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KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) merupakan  kegiatan evaluasi 

pelayanan publik terhadap layanan yang diberikan oleh BAPENDA terkait layanan pajak 

kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Dengan pelaksanaan Survey ini akan terlihat 

sejauhmana pelayanan yang selama ini berjalan khususnya pada semester pertama tahun 

2021 kepada masyarakat, sehingga BAPENDA akan mampu mengevaluasi pelayanan dan 

memperbaiki menjadi lebih baik, juga menjadi penilaian terkait penerapan Zona Integritas.  

Pelaksanaan SKM pada semester pertama tahun 2021 ini tidak lepas dari amanat 

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) nomor 14 

tahun 2017,  sehingga setiap langkah sampai dengan analisa data dilakukan berdasarkan 

pedoman dari PERMENPAN RB tersebut agar terjadi tingkat validitas dalam hasil survey. 

Tentunya, apapun hasil dari survey tersebut merupakan kenyataan yang terjadi pada 

pelayanan publik secara online di BAPENDA pada semester pertama tahun 2021 yang 

kemudian menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah 

Kabupaten Tangerang secara global. Selain itu juga, dalam mekanisme wawancara 

masyarakat diminta pendapat atau Feedback dari apa yang telah mereka terima dalam 

pelayanan publik tersebut. Data-data tersebut kemudian akan dibahas dan menjadi 

catatan penting dalam pembangunan pelayanan dan kebijakan di BAPENDA kabupaten 

Tangerang. 

Semoga laporan akhir yang telah disusun untuk kegiatan Survey Kepuasaan 

Masyarakat ini mampu menjadi bahan evaluasi yang signifikan bagi BAPENDA sehingga 

bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik kedepannya.   

 

Tigaraksa,  2021 

BAPENDA Kab. Tangerang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah di new normal Pandemi Covid 19 ini 

memang memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Melalui penerapan 

Protokol Kesehatan dengan menjaga kesehatan pegawai akan penerapan kebijakan 

Sebagian Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) harus berupaya 

memberikan pelayanan yang tetap prima kepada masyarakat seperti biasanya. Tentunya 

hal ini adalah format pelayanan baru bagi pemerintah pasca penerapan new normal di 

era Covid 19, sehingga perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terjadi pada pola 

pelayanan.  

Namun, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat 

sebagaimana termaktub dalam KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004. Sehingga keadaan new 

normal ini tidak menjadi penghalang dalam pemberiaan pelayaan kepada masyarakat, 

dan untuk memastikan akan berjalan baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah ini adalah melakukan kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM), 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Program Pembangunan  Nasional (PROPENAS), yakni perlu disusun indeks 

kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di 

samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap 

unit  penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sebagaimana 

pedoman dalam Peraturan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PERMENPANRB) Nomor 14 tahun 2017.  

Berlandaskan pemikiran diatas, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah 

Kabupaten Tangerang, selaku Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perpajakan 

kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain itu, BAPENDA menjadi Perangkat 

Daerah yang masuk dalam penerapan Zona Integritas (ZI), perlu mengadakan kegiatan 
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survey kepuasaan masyarakat (SKM) sebagai salah satu upaya melihat pelaksanaan 

pelayanan yang sudah berjalan di masa New Normal Covid 19 dan menjadi rujukan dari 

data hasil survey untuk memperbaiki pelayanan kedepan guna menjadi salah satu 

intrumen dalam penerapan Zona Integritas. 

Survey yang dilakukan pada semester 1 tahun 2021 ini mengambil dua tempat 

sample, pertama di tempat pelayanan BAPENDA itu sendiri dan kedua pengambilan 

sample diambil dari 5 UPT. Pembagian sample ini tentunya merujuk pada pedoman 

survey PERMENPAN RB nomor 14 tahun 2017 melalui penggunaan table Krejcie, sehingga 

validitas sample terjaga. 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) adalah untuk 

mengevaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) pada semester satu tahun 2021. 

Adapun tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah: 

1. Mengimplementasikan pelayanan publik sebagaimana arahan dari PERMENPANRB 

nomor 14 tahun 2017 

2. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja pelayanan pada New Normal 

Covid 19 

3. Sebagai evaluasi pelayanan publik guna memperbaiki pelayanan yang menuju 

pelayanan prima 

4. Wujud keterbukaan dan transparansi pelayanan publik 
 

C. Dasar Hukum  

Pelaksanaan “Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM)”, berpijak pada dasar hukum:  

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

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

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

d. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
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Terintegrasi Secara Elektronik. 

e. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah  

g. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, 

Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Tangerang. 
 

D. INDIKATOR KELUARAN 

Indikator keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Survey Kepuasaan 

Masyarakat (SKM) adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen laporan hasil Survey 

Kepuasaan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah 

Kabupaten Tangerang, yang dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan perencanaan 

pelayanan di tahun yang akan datang juga menjadi salah satu instrument dari penerapan 

Zona Integritas (ZI). 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK,  

SKM DAN BAPENDA	

	
 

A.	KONSEP PELAYANAN PUBLIK 

1.	Definisi Pelayanan Publik 

Zein Badudu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan.  

Arti publik, penurut Zain Badudu, istilah publik berasal dari bahasa inggris public 

yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi 

bahasa indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.  

Adapun pelayanan publik, menurut Kepmenpan No, 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

 Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan tugas utama dalam administrasi 

pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Perkembangan yang muncul di 

sejumlah negara dalam bidang pelayanan publik menunjukkan adanya pergeseran lebih 

ke arah penerapan prinsip orientasi pasar dalam penyediaan pelayanan. Ini berarti bahwa 

pelayanan yang diberikan pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap 

masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan prinsip catalytic government, yang mengandung 

arti bahwa aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak sebagai 

katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu dibutuhkan visi yang jelas 

dalam memberikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya. 
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 Dalam konteks ini pemerintah lebih bertindak sebagai regulator dibanding 

implementor atau aktor pelayanan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberdayakan 

kelompok masyarakat itu sendiri sebagai penyedia atau pelaksana pelayanan. 

 Sementara itu pemerintah hanya membantu masyarakat agar mampu membantu 

dirinya sendiri (helping people to help themselves), yang merupakan prinsip self-help atau 

steering rather than rowing dalam gagasan Reinventing Government. 

 Dipandang dan sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan 

yang didorong oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan masyarakat mempunyai 

perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yang berlaku pada 

masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal ini membuka cakrawala baru 

bagi aparatur untuk semakin berperan secara lebih baik dalam membantu masyarakat 

memenuhi kebutuhannya. 

 Merujuk SK MENPAN nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik, atau pelayanan 

umum, pada dasarnya merupakan, "segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk 

barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan demikian 

pengertian pelayanan publik sebagaimana dimaksud SK tersebut mempunyai arti yang 

sangat luas. 

 Melalui diterapkannya kebijakan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, dilihat dari sisi pelayanan pubik, diharapkan point of delivery menjadi lebih 

pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadi lebih dekat ke masyarakat. 

Konsekuensi logisnya adalah perlu pelimpahan kewenangan menyangkut pelayanan 

publik pada tingkatan pemenintah di bawahnya, utamanya pemerintah kecamatan. 
 

 

2.	Jenis-jenis Pelayanan Publik 

 Pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam pelayanan 

administrasi dan pelayanan pembangunan (Hoeseinf 1995), sedangkan berdasarkan 

fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terdapat 3 fungsi pelayanan. 

Pertama, environmental services. Bentuk ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana 
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lingkungan (dalam arti luas) antara lain jalan, jembatan, drainase, jambatan dsb. Juga 

termasuk dalam bentuk layanan ini adalah personal services antara lain pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, keagamaan dsb. Kedua, developmental services, Layanan 

bentuk ini lebih bersifat memampukan dan memfasilitasi (enabling and facilitating), atau 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian 

termasuk pelayanan yang berupa pelayanan administrative yang bersifat legalitas 

misalnya melegalkan sesuatu kepemilikan atau keberadaan seseorang individu dalam 

masyarakat yang berbentuk pelayanan perijinan, KTP, akte kelahiran, dan sebagainya. 

Ketiga, protective services, bentuk ketiga ini lebih bersifat pemberian pelayanan keamanan 

dan perlindungan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, militer, bahaya kebakaran, 

bencana alam dan sebagainya. 

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan 

dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

dengan tujuan: 

1. Mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh 

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.  

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan 

asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 

3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara 

maksimal. 

4. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kuliatas 

pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.  

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 jenis-jenis pelayanan public didasarkan pada ciri-ciri dan 

sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, dalam hal 

ini pelayanan publik dapat dibedakan menjadi: 

1. Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan 

tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 

dokumen. Misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-



  LAPORAN SKM 2021 

 

BAPENDA KAB. TANGERANG 7 

 

lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah: pelayanan sertifikat tanah, pelayanan 

IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akta kelahiran/kematian). 

2. Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk 

distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau 

individu) dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan 

produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang 

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimannya. Contoh jenis 

pelayanan ini adalah: pelayanan listrik, pelayanan air, pelayanan telpon. 

3. Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoprasiannya 

berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya 

berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 

habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. 

4. Pelayanan Regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan 

perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. 
 

	

3.	Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Aparatur pemerintah mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan 

kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme. Dengan demikian bidang pelayanan 

publik masih perlu mendapat perhatian dan pembenahan secara sungguh-sungguh dalam 

berbagai sektor yang menjadi pendukung terselenggaranya pelayanan publik yang efektif 

sehingga dapat menjawab tantangan yang ada yaitu memberikan pelayanan yang 

profesional guna memenuhi tuntutan masyarakat. 

Dalam kondisi demikian tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan 

pelayan yang dibutuhkan masyarakat. Maka salah satu alasan penting kehadiran 

pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan publik yaitu diperlukan untuk melindungi 

kepentingan masyarakat, jika layanan yang dibutuhkan itu ternyata tidak dapat dijangkau 

masyarakat atau disediakan oleh mekanisme pasar. Meluasnya peran pemerintah dalam 
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menyelenggarakan fungsi pelayanan (publik) berkembang dengan munculnya paham atau 

pandangan tentang filsafat negara. Adanya perluasan fungsi tersebut tidak lain adalah 

untuk kesejahteraan rakyat. Perluasan yang besar pada akhir-akhir ini dalam fungsi 

kesejahteraan itu telah memperlihatkan konsepsi baru tentang sifat pemerintahan 

konsepsi ini meletakkan pemerintahan dalam hubungan-hubungan yang lebih akrab dan 

kooperatif dengan manusia biasa sekaligus meruntuhkan tradisi pemerintahan sebagai 

suatu kekuasaan. 

Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini sesungguhnya 

adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang 

terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan 

fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

Dengan kewenangannya, pemerintah yang terdesentralisasi mampu menyerahkan 

sebagian urusan pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang 

lebih atas dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk 

tim kerja yang optimal dan potensial. 

Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, dimana kecenderungannya 

penyelewengan dan korupsi relatif kecil sehingga untuk itu diperlukan perubahan aturan 

agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri.   

Keseluruhan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 

berpijak pada prinsip untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Melalui berbagai upaya itu maka diharapkan dapat tercapai tujuan dari 

pelayanan publik yakni terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai market dari pelayanan 

publik yang diberikan pemeintah. Peningkatan kualitas pelayanan menurut Suraman at.al 

(dalam Fandy Tjiptono 1996: 70) meliputi lima dimensi pokok, yaitu: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjian 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. 
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3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Lovelock (1992) mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan 

publik, agar kualitas layanan dapat dicapai antara lain: 

1. Tangible (terjamah), yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil 

dan komunikasi material. 

2. Realiable (handal), yang meliputi kemampuan membentuk pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan memilki keajegan. 

3. Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu rasa tanggung jawab terhadap mutu 

pelayanan. 

4. Assurance (jaminan), yang meliputi pengetahuan, perilaku dan kemampuan 

pegawai. 

5. Empathy (empati), yaitu perhatian perorangan pada pelanggan. 

Disamping itu maka dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam 

memberikan layanan publik setidaknya para pelayan publik harus: 

1. Mengetahui kebutuhan yang dilayani. 

2. Menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja). 

3. Memantau dan mengukur kinerja. 
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B.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Untuk mengetahui sejauhama pelayanan publik telah dilaksanakan memenuhi 

harapan masyarakat atau sesuai dengan prinsip-prinsipnya maka digunakan pengukuran 

dengan menggunakan standar atau melalui indek kepuasan masyarakat. Dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Survey 

Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: “Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya”. 

Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan dapat dilakukan melalui 

pengukuran kepuasan masyarakat atau pelanggan, untuk dapat mengetahui sampai sejauh 

mana pelayanan telah mampu memenuhi harapan atau dapat memberikan pelayanan 

kepada pelanggan, maka organisasi harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau 

suatu atribut tertentu. Harapan pelanggan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan 

kinerja aktualnya, sehingga dari sini akan diperoleh Survey kepuasan pelanggan yang 

mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan.  

Menurut Tjiptono (1997:31), Survey Kepuasan Pelanggan adalah mengukur 

perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan dalam membeli suatu 

produk atau jasa dan apa yang sesungguhnya ditawarkan perusahaan. Pengunaan Survey 

Kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah 

berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengetahui program 

mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari 

kepuasan pelanggan”.  

Menurut  Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang “relevan, valid 

dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran Survey 

kepuasan masyarakat, yaitu: 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
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2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan. 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 

pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang 
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untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. 

Dari 14 unsur tersebut kemudian dirumuskan oleh Kementrian Aparatur Negaran 

dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) melalui Peraturan Menteri Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Survey Kepuasaan Masyakat, merumuskan sembilan unsur yang harus dinilai 

oleh masyarakat untuk mengevaluasi pelayanan publik. Berikut Sembilan unsur 

berdasarkan PERMENPAN RB tersebut adalah: 

1. Persyaratan  

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan  

4. Biaya/tarif 

5. Produk layanan 

6. Kompetensi pelaksana 

7. Perilaku pelaksana 

8. Sarana dan Prasarana 

9. Penanganan Pengaduan 

	

	

C. Gambaran Kelembagaan BAPENDA 

Mengacu pada   Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, pembentukan Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja BAPENDA Kabupaten 

Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam susunan Organisasi BAPENDA Kabupaten 
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Tangerang, Kepala Badan  mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.  Kemudian dalam melaksanakan 

tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan 

BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi 

pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;  

2. Pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, 

Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi 

pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;  

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-

P2 dan BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan 

regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan 

Daerah;  

4. Pelaksanaan administrasi yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan 

BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi 

pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya  

Dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsinya,  kewenangan dan tupoksi BAPENDA, 

Kepala BAPENDA bersama  seluruh pejabat dan staf di BAPENDA melaksanakan 

pelayanan Pendapatan daerah dan Perpajakan kepada masyarakat dengan mengacu pada 

Peraturan dan SOP yang ada.  

Dengan demikian maka dari sisi pedoman operasional dalam melaksanakan 

kebijakan pendapatan daerah menunjukan: Pertama, kebijakan pendapatan daerah ini 

sudah ditunjang oleh acuan operasional kebijakan yang sistematis dan lengkap; Kedua, 

keberadaan pedoman operasional  memungkinkan dilakukannya tertib kerja, pelayanan 

dan operasional pelayanan perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; 
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dan ketiga, keberadaan pedoman operasional tentang pendapatan daerah ini menjadi 

acuan bagi BAPENDA untuk memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan tepat. 

Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, pembentukan Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tangerang dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat 

dan 4 (empat) bidang.  

Masing masing-masing bidang memiliki staf sesuai dengan bidang keahliannya 

yang jumlah disesuaikan dengan kebutuhan. Di samping Kepala Badan dan Staf di 

BAPENDA, juga ditunjang oleh kepala bidang dan kasubag. 

Ketersediaan pimpinan dan staf pengelola ini merupakan prasyarat 

terselenggaranya kebijakan pendapatan daerah dari yang dijalankan oleh Pemerintah 

Daerah melalui BAPENDA. Terdapat beberapa ketentuan untuk menjamin 

terselenggaranya pelayanan pendapatan secara prima. Pertama, adalah  pimpinan dan 

staf yang memiliki profesionalime tinggi, Kedua, ketersediaan jumlah pimpinan dan staf 

pelayanan yang memadai; Ketiga, konsistensi pimpinan dan staf pelayanan pendapatan 

untuk melaksanakan tupoksinya  dengan memperhatikan prinsip ketepatan, kemudahan 

dan kecepatan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para investor dan 

pengusaha yang mengurus perizinan.  

Mengacu pada upaya yang keras dari Pemerintah Kabupaten untuk mendorong 

peningkatan pendapatan daerah yang cepat dan besar, ketiga prasyarat terkait dengan 

ketersediaan pimpinan dan staf dalam mengelola kebijakan investasi daerah tentu 

menjadi perhatian untuk dapat dipenuhi. Yang patut menjadi perhatian adalah pertama, 

terbatasnya jumlah staf pelaksana pelayanan yakni 94 orang dibandingkan dengan jumlah 

dan jenis pelayanan perpajakan yang berjumlah lebih dari 20. Kedua,  masih terdapat staf 

yang berpendidikan SLTA yang Magang dalam pelaksanaan pelayanan di BAPENDA 

Kabupaten Tangerang.  Hal ini menjadi agenda bagi Pemda Kabupaten Tangerang untuk 

menambah jumlah staf pelaksana sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan tingkat 

pendidikan dan kapasitas staf pelayanan pendapatan  melalui beasiswa kuliah S1 maupun 

melalu pendidikan dan pelatihan.  
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Salah satu aspek input yang penting untuk melaksanakan kebijakan peningkatan 

pendapatan daerah adalah sarana dan fasilitas yang digunakan untuk memberikan 

pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan berbagai pihak pemangku kepentingan 

lainnya.  Secara umum dapat dikatakan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh 

BAPENDA Kabupaten Tangerang  sudah cukup memadai untuk mengorganisir kebijakan 

dan program-program peningkatan investasi daerah walaupun ruangan yang tersedia 

masih terbatas.   

