W.B. S.E., M.Si. 

Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis begaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Sarolangun. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner adapun jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 99 responden. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Sarolangun kurang baik dan kualitas 

pelayanan ini berada pada rentang skala 179-258. Indikator yang tergolong cukup baik yaitu 

bukti fisik, keandalan, dan empati kualitas pelayanan ini berada pada rentang skala 259 – 337. 

Dan indikator yang kurang baik yaitu jaminan dan daya tanggap kualitas pelayanan ini berada 

pada rentang skala 179-258. Saran dari penelitian ini agar Dinas Perhubungan Komunikasi 

Informatika meningkatkan pelayanan mengenai jaminan dan daya tanggap. Dan menjaga, 

merawat sarana dan prasarana yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pembangunan Nasional dalam rangka perwujudan tujuan nasional merupakan tugas, 

kewajiban dan tanggung jawab segenap Aparatur Negara yang dirangkaikan dengan tanggung 

jawab serta partisipasi masyarakat Indonesia. 

Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat urgen dilakukan secara terencana, 

terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. 

Sasaran dari peningkatan kualitas sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan kinerja 

operasional pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Selain itu, kualitas sumber 

daya pegawai yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang yang kuat dalam 

penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih 

efisien, efektif, dan produktif. Keberhasilan pencapaian kinerja khususnya Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun merupakan konstribusi bagi cerminan 

keberhasilan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana  serta memberikan 

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah otonom. 

  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun adalah suatu 

organisasi pemerintah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tugas pokok Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan 

pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan dan diperbantukan kepada daerah di 

Kabupaten Sarolangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 

kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia, kuantitas 

sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban organisasi. 

Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, 

baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu 

untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi apapun, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Kualitas yang menyangkut dua aspek, 

yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan 

bekerja, berpikir, dan keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dapat diarahkan pada kedua aspek tersebut. Untuk menentukan kualitas fisik dapat 

diupayakan melalui program peningkatan kesejahteraan dan gizi. Sedangkan untuk 

meningkatkan kualitas non fisik, maka upaya pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan. 

 Kompetensi jabatan SDM (Sumber Daya Manusia) secara umum bearti kemampuan dan 

karateristik yang dimiliki seorang  PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku 

yang perlakuan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya (Mustopadidjaja,2002). Kompetensi 

menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan 

 sesuai perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki. 

 
 

 



Tabel 1.1 

Perkembangan Masyarakat/Pengunjung Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sarolangun 

Tahun 2012-2016 
 

No Tahun Anggaran 

Pengunjung 

Jumlah 

pengunjung 

(orang) 

Persentase kenaikan jumlah 

pengunjung (%) 

1 2012 16.250 29.21 

2 2013 8.324 14.96 

3 2014 9.245 16.62 

4 2015 10.367 18.64 

5 2016 11.428 20.54 

 Jumlah 55.614 99.97 

    

 

 

Perumusan Masalah 

 Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sebagai suatu organisasi yang 

bergerak dibidang jasa sangat  erat kaitanya dengan kepercayaan, service (layanan) dan 

hubungan yang dekat berpadu dengan interaksi terbaik kepada pelanggan. 

Indikator keberhasilan suatu organisasi yang bergerak dibidang jasa salah satunya adalah 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kualitas 

pelayanan (Tjiptono, 2002:54). Kualitas pelayanan  memberikan dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin hubungan yang kuat dengan organisasi atau perusahaan. Sebaliknya pelayanan 

buruk berarti reputasi organisasi atau perusahaan akan turun. Pada dasarnya pengertian kepuasan 

/ketidakpuasan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja suatu produk atau jasa sekurang 

– kurangnya sama dengan yang diharapkan konsumen (Supranto, 1997:224). 

 

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat apakah kualitas pelayanan 

suatu organisasi atau perusahaan khususnya yang bergerak dibidang jasa sudah dapat 

memberikan kepuasan atau belum kepada pelanggannya adalah dengan membandingkan antara 

tingkat kepentingan pelanggannya terhadap kinerja organisasi atau perusahaan tersebut dalam 

melayani pelanggannya. 