Diperoleh gambaran tentang sarana dan fasilitas pelayanan perpajakan dalam 

peningkatan pendapatan daerah yang terdapat di BAPENDA Kabupaten Tangerang sudah 

cukup memadai. Namun demikian terdapat beberapa fasilitas dan peralatan yang 

kondisinya sudah rusak dan perlu perbaikan. Pada sisi lain juga tampak ada beberapa 

sarana dan fasilitas yang belum memadai terutama yang terkait dengan kendaraan 

operasional lapangan yang masih terbatas dan  fasilitas  pendukung pelayanan berbasis 

IT yang masih terbatas.  
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BAB III 

METODOLOGI 

 

	

A. Metodologi 
Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) mempergunakan  pendekatan metode 

kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis 

Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan 

publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan 

mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 
 

B. Teknik Pelaksanaan SKM 

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan 

melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil 

survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut: 

1. Menyusun instrumen survei; 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; 

3. Menentukan responden; 

4. Melaksanakan survei; 

5. Mengolah hasil survei; 

6. Menyajikan dan melaporkan hasil. 

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . P. Q } 

 

Teknik Survei Kepuasan Masyarakat 

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain: 

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka; 

2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; 
3. Kuesioner elektronik (e-survei); 

4. Diskusi kelompok terfokus; 
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam. 
 

C. Tehnik Penentuan Sample 

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei 

dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai 

dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran 

sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan  atau 

dihitung dengan menggunakan rumus: 
 

 

dimana : 

S =  jumlah sampel 

λ2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5%,10 % 

N =  populasi 

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 

d =  0,0 
 

D. Tehnik Analisis Data 

1. Pengukuran Skala Likert 
 Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.Nilai dihitung dengan 

menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam 

penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, 

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan 

dengan rumus, sebagai berikut: 
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Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = !"#$%&	()*)+
!"#$%&	,-."/

 = 0
1
 = N 

X= Jumlah Unsur yang disurvei 

Perhitungan bobot: 

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = !"#$%&	()*)+
!"#$%&	,-."/

 = 0
2
 = 0,11 

 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
 

SKM= 3)+%$	4%/5	65$%5	78/.89.5	98/	"-."/	
1	-5$%5	78-5#*%-:	3)+%$	,-."/	;%-:	+8/5.5

 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka 

hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 

sebagai berikut: 

SKM Unit pelayanan x 25 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit 

pelayanan dimungkinkan untuk: 

a. Menambah unsur yang dianggap relevan; 

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam 

unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 
 

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu 

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

NILAI 

PERSEPS

I 

NILAI NTERVAL 

(NI) 

NILAI INTERVAL 

KONVERSI (NIK) 

MUTU 

PELAYANAN 

(x) 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

(y) 

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 – 3,532 76,61– 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31– 100,00 A Sangat baik 
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2. Pengolahan Data Survei 
Pengolahan  data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua)  cara, yaitu: 

a. Pengolahan dengan komputer 

   Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program 

komputer/sistem data base. 

b. Pengolahan secara manual 

1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai 

dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX); 

2) Langkah selanjutnya,  untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan 

nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah 

kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai 

rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur 

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, 

maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 

9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. 

b) Nilai indeks pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 

X unsur 
 

3. Pengujian Kualitas Data 
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, 

disusun dengan mengompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok 

umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat 

digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan. 
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E. Laporan Hasil Penyusunan Survey	Kepuasaan	Masyarakat 

Hasil akhir kegiatan penyusunan Survey kepuasan masyarakat (SKM)	 disusun	

dalam	sebuah	laporan	dengan	ketentuan;	hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat 

didapat	dari	jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan.  

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, 

merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan 

penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). 

Contoh: 

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Unsur pelayanan 

NO Unsur SKM Nilai Unsur 

SKM 

1. Persyaratan A 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur B 

3. Waktu  Penyelesaian C 

4. Biaya/Tarif D 

5. Produk Spesifikasi jenis  pelayanan E 

6. Kompetensi pelaksana F 

7. Perilaku pelaksana G 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 

H 

9. Sarana dan Prasarana I 

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11) + (f x 0,11) 

+ (g x 0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) = Nilai Indeks (X) 
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Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y 

b) Mutu pelayanan  

c) Kinerja unit pelayanan  
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BAB IV 

RENCANA KERJA 

 

Sesuai dengan KAK, pekerjaan Jasa Konsultasi Survey Kepuasaan Masyarakat 

(SKM) ini dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi melalui tahapan-tahapan 

proses persiapan, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan. Adapun	rencana	kerja	

yang	dilakukan	pada	kegiatan	survey	kepuasaan	masyarakat	adalah	sebagai	berikut:	
 

A. Kegiatan Persiapan  

1) Maksud Kegiatan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan Survey	Kepuasaan	Masyarakat	 (SKM)	pada	pelayanan	

perpajakan	 di	 BAPENDA,	 seperti penyiapan Tim Pelaksana, perlengkapan, 

instrumen dan lainnya. 

2) Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan  

o Kegiatan Orientasi Tim merupakan kegiatan untuk melakukan pemahaman 

bersama Tim Ahli dan Tim Pendukung terhadap Kerangka Acuan Kerja 

khususnya tentang rencana kegiatan dan uraian masing-masing personil 

berkaitan dengan tugas yang akan dilaksanakan serta jadwal secara detail 

kegiatan yang dilaksanakan oleh  tiap-tiap personil. 

o Kegiatan penyiapan metode dan kerangka Survey	Kepuasaan	Masyarakat	(SKM)	

Pelayanan	 perpajakan	 di	 BAPENDA. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka 

mempersiapkan metode dan teknik yang tepat dalam melakukan survey serta 

kerangka analisis yang akan digunakan. 

o Kegiatan persiapan instrumen ditujukan untuk menyusun instrumen – 

instrumen yang  digunakan dalam pengumpulan data, diantararanya instrumen 

kuesioner dan wawancara mendalam, serta instrument pengamatan lapangan. 

      3) Hasil Yang diharapkan  

o Tim Pelaksana  memahami  alur dan langkah kegiatan,  tugas dan fungsi masing 

– masing serta  rencana dan jadual kegiatan 
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o Kesiapan kerangka kajian dan metode dalam pelaksanaan Survey	Kepuasaan	

Masyarakat	  

o Tersusunnya instrument pengamatan, instrumen wawancara mendalam dan 

kuisioner. 
 

B. Pengumpulan Data  

1) Maksud kegiatan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, dimana secara umum, data 

yang diperlukan dalam Survey	 Kepuasaan	 Masyarakat	 (SKM)	 pada	 pelayanan	

perpajakan	di	BAPENDA	adalah	sebagai	berikut:  

Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan 

• Pengumpulan data sekunder diantaranya laporan – laporan tentang pelayanan	

perpajakan yang telah lalu, peraturan dan perundang-undangan, panduan atau 

petunjuk pelaksanaan,  dokumen – dokumen  dan data-data tentang pelayanan 

publik lainnya. Data ini menjadi pendukung dan pelengkap data primer yang 

dikumpulkan. 

• Pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan,  

masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik. Untuk 

pengumpulan data jenis ini dilakukan survey lapangan oleh surveyor melalui 

metode pengamatan,  wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner.  

2)  Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari pengumpulan data adalah:  

o Terkumpulnya data-data dokumen panduan, petunjuk teknis, dokumen – dokumen 

laporan, dokumen – dokumen dan data lainnya yang terkait dengan Pelayanan 

Publik. 

o Dapat dilakukannya penyebaran kuesioner, pengamatan, wawancara mendalam 

dengan responden sehingga dapat menghasilkan data-data primer yang dibutuhkan 

untuk analisis. 
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C.	Pengolahan Dan Analisis Data  

1)  Maksud Kegiatan 

Data yang sudah terkumpul akan dilakukan editing dan tabulasi; selanjutnya  

dilakukan análisis. Pada kegiatan ini juga dilakukan análisis data kondisi, 

permasalahan dan strategi peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan 

PERMENPAN RB nomor 14 tahun 2017 

2)  Jenis dan Uraian Kegiatan Analisis 

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan melalui tahapan penghitungan 

unsur dengan bivariat dan univariat. 
 

D.	Perumusan Hasil Kajian 

1) Maksud Kegiatan 

Data yang sudah dianalisis selanjutnya akan menjadi landasan dalam perumusan 

konsep peningkatan pelayanan publik.  

2) Jenis dan Uraian Kegiatan  

Penyusunan dan perumusan Survey	Kepuasaan	Masyarakat	(SKM) dilaksanakan dengan 

melalui  tahapan kegiatan  sebagai berikut: 

• Penghitungan setiap unsur pertanyaan 

• Analisa Bivariat dan Univariat 

• Evalausi melalui mistery shopping 

3) Jenis dan tahapan Pelaporan 

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka Tim Pelaksana dari Konsultan 

berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan perkembangan pelaksanaan 

pekerjaan. Laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut : 
 

Jenis Laporan : 

1. Laporan Pendahuluan, disusun dan diserahkan kepada pemberi pekerjaan/pejabat 

pembuat komitmen 7 hari sejak penandatanganan kontrak. 

2. Laporan Akhir Pekerjaan dan ringkasan eksekutif  yang memuat  keseluruhan hasil 

kajian, ringkasan eksekutif, hasil akhir  kegiatan kegiatan	survey. 
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BAB V 

ORGANISASI & JADWAL PELAKSANAAN 

 

A.	Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan 

1.	Organisasi Pelaksana 

Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakt adalah pihak ke tiga dengan 

melibatkan tenaga ahli dalam	hal	ini	adalah	PT. Komunika	Rakyat	Indonesia	

2. Tim Ahli 

Adapun Tenaga ahli yang mendapat penugasan dalam kegiatan ini adalah: 

§ Tenaga Ahli Kebijaka publik,  

§ Tenaga Ahli Pemerintahan 

§ Operator Komputer,  

§ Surveyor,  

Untuk mensukseskan pelaksanaan pekerjaan, keseluruhan tenaga ahli yang terlibat 

berperan dan bekerja  dalam pelaksanaan pekerjaan ini  sesuai dengan keahliannya. Oleh 

karena itu dilakukan pembagian tanggung jawab dan tugas sesuai dengan keahliannya.   

Secara struktural, keseluruhan personil Tim yang terdiri dari para tenaga ahli, surveyor 

dan bidang administrasi berada dalam tanggung jawab dan koordinasi seorang pimpinan 

tim dalam hal ini Ketua Tim (Team Leader).  
 

B. Uraian Tugas Tim Pelaksana 

Sesuai dengan struktur pelaksana pekerjaan dan lingkup pekerjaan Survey	Kepuasaan	

Masyarakat	(SKM)	Pelayanan	Perpajakan	di	BAPENDA maka disusun uraian tugas masing-

masing personil  sebagai berikut :  

Uraian Tugas Team Leader  

¨ Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pekerjaan  

¨ Mewakili lembaga dalam hal penyusunan dan penyajian pelaporan kemajuan 

kegiatan kepada pemberi tugas dan berbagai pihak terkait dengan program 

¨ Melakukan koordinasi semua pekerjaan serta mengatur semua kegiatan  
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¨ Mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh tim dalam melaksanakan tugas  

¨ Bersama tenaga ahli menyusun instrumen  

¨ Melakukan pengolahan dan analisis data  

¨ Melakukan penyusunan konsep strategi evaluasi pelayaan publik 

¨ Bersama-sama Tenaga Ahli menyusun laporan dan menyajikannya kepada pihak 

pemberi tugas dan pihak-pihak terkait dengan  pekerjaan 

Uraian Tugas Anggota 

¨ Menyusun instrument pengumpulan data untuk SKM 

¨ Melakukan kompilasi, editing dan tabulasi data tentang SKM 

¨ Melakukan analisis data  baik data sekunder maupun data primer dalam tinjauan 

kebijakan publik 

¨ Menyusun konsep strategi peningkatan pelayanan publik sebagai hasil dari SKM 

¨ Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan dan penyajiannya kepada pihak 

pemberi tugas  dan pihak terkait lainnya  

Tugas Surveyor 

¨ Melakukan pengumpulan data  sekunder  

¨ Melakukan pengumpulan data primer (penyebaran kuesioner, wawancara mendalam 

dan observasi lapangan)  

¨ Membantu Tim Ahli dalam kompilasi data lanpangan  

Uraian Tugas Tenaga Administrasi : 

¨ Mengelola administrasi kegiatan 

¨ Mengelola dokumentasi dan sekretariat kegiatan 

Uraian Tugas Operator Komputer 

Melakukan komputerisasi dan input data baik data sekunder maupun primer 
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TABEL  

JADWAL PENUGASAN TIM PELAKSANA 

 

No. 

 

Personalia 

 

Jml 
BULAN 1  BULAN 2   

BL 

 

OB 1 2 3 1 2 3 4 4 

I TIM AHLI  
        

  

1 Team leader 1 
        

2 2 

2 Anggota 1 
        

2 2 

II Tenaga Pendukung  
        

  

1 Suveyor 4 
        

2 8 

2 Operator Komputer 2 
        

2 4 
 

Jumlah 8 
        

- 16 

 

 
C. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) ini dilakukan selama dua	bulan	dari	

bulan	Mei	 hingga	 bulan	 Juni.	 Terhitung sejak Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani. 

Secara garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan  mencakup kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

• Persiapan instrumen dan tim yang akan melaksanakan kegiatan  

• Pengumpulan data sekunder  dan primer 

• Tabulasi dan analisis data  

• Penyusunan dan Perumusan hasil Kajian 

• Kegiatan penyusunan laporan.  
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Tabel  

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

No. Rencana Kegiatan BULAN 1  BULAN 2  
Ket. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PERSIAPAN  
        

 

 
a. Pembagian tugas  

        
 

 
b. Diskusi  Teknis Internal 

Konsultan  

        
 

 
C .Penyusunan Instrumen  

        
 

2 LAPORAN PENDAHULUAN  
        

 

 
a. Penyusunan Laporan 

Pendahuluan  

        
 

 
b. Pemaparan Laporan 

Pendahuluan  

        
 

3 PENGUMPULAN DATA  
        

 

 
a. Survey langsung 

        
 

 
b. Analisa hasil survey 

sebelumnya  

        
 

4 ANALISIS DATA 
        

 
 

a. Editing dan Tabulasi data 
        

 

 
b. Analisis Data 

        
 

7 LAPORAN AKHIR 
        

 
 

1. Penyusunan Laporan Akhir 
        

 
 

2.Presentasi/Pemaparan 

Laporan Akhir 
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BAB VI 

HASIL SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT 

 
 

A.  Jumlah Sample 

Survey	tahun	2021	semester	pertama	ini	dilakukan	dengan	cara	pengambilan	sample	

di	BAPENDA	dan	lima	UPT,	sehingga	pembagian	sample	dibagi	kedalam	dua	cluster,	yakni	

cluster	pertama	survey	dilakukan	di	BAPENDA,	dan	cluster	kedua	dilakukan	di	 lima	UPT	

yang	 tersebar	di	29	kecamatan	Kabupaten	Tangerang.	Pengambilan	sample	 ini	dilakukan	

untuk	mengevaluasi	pelayanan	yang	dilakukan	oleh	BAPENDA	diseluruh	tempat	pelayanan	

agar	tergambar	bagaimana	pelaksanaan	pelayanan	pajak	yang	dilakukan	oleh	BAPENDA.		

Tentunya	kebijakan	 ini	 diambil	 agar	penerapan	Zona	 Integritas	 (ZI)	 yang	menjadi	

program	BAPENDA	bisa	terwujud,	karena	salah	satu	instrument	dari	penerapan	ZI	adalah	

pelaksanaan	 Survey	 Kepuasaan	Masyarakat	 (SKM).	 Adapun	 jumlah	 sample	 yang	 diambil	

pada	survey	ini	adalah	367	responden,	 jumlah	sample	tersebut	mengacu pada Peraturan 

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) nomor 14 tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 

tabel Morgan dan Krejcie.	

Tabel  
Morgan dan Krejcie 

Populasi Sampel Populasi Sampel Populasi Sampel 
(N) (n) (N) (n) (N) (n) 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
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80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 

 

Adapun pembagian sample yang direncanakan adalah sample yang diambil di UPT 

adalah 50 sample setiap UPT sehingga total sample dari UPT 250 responden, sedangkan 

BAPENDA berjumlah 117 Responden. Dalam perjalanan survey terjadi penerapan 

Pembatasan Perlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka ada perubahan responden, 

yakni UPT diambil 25 respon sehingga jumlah responden dari UPT adalah 125. Sedangkan 

jumlah responden yang diambil dari BAPENDA adalah 242.  
 