Berkenaan dengan hal diatas maka permasalahan yang ingin diungkapkan dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sarolangun?  

 

 



 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun 

2. Untuk menganalisis kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun 

 

Manfaat penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Mengadakan perbandingan sejauh mana teori-teori yang telah didapatkan selama  

perkuliahan dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun. 

b. Menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam  

menghadapi permasalahan di bidang pemasaran khususnya pelayanan jasa dan 

kepuasan pelanggan yang terjadi.  

c. Hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk, bahan 

perbandingan, dan untuk menambah informasi bagi peneliti berikutnya 

2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kepala dinas 

untuk pengambilan keputusan manajerial dalam menerapkan kualitas pelayanan 

untuk meningkatkan kepuasan pengunjung. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

untuk mengevaluasi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang 

selama ini telah diterapkan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penulisan ini terarah dan tujuan diharapkan dapat tercapai, maka penulisan 

membatasi ruang lingkup penelitian. Penulisan ini hanya dibatasi pada bidang 

manajemen pelayanan publik, Khususnya pada aspek Pelayanan Dinas Perhubugan 

Kabupaten Sarolangun. Objek Penelitian yang dipilih dalam penelitian yaitu Pelayanan 

publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, dengan menggunakan 

operasional variabel penelitian yaitu : Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, 

Dan Perhatian.  

 

 METODE PENELITIAN 
Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini merupakan cara yang diharapkan dapat 

menghasilkan suatu peraturan pelaksana didaerah yang dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan kualitas pelayanan pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sarolangun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah secara Deskriptif  Kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data 

pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga sampai suatu 

kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam 

penelitian. 



 

Jenis dan sumber data 

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data 

dapat dikumpulkan dari latar belakang data (data setting) yang berbeda. Latar 

data yang dimaksud aialah latar natural (natural setting) dimana fenomena atau 

peristiwa secara normal terjadi yang disebut nonctrived settings, dan latar 

artifisial (artificial setting), baik dilaboratorium, dalam rumah responden, di 

jalan, atau di mall yang disebut contrived settings. Data juga dapat bersumber 

dari dalam organisasi yang dinamakan sumber atau data intern dan dari luar 

organisasi yang dinamakan sumber atau data ekstern. Sumber data ekstern 

dibedakan atas sumber data primer (primary data) dan sumber data sekunder 

(secondary data). Mampu memahami dan mengidentifikasi latar data 

(lingkungan natural dan artifisial atau keduanya) dan sumber data (intern dan 

ekstern atau keduanya maupun data primer dan data sekunder), akan 

memudahkan peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat 

guna dan hasil guna dan memudahkan melakukan pengumpulan data. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

 

 

Data Primer 

  Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi. Data primer yang digunakan adalah persepsi responden terhadap 

tingkat kepentingan pengunjung (customer importance) dan tingkat kinerja kantor 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun (company performance), 

menggunakan item/atribut yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan 

berdasarkan dimensi kualitas pelayanan (service quality dimension). Dimensi – 

dimensi tersebut antara lain: Bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (empathy). 

 

Data sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Sumber sekunder meliputi komentar, interprestasi, atau pembahasan tentang 

materi original. Bahan-bahan sumber sekunder berupa artikel-artikel dalam surat 

kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel 

yang ditemukan dalam jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi suatu 

penelitian original yang lain. Buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, 

publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, 

data bases dari penelitian terdahulu, catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa 

resmi, dan catatan perpustakaan juga merupakan sumber data sekunder. 

 

Metode Pengumpulan data 

  Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. 



Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara survei 

menggunakan instrument questioner. Kuesioner yang akan diberikan 

menggunakan skala likert. Cara pengukurannya adalah dengan 

menghadapkan responden pada beberapa pertanyaan dan kemudian diminta 

untuk memberikan jawaban yang terdiri dari lima tingkat. 