B. Karakteristik Responden 

Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) di semester satu tahun 2021 dilakukan 

selama dua bulan atau 60 hari (kalender Kerja). Tehnik yang dilakukan pada survey 

semester ini adalah wawancara langsung dengan responden baik yang di BAPENDA dan 

UPT. Tentunya,  pada	wawancara	ini	menerapkan	Prokol	Kesehatan	dengan	cara	jaga	jarak,	

menggunakan	masker,	dan	setiap	surveyor	dilakukan	SWAB	terlebih	dahulu.		

Karakteristik	responden	yang	dianalisa	pada	Survey	Kepuasaan	Masyarakat	(SKM)	

pada	 semester	 satu	 tahun	 2021	 merujuk	 pada	 Peraturan	 Menteri	 Aparatur	 Negara	 dan	

Reformasi	Birokrasi	 (PERMENPANRB)	nomor	14	 tahun	2017.	Adapun	karakteristik	 yang	

dianalisa	adalah:	

1. Pekerjaan	

2. Pendidikan	

3. Usia	

4. Jenis	Kelamin 

Empat	 karakteristik	 ini	 dianalisa	 dengan	 tehnik	 bivariat	 terhadap	 item	 kuisioner	 Survey	

Kepuasaan	Masyarakat.	Adapun	hasil	Analisa	sebagai	berikut:	
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1. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Unsur	 pekrejaan	 dalam	 Fromat	 Survey	 Kepuasaan	 Masyarakat	 (SKM)	 yang	

terumuskan	 dalam	 PERMENPANRB	 no	 14	 tahun	 2017,	 terdapat	 empat jenis pekerjaan 

responden yang didapat ketika survey, yaitu: 

1. Wiraswasta  

2. Pegawai Swasta 

3. Pelajar/Mahasiswa 

4. Lainya 

Pada survey semester pertama tahun 2021, responden didominasi oleh pegawai 

swasta. Ada 42% masyarakat yang melakukan pelayanan perpajakan di BAPENDA adalah 

berprofesi pegawai swasta, sedangkan yang paling rendah persetasinya terdapat pada 

profesi pelajar	dan	Pegawai	Negeri	Sipil	(PNS)lainnya. Hal tersebut bisa dilihat pada chart 

dibawah ini: 

Chart  

Responden Berdasarkan Pekerjaan 

	
	

Berdasarkan chart diatas, bisa disimpulkan bahwa terjadi aneka ragam profesi 

yang menerima pelayanan dari BAPENDA pada tahun 2021 semester pertama. Secara 

Analisa bivariat, ini akan memberikan sumbangsih pendapat yang beragam terhadap 

pertanyaan penelitian. 
 

29%

42%

27%
1%
1%

Unsur Pekerjaan

WIRASWASTA

PEGAWAI SWASTA

LAINNYA

PNS

Pelajar
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2. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Unsur Pendidikan menjadi salah satu unsur signifikan dalam cara pandang 

masyarakat terhadap pelayanan di BAPENDA. Karena Pendidikan membentuk pola pikir 

seseorang dalam memandang pelayanan publik. Pada survey semester pertama tahun 

2021, Pendidikan responden sangat bervariasi bahkan bisa dikatakan mewakili semua 

unsur Pendidikan. Data tersebut bisa dilihat pada chat dibawah ini,	chart	yang	disusun	

sengaja	disajikan	dalam	bentuk	angka	tidak	persentasi,	karena	akan	terlihat	bagaimana	cara	

pandang	 responden	 dalam	memberikan	 penilaian	 pada	 pertanyaan	 survey,	 Adapun	 data	

chart	adalah	sebagai	berikut:  

 

Chart  
Responden Berdasarkan Pendidikan 

	

	
	

Berdasarkan data chart diatas, bisa dilihat bahwa masyarakat yang 

menerima pelayanan dari BAPENDA dimulai dari Pendidikan dasar (SD) hingga 

Pendidikan tinggi (S2). Paling banyak responden berasal dari Pendidikan SLTA dan 

paling sedikit adalah S2. Ini berarti tingkat kecerdasaan masyarakat dalam 

menyerap pelayanan sangat variative dan aneka ragam.   
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5
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3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dalam pandangn ilmu Psikologi, jenis kelamin mempengaruhi cara pandang 

terhadap suatu masalah. Sehingga pada unsur ini memiliki pengaruh yang tinggi pada 

Analisa hasil survey (Analisa bivariat). Pada survey semester pertama tahun 2021, 

masyarakat yang menerima pelayanan di BAPENDA di dominasi oleh laki-laki 

dibandingkan perempuan. Ada sebanyak 75% laki-laki yang menerima pelayanan 

perpajakan, dan 25% perempuan. Dalam chart bisa dilihat sebagai berikut: 

Chart  

Responden berdasarkan jenis kelamin 

	

	
	
 
 
4. Responden Berdasarkan Usia 

Unsur terakhir pada karakteristik responden adalah usia. Ini merupakan unsur 

yang dikaitkan dengan emosi manusia, dimana labilnya emosi seseorang bisa dilihat dari 

usianya. Kesimpulannya, penilian pelayanan BAPENDA tahun 2021 semester pertama ini 

akan mendapatkan tanggapan atau cara pandang yang dikaitkan dengan stabil dan 

tidaknya emosi seseorang pada pelayanan yang diberikan kepada masayrakat. 

Data yang terkumpul pada survey semester peratama tahun 2021 untuk usia 

hampir sama dengan unsur Pendidikan, bahwa adanya keterwakilan usia dari usia muda 

75%

25%

unsur jenis kelamin

laki-laki

Perempuan
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sampai dengan lansia, sehingga	 pada	 chart	 ini	 sama	 dengan	 Pendidikan	 tidak	 dibuat	

persentase,	dalam chart bisa dilihat sebagai berikut: 

Chart 

Responden unsur Usia 

 
 

 Berdasarkan chart diatas bisa dilihat bahwa paling banyak masyarakat yang 

melakukan pelayanan perpajakan adalah usia 30-40 dan paling rendah adalah usia 61-

70. Disaat masa pandemic ini, unsur ini harus jadi perhatian khusus karena usia renta 

lebih banyak terkena Covid 19.  
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C. Hasil SKM dan Analisa Unsur Pelayanan 

1. Hasil SKM 

 Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) dilakukan selama 2 bulan atau 60 hari kerja, 

survey dilakukan dengan cara wawancara secara langsung tapi dengan tetap menerapkan 

Protokol Kesehatan, yakni surveyor di lakukan Swab sebelum wawancara dan 

menggunakan masker serta menjaga jarak dengan responden. Survey dilakukan di dua 

tempat yakni BAPENDA dan 5 UPT, dengan pembagian sample seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian sample.  

Setelah melakukan Analisa bivariat pada karakteristik responden dan melakukan 

hitungan menggunakan SPSS, dengan tahap sebagai berikut: 

1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai 

dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX); 

2) Langkah selanjutnya,  untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan 

nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut: 

a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah 

kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai 

rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur 

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

b. Nilai indeks pelayanan 

              Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 

X unsur 

3) Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing 

kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun 

berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

utama.  

Dari proses diatas dengan jumlah sample 367, maka didapat hasil penghitungan Survey 

Kepuasaan Masyarkat (SKM) untuk pelayanan perpajakan di BAPENDA pada semester 

pertama tahun 2021 adalah 87,91 yang artinya “Baik” dengan nilai interval 3,516. 
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Penilian tersebut direferensikan pada tabel nilai persepsi, interval pada mutu pelayanan 

yang terdapat pada pedoman Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) sebagaimana tabel 

peringkat dari PERMENPANRB nomor 14 tahun 2017. 

Tabel  

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu 

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 
 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI INTERVAL 
(NI) 

NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 

(NIK) 

MUTU 
PELAYAN

AN 
(x) 

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

(y) 

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 -3,532 76,61– 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31– 100,00 A Sangat Baik 
 

 Berdasarkan tabel diatas, bahwa hasil survey kepuasaan masyarakat BAPENDA 

pada tahun 2021 semester pertama masuk pada nomor 2. Adapun nilai rata-rata dari 

hasil setiap unsur Survey Kepuasaan Masyarkat (SKM) adalah sebagai berikut: 
 

Tabel  

Nilai rata-rata unsur pelayanan 
No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 

U1 Persyaratan  3,255 
U2 Prosedur 3,986 
U3 Waktu pelayanan  2,971 
U4 Biaya/tarif 3,991 
U5 Produk layanan 3,351 
U6 Kompetensi pelaksana 3,301 
U7 Perilaku pelaksana 3,933 
U8 Sarana dan Prasarana 3,301 
U9 Penanganan Pengaduan 3,588 

 

Nilai unsur diatas merupakan hasil dari hitungan nilai keseluruhan, dari nilai rata-rata 

diatas akan menggambarkan pelayanan public perpajakan di BAPENDA yang dianlisa 



  LAPORAN SKM 2021 

 

BAPENDA KAB. TANGERANG 37 

 

secara univariat. Dari Sembilan unsur, semuanya	mendapatkan	nilai	Baik, unsur-unsur 

tersebut	adalah:  

a. Unsur Persyaratan 

b. Unsur Prosedur 

c. Unsur Waktu Pelayanan 

d. Unsur Biaya/tarif 

e. Unsur Produk Layanan 

f. Usur Kompetensi 

g. Unsur Perilaku  

h. Unsur Sarana 

i. Pengaduan	 

Unsur-unsur	tersebut	akan	dijelaskan	setiap	itemnya	secara	eksplisit	dibawah	ini.	