Populasi Dan Sampel 

   Populasi 

 Populasi didefinisikan oleh Nazir (2003:271), sebagai kumpulan 

dari individu dengan kualitas serta ciri – ciri yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengunjung atau masyarakat, yang menggunakan jasa kantor 

camat tersebut pada tahun 2012 yaitu sebesar 16.250 orang. 

 

Sampel 

Sampel menurut Sugiono (2006:73) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Secara satistik, menurut Umar (2001:59) terdapat bermacam – macam cara 

yang dapat dilakukan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. 

Salah satu cara untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan rumus 

Slovin dalam Umar (2001:78) adalah sebagai berikut. 

    

     
    Dimana : 

   n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = persentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

     masih dapat ditolerir atau diinginkan, misal 10%. 

 

  Metode Analisis Data  

   Analisis Deskriptif 

    

Membuat gambaran secara sistimatis  dan faktual  mengenai faktor-faktor 

yang ada dilapangan  berdasarkan  teori-teori yang ada dalam  literatur yang 

berkaitan dengan  penelitian ini. 

 

  Alat Analisis 

  Alat analisis yang digunakan  dalam penelitian ini adalah distribusi 

frekuensi, dengan cara tabulasi langsung. Yaitu data langsung ditabulasikan  

dari kuisioner ke kerangka tabel  yang telah disiapkan, tanpa perantara lainnya 

(Singarimbun dan Effendi, 1995, halaman 248). Menghitung  frekuensi cukup 

dengan memberi tanda coret atau garis talyy. Setelah menghitung  frekuensi  

akan didapatkan  persentase untuk setiap kategori  dari sampel. Tujuan  dari 

analisis  ini adalah mengambarkan karakteristik sampel penelitian, karena setiap 



sampel biasanya diperoleh  dari populasi yang lebih luas,analisis ini juga 

dianggap menerangkan karakteristik populasi.    

 Metode Analisis 

   Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang membandingkan 

permasalahan yang mengacu pada teori-teori dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi Informatika Kabupaten Sarolangun. 

Instrumen penelitian ini dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel pada penelitian.  

 

 

        

Tabel. 3.1 

Operasional variabel penelitian 

 

Variabel/sub 

variabel 
Pengertian indikator Item/Atribut Skala 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

 

merupakan 

bukti fisik dari 

jasa, bisa berupa 

fasilitas fisik, 

peralatan yang 

digunakan, 

maupun 

representasi 

fisik dari jasa 

Kecukupan 

fisik 

 

 

 

1.   Ruang 

tunggu 

nyaman,Ac 

dingin 

2.  Ada Area 

Parkir yangn 

luas dan 

teratur 

3.  Tampilan 

gedung, 

kebersihan  

dan 

kenyamanan 

Ordinal 

 

Keandalan 

(Reliability) 

Yaitu 

kemampuan 

memberikan 

pelayanan yang 

dijanjikan 

dengan segera, 

akurat dan 

memuaskan dari 

waktu kewaktu 

Kemampuan 

melayani 

dengan cepat 

4.  Pegawai 

memberikan 

kemudahan 

prosedur 

untuk 

memanfaatk

an jasa 

layanan 

yang 

tersedia 

5.  Pegawai 

dapat 

mengatasi 

masalah 

yang 

Ordinal 



dihadapi 

pengunjung 

 

6. Pegawai 

mempermuda

h pengunjung 

dengan 

memberikan 

pelayanan 

seefektif dan 

seefisien 

mungkin 

 

 

Daya Tanggap 

(Responsivenes) 

Yaitu 

keinginan 

para 

karyawan 

untuk 

melayani para 

pengunjung 

dan 

memberikan 

pelayanan 

dengan 

tanggap 

Kemauan 

membantu 

Pengunjung 

Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi 

Informatiaka 

7. Pegawai 

memberikan 

pelayanan 

dengan segera 

kepada 

pengunjung 

8. Pegawai 

bertanggung 

jawab dalam 

membantu 

pengunjung 

 

 

 

 

 

 

9. Pegawai 

menerima 

respon atau 

keluhan 

pengunjung 

 