 

2. Analisa Unsur Pelayanan 

 Analisa	unsur	pelayanan	pada	survey	kepuasaan	masyarakat	adalah	Analisa	setiap	

poin	pertanyaan	yang	berjumlah	sembilan	pertanyaan	secara	univariat	dan	bivariat	Analisa	

yakni	menghubungkan	karakteristik	responden,	nilai	unsur	item,	serta	nilai	IKM	itu	sendiri.	

Setelah	 analisa	 tersebut	 dilakukan	 pembuatan	 diagram	 dengan	metode	 Importance dan 

Performance Analysis (IPA Diagram). IPA diagram Merupakan metode untuk mengetahui 

dimana tingkat harapan terhadap pelayanan pajak	yang diterima oleh	masyarakat	yang	

diberikan	 oleh	 BAPENDA. Berikut	 hasil	 analisa	 survey	 kepuasaan	 masyarakat	 semester	

pertama	tahun	2021 sebagai berikut: 

 

a. Unsur Persyaratan (U1) 

 Unsur persyaratan adalah menilai pendapat masyarakat terkait persyaratan-

persyratan yang diterapkan oleh BAPENDA untuk pelayanan perpajakan bagi masyarakat 

Kabupaten Tangerang. Hasil survey pada semester pertama tahun 2021, untuk unsur 

persyaratan nilai rata-rata performancenya adalah 3,255. Berdasarkan tabel interval nilai 

persepsi yang merujuk pada PERMENPANRB nomor 14 tahun 2017, unsur ini 

dikategorikan baik.  
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Adapun	 nilai	 performance	 berdasarkan	 nilai	 IPA	 bahwa	 masyarakat	 menilai	

persyratan	yang	ditentukan	oleh	BAPENDA	terkait	pelayanan	perpajakaan	dianggap	sesuai	

dengan	kebutuhan	masyarakat.	Dalam	chart	bisa	dilihat	dibawah ini:  

Chart  

Unsur persyaratan 

	
Berdasarkan chart diatas menunjukan 90% masyarakat menilai bahwa persyaratan 

sesuai, dan 1% masyarakat yang menyatakan persyaratan tidak sesuai dan	5%	menilai	

kurang	sesuai. Yang menyatakan tidak sesuai adalah masyarakat berporfesi PNS dengan 

Pendidikan S1 pada pelayanan PBB dengan	tempat	pelayanan	BAPENDA. 

 

2. Unsur Prosedur (U2) 
 Unsur kedua	adalah	unsur	Prosedur,	yaitu	unsur yang menilai tentang rangkaian 

yang	diterima	oleh	masyarakat	dan	rangkaian	pelayanan	yang	dilaksanakan	oleh	pegawai.	

Sehingga	 pada	 unsur	 ini	 akan	 menilai	 Standar	 Pelayanan	 (SP)	 dan	 Standar	 Operasional	

Prosedur	 (SOP),	 sehingga	penting	beriringan	dengan	hasil	 survey	 ini	 difollow	up	dengan	

monitoring	dan	evaluasi	SOP	dan	SP	di	BAPENDA.	

Hasil	survey	pada	semester	pertama	tahun	2021,	unsur	ini	menghasilkan	nilai	3,986.	

Secara	 interval	 nilai	 persepsi,	 nilai	 unsur	 ini	 dikategorikan	 baik.	 Dalam	 persepsi	

Performance	 masyarakat,	 66%	 masyrakat	 menilai	 kurang	 mudah	 pada	 prosedur	 di	

BAPENDA,	 bahkan	 ada	 1%	 menyatakan	 tidak	 mudah	 prosedur	 pelayanan	 di	 BAPENDA.	

1%
5%

90%

4%

Unsur Persyaratan
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Masyarakat	 yang	menilai	 demikian	 adalah	 laki-laki	 yang	 berusia	 diatas	 40	 tahun	dengan	

Pendidikan	SLTA.	Adapun	pelayanan	yang	diberikan	persentasi	tidak	mudah	ada	pada	PBB,	

BPHTB	dan	MUTASI	dengan	pelayanan	di	UPT.	Berikut	chart	penilaian	pada	unsur	prosedur,	

sebagai	berikut:	

Chart  

Unsur Prosedur 

	
	

	

3. Waktu Pelayanan (U3) 

 Unsur waktu pelayanan adalah unsur yang menilai tentang rentang waktu yang 

diterima oleh masyarakat dalam mendapatkan hasil atau produk pelayanan. Unsur ini 

memiliki keterkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan (SP), salah satu unsur pada 

SP terdapat waktu yang dirumuskan untuk satu proses layanan yang diberikan oleh 

BAPENDA. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur ini menjadi bagian evaluasi pada SP. 

 Hasil survey kepuasaan masyarakat semester pertama tahun 2021, yang dilakukan 

di UPT dan layanan BAPENDA, unsur waktu pelayanan memiliki nilai 2,971. Dalam 

interval nilai persepsi yang disusun pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) nomor 14 tahun 2017 bahwa nilai interval ini 

masuk dalam kategori baik. Terdapat 27% masyarakat menilai bahwa waktu pelayanan 

di BAPENDA kurang cepat, 2 persen mengatakan tidak cepat. Responden yang 

memberikan dua penilaian tersebut adalah laki-laki usia 40an dengan Pendidikan SLTA, 

dan pelayanan yang mereka lakukan di UPT untuk pelayanan PBB dan restoran. 

1%

66%

30%

3%

Unsur Prosedur

Tidak Mudah

kurang Mudah

Mudah
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Sedangkan masayrakat yang memberikan penilaian cepat pada pelayanan sebanyak 69% 

dan menilai sangat cepat 2%, banyaknya yang memberikan kedua penilian ini adalah 

perempuan dengan Pendidikan SLTA untuk pelayanan PBB dan Mutasi di UPT. Data-data 

tersebut bisa dilihat pada chart dibawah ini: 

Chart  

Unsur waktu Pelayanan 

	
 
 

4. Unsur Biaya atau Tarif Pelayanan (U4) 

 Unsur biaya atau tarif adalah unsur untuk menilai dua hal pada survey kepuasaan 

masyarakat; jika BAPENDA menerapkan biaya pada satu layanan, apakah biaya tersebut 

termasuk mahal atau tidak?, kedua jika tidak ada biaya, apakah masyarakat mengetahui 

bahwa layanan yang ada di BAPENDA itu gratis. Hasil survey pada semester pertama 

tahun 2021, unsur ini memiliki nilai rata-rata 3,991, berdasarkan nilai interval persepsi 

yang merujuk pada PERMENPAN RB nomor 14 tahun 2017, maka masuk dalam kategori 

baik. 

 Penilaian masyarakat pada unsur ini adalah 13% biaya pada pelayanan di 

BAPENDA mahal bahkan ada 1% masyarakat yang menilai sangat mahal. Responden ini 

laki-laki dengan profesi wiraswasta dan jenis layanannya adalah pajak restoran. 

Sedangakan jenis layanan PBB buka blokir, mutasi, masyarakat menilai murah, ada 

2%

27%

69%
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Unsur Waktu

Tidak Cepat

Kurang Cepat
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sebanyak 75% masyarakat menilai pada layanan ini dan bahkan ada 11% masyarakat 

mengetahui bahwa layanan tersebut adalah gratis. Data diatas bisa dilihat pada chart 

dibawah ini. 

Chart  

Unsur waktu Pelayanan 

	
 

5. Unsur Produk (U5) 

 Unsur kelima adalah unsur produk layanan, maksud dari unsur ini adalah apakah 

produk layanan yang dikeluarkan oleh BAPENDA sudah sesuai atau belum dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa, kebijakan pemerintah dalam 

administrasi negara harus sesuai dengan kebijakan urusan masyarakat, karenan 

Perangkat Daerah antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, yang mana 

produk satu Perangkat Daerah terkadang menjadi syarat dalam layanan publik untuk 

Perangkat Daerah lainnya. Kesimpulannya, apakah produk layanan BAPENDA ini sudah 

sesuai apa belum dengan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan administrasi 

pemerintah.  

Hasil survey pada semester pertama tahun 2021 menunjukan bahwa nilai interval 

untuk unsur ini adalah 3,351, berdasarkan nilai interval persepsi ini masuk dalam 

kategori baik. Ada 8% masyarakat menilai bahwa produk layanan ini kurang sesuai, 

layanan yang di nilai kurang sesuai adalah mutase PBB dengan karakteristik responden 
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Unsur Tarif/Biaya

Sangat Mahal

Mahal
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laki-kali usai 40an Pendidikan SLTA pada unit layanan UPT. Responden masyarakat yang 

menilai sesuai sebanyak 88% dan 4% menilai sangat sesuai pada layanan buka blokir, 

PBB dengan karakteristik laki-laki usia 30an Pendidikan SLTA dan SI dilayanan BAPENDA. 

Adapun data tersebut bisa dilhat pada chart dibawah ini. 

Chart  

Unsur produk Pelayanan 

	
	

6. Unsur Kompetensi Pelaksana (U6) 
 Unsur ini adalah unsur yang menilai sejauhmana kemampuan dalam pengetahuan 

pegawai BAPENDA dalam memberikan layanan perpajakan. Tentunya kompetensi 

pelaksana ini berhubungan dengan kelancaran pelayanan, karena kalau petugas pelayanan 

tidak memiliki kemampuan maka pelayanan akan terjadi kekacauan. Sehingga penting 

adanya evaluasi dalam unsur ini agar kedepannya bisa dievaluasi kemampuan pegawai. 

Hasil survey kepuasaan masyarakat (SKM) semester pertama tahun 2021, nilai rata-rata 

dari unsur ini adalah 3,301, berdasarkan	 tabel	 nilai	 interval	 persepsi	 sesuai	 dengan	

PERMENPANRB	nomor	14	tahun	2017	bahwa	unsur	ini	masuk	kategori	Baik.		

	 Hasil	 survey,	masih	 ada	masyarakat	menilai	 bahwa	 pegawai	 pelayanan	BAPENDA	

kurang	 dalam	 kompetensi,	 masyarakat	 yang	 menilai	 sebanyak	 6%	 dan	 1%,	 adapun	

responden	 yang	menilai	 ini	 adalah	 laki-laki	 berusuia	 60-70	 tahun	 dalam	 layanan	 PBB	 di	

BAPENDA	dengan	latar	belakang	Pendidikan	adalah	SLTA.	Masyarakat	yang	menilai	bahwa	
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pegawai	BAPENDA	memiliki	kompetensi	sebanyak	88%	dan	5%,	responden	yang	menilai	ini	

adalah	laki-laki	berusia,	25,	40	dan	35	untuk	layanan	PBB	dengan	Pendidikan	SLTA.	Berikut	

data	lengkap	dari	responden	tersebut	pada Chart dibawahi ini. 

Chart  

Unsur Kompetensi Pelaksana 

	
	

7. Unsur Perilaku Pelaksana (U7) 

 Unsur perilaku pelaksana adalah unsur sikap dan perilaku (tingkah laku) pegawai 

pelayanan BAPENDA kabupaten Tangerang terhadap masyarakat yang melaksanakan 

pelayanan perpajakan. Unsur ini berkaitan dengan integritas pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pelayanan publik. Selain itu, menilai apakah SOP 

diaplikasikan atau tidak oleh pegawai pelayanan di BAPENDA. 

 Hasil survey pada semester pertama tahun 2021, unsur ini mendapatkan nilai 

3,933. Dalam tabel interval nilai persepsi sesuai PERMENPANRB nomor 14 tahun 2017, 

nilai tersebut masuk dalam kategori baik. Ada 3% masyarakat menilai bahwa perilaku 

pewagai BAPENDA kurang sopan dan kurang ramah, responden masyarakat yang menilai 

seperti itu adalah laki-laki berusia 63 tahun Pendidikan SLTA pada layanan Komplain 

PBB. Masyarakat lain menilai positif, sebanyak 93% menilai sopan dan ramah serta 4% 
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Unsur Kompetensi
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menilai sangat sopan dan ramah, responden yang menilai ini adalah usia 30-40an. Data 

lengkap untuk unsur ini bisa dilihat pada chart dibawah ini.  
 

Chart  

Unsur Perilaku Pelaksana 

	
	

8. Unsur Sarana dan Prasarana (U8) 

Unsur kedelapan menilai sarana dan prasarana yang menjadi tempat pelayanan 

BAPENDA untuk masyarakat kabupaten Tangerang. karena salah satu kenyamanan 

masyarakat dalam melakukan pelayanan menjadi prioritas dan ini diwujudkan dengan 

sarana dan prasarana yang yaman. Hasil survey pada semester pertama tahun 2021, 

unsur ini mendapatkan nilai 3,301, masuk	kategori	baik. Adapun penilaian masyarakat 

pada unsur ini adalah sebanyak 51% menilai cukup, pilihan “cukup” pada skala linkert 

di Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) merupakan penilaian nomor dua dengan 

gradenya masih dalam penilain kurang baik. Responden yang menilai merupakan 

responden yang berusia dibawah 50 tahun diatas 25 tahun dengan Pendidikan dari SD, 

SLTA dan S2, yang didominasi oleh laki-laki. 

Sedangkan responden Sebagian menilai 46% baik dan 3% sangat baik untuk unsur 

sarana dan prasarana. Responden yang memberikan nilai adalah laki-laki dan perempuan 
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yang berusia 40an dengan latar belakang Pendidikan SLTA, S1 dan D3. Berikut data 

lengkap untuk unsur ini bisa dilihat dibawah ini: 

Chart  

Unsur sarana dan prasarana 

	
 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) 

 Unsur kesembilan ini adalah unsur Pengaduan, Saran dan Masukan. Unsur ini 

merupakan unsur komunikasi antara penerima pelayanan publik dalalm hal ini adalah 

masyarakat dengan pemberi pelayanan publik. Bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, 

unsur ini sangat penting karena KEMENINFOKOM menunjuk Pemerintah Kabupaten 

Tangerang sebagai pemerintah daerah percontohan dalam penerapan SP4N Lapor!. 

Sehingga BAPENDA harus mewujudkan layanan pengaduan secara baik dan efektif. 

 Hasil survey semester pertama tahun 2021, unsur ini merupakan unsur yang 

memiliki nilai interval paling besar yakni 3,588, dalam interval persepsi sesuai 

PERMENPANRAB nomor 14 tahun 2017, masuk dalam kategori Baik. Penilian masyarakat; 

sebanyak 14% masyarakat menilai bahwa pengaduan yang disediakan oleh BAPENDA 

tidak berfungsi sebagaimana harapan masyarakat, dan 4% menilai bahwa pengaduan 

masyarakat tidak ditindak lanjuti. Karakteristik responden yang banyak menilai ini adalah 

laki-laki berusia 50-60 dengan Pendidikan s1 dan SLTA pada layanan PBB. Pendapat lain, 

60% pengaduan berfungsi tapi kurang maksimal perlu ada perbaikan dan 22% 
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masyarakat menilai pengaduan dikelola dengan baik. Karakteristik responden yang 

menilai dikelola dengan baik didominasi oleh perempuan usia 40an dengan Pendidikan 

SLTA pada layanan PBB. Berikut data lengkap pada unsur ini bisa dilihat pada chart 

dibawah ini: 

Chart  

Unsur Penangan pengaduan dan saran 
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D.  Hasil pertanyaan open-ended question  

Survey Kepuasaan Masyarakat pada semester pertama tahun 2021 ini, 

menambahkan pertanyaan terbuka kepada masyarakat. tujuan pertanyaan ini untuk 

melihat sejauhmana masyarakat mengetahui inovasi layanan yang telah dibuat oleh 

BAPENDA dalam layanan pajak. Selain itu, mengetahui pendapat masyarakat secara 

terbuka terkait pilihan tempat layanan (antara BAPENDA dan UPT), karena selama ini 

masyarakat lebih banyak datang ke BAPENDA dibandingkan ke UPT, padhal pembentukan 

UPT merupakan bagian dari usaha BAPENDA dalam memberikan layanan yang cepat, 

efektif dan efisien.  

Ada tiga pertanyaan yang dirumuskan pada survey semester pertama tahun 2021 

ini yakni: 

1. Apakah masyarakat mengetahui bahwa pembayaran PBB bisa dilakukan pada beberapa 

loket seperti: 

a. Kantor POS 

b. Indomaret 

c. Alfamaret 

d. TokoPedia 

e. Buka Lapak 

Pertanyaan	 ini	 kemudian	 mendapatkan	 dua	 turunan	 pertanyaan,	 yang	 bertujuan	 untuk	

memperdalam	dari	pendapat	masyarakat.	Adapun	dua	pertanyaan	tersebut	adalah:	

a) Untuk	jawaban	iya,	kenapa	tidak	melakukan	pembayaran	diloket	tersebut?	

b) Untuk	jawaban	tidak,	maka	langsung	kepertayaan	berikutnya.	