Ordinal 

Jaminan 

(Assurance) 

Mencakup 

Pengetahuan, 

Kemampuan, 

Kesopanan, 

dan sifat dapat 

dipercaya 

yang dimiliki 

pegawai 

Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi 

Informatika, 

bebas dan 

bahaya,resiko,

Pengetahuan 

dan kesopan 

pegawai 

Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi 

Informatiaka 

10.  Pegawai 

dinas 

Perhubungan 

Komunikasi 

Informatika 

Kabupaten 

Sarolangun 

dapat 

dipercaya 

11. Pegawai 

bersikap 

sopan dan 

ramah 

12. Pegawai 

Ordinal 



atau keragu-

raguan 

merespon 

pengunjung 

ketika 

pengunjung 

memberi 

saran 

 

Empati 

(Empathy) 

Yaitu meliputi 

kemudahan 

dalam 

melakukan 

hubungan 

komunikasi 

dengan baik, 

perhatian 

pribadi, dan 

memahami 

keluhan 

pengunjung 

Dinas 

Perhubungan  

Kepedulian 

terhadap 

pengunjung 

13. Pegawai 

memberikan 

perhatian 

atau respon 

kepada 

pengunjung 

14. Pegawai 

melayani 

pengunjung 

dengan 

memnuhi 

kebutuhan 

yang spesifik 

15.Pegawai 

ramah dalam 

melayani 

pengunjung  

Ordinal 

 

 

   

 

  Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini merupakan cara yang diharapkan dapat menghasilkan 

suatu peraturan pelaksana didaerah yang dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan kualitas pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sarolangun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

Deskriptif  Kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga sampai suatu kesimpulan yang 

akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian 

    

  Jenis dan sumber data 

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data 

dapat dikumpulkan dari latar belakang data (data setting) yang berbeda. Latar 

data yang dimaksud aialah latar natural (natural setting) dimana fenomena atau 

peristiwa secara normal terjadi yang disebut nonctrived settings, dan latar 

artifisial (artificial setting), baik dilaboratorium, dalam rumah responden, di 

jalan, atau di mall yang disebut contrived settings. Data juga dapat bersumber 

dari dalam organisasi yang dinamakan sumber atau data intern dan dari luar 

organisasi yang dinamakan sumber atau data ekstern. Sumber data ekstern 

dibedakan atas sumber data primer (primary data) dan sumber data sekunder 

(secondary data). Mampu memahami dan mengidentifikasi latar data 



(lingkungan natural dan artifisial atau keduanya) dan sumber data (intern dan 

ekstern atau keduanya maupun data primer dan data sekunder), akan 

memudahkan peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna 

dan hasil guna dan memudahkan melakukan pengumpulan data. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

   

   

Rekapitulasi dari Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. 

Tabel 5.10 

Rekapiltulasi dari Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan  Informatika Kabupaten Sarolangun 

 

No Dimensi Pernyataan Nilai Skor Rata Kategori 

1      

Tangible 1.Ruang tunggu 

nyaman,Ac dingin 

307 307 Baik 

  2. Ada area parker  

yang luas dan 

teratur 

282 

  3.Tampilan 

gedung,kebersiha

n dan 

kenyamanan 

333 

2 Reability 1.Pegawai 

memberikan 

kemudahan 

prosedur untuk 

memanfaatkan jasa 

layanan yang 

tersedia 
 

321 288 Baik 

  2.pegawai dapat 

mengatasi masalah 

yang dihadapi 

pengunjung 
 

284 

  3.Pegawai 

mempermudah 

pengunjung dengan 

memberikan 

pelayanan seefektif 

dan seefisien 

mungkin 

259 

3 

 

Resvonsiv

eness 

1. Pegawai  

memberikan 

pelayanan 

208 225 Baik 



dengan segera 

pada pengunjung 

  2. Pegawai 

bertanggung 

jawab dalam 

membantu 

pengunjung 

 