2. Apa yang menjadi alasan masyarakat memilih tempat layanan di BAPENDA/UPT? 

3. Apa saran dan masukan masyarakat terhadap pelayanan di BAPENDA/UPT? 

Tiga pertanyaan ini ditanyakan kepada masyarakat secara terbuka dengan tehnik 

wawancara langsung tatap muka dengan responden. Sample yang jadi responden adalah 

masyarakat yang melakukan pelayanan di BAPENDA dan di lima UPT BAPENDA. 

Hasil survey pada semester pertama tahun 2021 di	BAPENDA	dan	UPT,	untuk	pertanyaan	

pertama	 terkait	 metode	 pembayaran	 PBB	 yang	 bisa	 dilakukan	 diberbagai	 loket,	 100%	

masyarakat	mengetahui	bahwa	bayar	pajak	bisa	dibayar	di	loket	sebagai	berikut:	
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a. Kantor POS 

b. Indomaret 

c. Alfamaret 

d. TokoPedia 

e. Buka Lapak 

Dan 0% persen masyarakat tidak mengetahui, dalam chart bisa digambarkan, sebagai 

berikut: 

Chart 

Pertayaan inovasi pembayaran PBB 

	
Artinya bahwa sosialisai terkait pembayaran PBB bisa dilakukan di berbagai loket yang 

dilakukan oleh BAPENDA sebagai sebuah inovasi berhasil. Karena semua responden 

menyatakan mengetahui akan loket-loket tersebut. Adapun asalan masyarakat untuk tidak 

melakukan pembayaran pada loket-loket tersebut ada dua statement yang digunakan oleh 

masyarakat yakni: 

• Iya tahu tapi tidak yakin 

• Iya tahu tapi tidak percaya 

Dua statement ini yang masyarakat ucapkan Ketika ditanya kenapa tidak melakukan 

pembayaran di loket-loket inovasi. Ada sebayak 46% masyarakat menilai bahwa 

melakukan pembayaran di loket-loket inovasi tersebut karena masih kurang percaya, 

kedua sebanyak 54% masyarakat menilai tahu tapi tidak yakin untuk melakukan 

pembayaran pada loket-loket inovasi tersebut. Berikut chart dari respon masyarakat: 

Iya Mengetahui
100%

Tidak 
Mengetahui

0%

Iya Mengetahui Tidak Mengetahui
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Chart 

 alasan masyarakat tidak membayar pada loket-loket inovasi 

	

	
Untuk pertanyaan nomor dua, yakni alasan masyarakat memilih pembayaran di 

BAPENDA atau di UPT?.  Ada beberapa pandangan masyarakat terkait pertayaan ini yaitu: 

Alasan masyarakat memilih pelayanan di BAPENDA: 

1. Masyarakat menilai bahwa pelayanan di BAPENDA cenderung cepat 

2. Data WP dianggap akurat  

3. Masyarakat menilai bahwa petugas UPT selalu datang siang sehingga memilih 

pelayanan di BAPENDA 

 Dua alasan ini yang mendominasi masyarakat untuk memilih pelayanan di BAPENDA. 

Alasan masyarakat memilih pelayanan di UPT: 

1. Masyarakat menilai antrian di BAPENDA terlalu banyak 

2. Kantor BAPENDA terlalu jauh dari alamat mereka (masyarakat Tangerang Utara) 

Dua alasan ini yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih pelayanan di UPT. 

Sedangkan untuk pertanyaan ketiga “Apa saran dan masukan masyarakat terhadap 

pelayanan di BAPENDA/UPT?” ada beberapa respon masyarakat yakni: 

1. Perbanyak loket 

2. Kurangi antrian disaat pandemic 

3. Mohon petugas di UPT untuk datang lebih pagi 

4. Tingkatkan layanan untuk lebih baik 

54%
46% Tahu tapi tidak Yakin

Tahu tapi tidak percaya
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5. Persyaratan kurang jelas yang ada di UPT 

6. Petugas kurang memberikan informasi di BAPENDA dan UPT 

7. Mohon permudah pelayanan  

8. Mohon percepat layanan 

9. Tingkatkan layanan online 

10. Permudah prosedur 

Ada sepuluh saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan di BAPEND dan UPT. 

Merujuk pada Sembilan unsur penilaian dari Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) 

berdasarkan PERMENPAN RB nomor 14 tahun 17, bahwa ada Sembilan unsur penilaian 

yakni: 

1. Persyaratan  

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan  

4. Biaya/tarif 

5. Produk layanan 

6. Kompetensi pelaksana 

7. Perilaku pelaksana 

8. Sarana dan Prasarana 

9. Penanganan Pengaduan 

dari saran dan masukan masyarakat jika dimasukan kedalam rumusan Sembilan unsur 

maka akan tergambar sebagai berikut: 

a. Unsur persyaratan 

• Persyaratan kurang jelas yang ada di UPT 

b. Prosedur 

• Tingkatkan layanan online 

• Permudah prosedur 

• Tambahkan loket layanan 

• Kurangi antrian disaat pandemic covid 19 

• Tingkatkan layanan menjadi lebih baik 
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c. Waktu pelayanan 

• Mohon percepat layanan 

d. Perilaku pelaksana 

• Petugas datang siang 

• Petugas kurang memberikan informasi 

Ada empat unsur yang mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk 

pelayanan perpajakan di BAPENDA, seperti yang telah digambarkan diatas, sehingga 

penting bagi BAPENDA untuk merumuskan program kegiatan dan kebijakan sebagai 

tindak lanjut dari saran dan masukan dari masyarakat. 
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BAB VII	

KESIMPULAN	DAN	REKOMENDASI	
 
A. Kesimpulan 

Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) yang dilakukan semester pertama tahun 

2021, dengan mengambil jumlah sample 367 dengan enam tempat pelayanan yang 

dilakukan survey yakni BAPENDA dan lima UPT sebagai perpanjangan pelayanan 

terhadap masyarakat. Metode survey yang dilakukan adalah dengan wawancara secara 

langsung terhadap responden, melalui penerapan Protokol Kesehatan (mengunakan 

masker, jaga jarak dan petugas survey di SWAB terlebih dahulu).  

Hasil survey pada semester pertama tahun 2021 mendapatkan nilai baik yakni 

87,91 dengan nilai interval 3,516. Hal ini memberikan gambaran bahwa layanan publik 

yang telah dilakukan oleh BAPENDA pada tahun 2021 semester pertama berjalan dengan 

baik. Selain itu unsur-unsur yang dirumuskan pada PERMENPANRB nomor 14 tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasaan Masyarakat, yaitu: 

1. Persyaratan  

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan  

4. Biaya/tarif 

5. Produk layanan 

6. Kompetensi pelaksana 

7. Perilaku pelaksana 

8. Sarana dan Prasarana 

9. Penanganan Pengaduan 

Semua	unsur	yang	mendapatkan	nilai	bagus	dan	yang	paling	tinggi	adalah	unsur	Prosedur,	

sedangkan	delapan	unsur	lainnya	mendapatkan	nilai	baik	dalam	rata-rata.	Berikut	nilai	dari	

setiap	unsur:	
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No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 

U1 Persyaratan  3,255 
U2 Prosedur 3,986 
U3 Waktu pelayanan  2,971 
U4 Biaya/tarif 3,991 
U5 Produk layanan 3,351 
U6 Kompetensi pelaksana 3,301 
U7 Perilaku pelaksana 3,933 
U8 Sarana dan Prasarana 3,301 
U9 Penanganan Pengaduan 3,588 

	

Sedangkan saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat untuk 

pelayanan di BAPENDA meliputi empat unsur, yakni: 

a. Unsur persyaratan 

• Persyaratan kurang jelas yang ada di UPT 

b. Prosedur 

• Tingkatkan layanan online 

• Permudah prosedur 

• Tambahkan loket layanan 

• Kurangi antrian disaat pandemic covid 19 

• Tingkatkan layanan menjadi lebih baik 

c. Waktu pelayanan 

• Mohon percepat layanan 

d. Perilaku pelaksana 

• Petugas datang siang 

• Petugas kurang memberikan informasi 
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B. Rekomendasi 
Rekomendasi yang disusun pada Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) semester 

ini adalah berdasarkan dari Analisa dan masukan masyarakat melalui pertanyaan terbuka. 

Adapun rekomendasi yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mereview SOP dan SP pelayanan yang digunakan pada saat pandemic covid 19 

2. Rapat koordinasi dengan UPT terkait hasil survey mengenai pelayanan yang 

dijalankan di UPT 

3. Mereview	brosur	pelayanan	yang	berisi	persyaratan	

4. Melatih	komunikasi	help	desk	dalam	memberikan	penjelasan	jenis	pelayanan	

	

	