181 

  3. Pegawai 

menerima respon 

atau keluhan 

pengunjung 

288 

4 Assurance 1. Pegawai Dinas 

Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kabupaten 

Sarolangun 

dapat dipercaya 

257 199 Tidak Baik 

  

 

 

2. Pegawai 

bersikap sopan 

dan ramah 

197  

  3. Karyawan 

merespon 

pengunjung 

ketika 

pengunjung 

member saran 

181  

5 Empaty 1. Pegawai 

memberikan 

perhatian atau 

respon kepada 

pengunjung  

294 270 Baik 

  

 

 

2. Pegawai 

melayani 

pengunjung 

dengan 

memenuhi 

kebutuhan yang 

spesipik 

221 

 

 

 

 

3. Karyawan ramah 

dalam melayani 

pengunjung 

 

296 

 

    1289  

    257.8 Kurang baik 



 

  Dari tabel Rekapitulasi Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun diatas, Dapat disimpulkan secara 

keseluruhan,bahwa pengunjung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sarolangun merasa kurang baik. 

 

Dari tabel 5.10 di atas Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik Pada 

Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun: 

 

1.Secara umum Pernyataan Publik Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sarolangun 1289 dengan total skor 257,8 atau berada diantara 

nilai 179-259 dengan kategori tidak baik.  

2. Yang memiliki skor tertinggi adalah pernyataan mengenai bukti fisik dengan rata-rata 

skor 307 atau berada diantara nilai 259 – 337  dengan kategori cukup baik. Skor 

tertinggi kedua adalah pernyataan mengenai Reability dengan rata-rata skor 288 atau 

berada diantara nilai 259-333 dengan kategori cukup baik. Skor tertinggi ketiga 

adalah pernyataan mengenai Empaty 270 diantara nilai 259-333 – 228 dengan 

kategori  baik.  
3.Yang memiliki skor terendah adalah pernyataan mengenai Ressvonsivenes dengan  

rata-rata skor 225 atau berada diantara nilai 179 – 258  dengan kategori tidak baik. 

skor terendah kedua adalah pernyataan mengenai Asurance dengan rata-rata skor 199 

atau berada diantara nilai 179 – 258  dengan kategori tidak baik. 

Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Pengunjung Dinas Perhubungan 

komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun merasa kurang baik dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian  pada Analisis Kualitas Pelayanan publik Pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun,maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Secara umum Analisis Kualitas Publik publik Pada Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sarolangun  berada pada rentang skala 179-258 dengan 

kategori kurang baik.  

2. Untuk indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah item pernyataan mengenai 

bukti fisik yang berada diantara nilai 259 – 337  dengan kategori baik. 

3. Untuk indikator yang mempunyai nilai terendah adalah pernyataan mengenai 

Asurance  yang berada diantara nilai 179 – 258  dengan kategori tidak baik. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang 

dapat disampaikan yaitu: 

1. Dengan melihat jawaban dari hasil kuesioner dapat dilihat secara umum bahwa 

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan komunikasi dan 



Informatika Kabupaten Sarolangun dengan kategori kurang baik. Untuk itu Kepala 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun harus 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. 

2.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun harus segara 

melayani pengunjung dalam pengujian kier dan segera merespon pengunjung jika 

pengunjung dalam kesulitan mendapatkan informasi,kemudian pegawai harus 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. 

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun harus 

meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan, bersikap sopan dan ramah dan 

memberikan  respon yang posotif terhadap pengunjung ketika pengunjung 

memberikan saran yang lebih baik, Pegawai hendaknya memberikan perhatian, dan 

melayani pengunjung dengan kebutuhan yang spesipik agar tercapai tujuan yang 

baik.  

4.Ada beberapa keluhan pengunjung tentang Uji Kelayakan tentang KIER diantaranya 

adalah :  

- Cepat  

Waktu yang digunakan dalam melayani pengunjung minimal sama dengan batas 

waktu dalam standar pelayanan yang ditentukan oleh instansi tersebut. 

- Tepat  

Kecepatan tnpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan 

pengunjung,karena tidak dapat memenuhi keinginan dan harapan pengunjung. 
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