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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

pengguna inovasi teknologi peternakan dan veteriner yang dihasilkan Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) pada semester II tahun 2014, maka 

diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/8/2013 

Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan 

Kementerian Pertanian, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan survei 

indeks kepuasan masyarakat tersebut. 

B. Maksud dan tujuan 

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan di Puslitbangnak sebagai bahan 

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

selanjutnya. 

C. Metode 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna 

baik secara langsung maupun melalui facsimile dan e-mail dan pada saat acara 

Pameran, seminar dan lain- lain. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puslitbangnak 

dilaksanakan antara bulan Juli-Desember 2014. 

D. Manfaat 

Diharapkan hasil pengukuran IKM di Puslitbangnak dapat menjadi bahan untuk 

mengetahui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan di Puslitbangnak; 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan di 

Puslitbangnak; 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik di Puslitbangnak; serta 

4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu 

dilakukan. 
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II. SURVEI IKM PUSLITBANGNAK 

A. Unsur Pelayanan 

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

78/Permentan/OT.140/8/2013, Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan 

Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian terhadap 14 unsur yang relevan, 

valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran 

indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 

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 (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya); 

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 keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

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

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan dan keramahan pelaksana, 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 

besamya biaya yang 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; 
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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 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-

risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

B. Responden 

Responden dipilih secara acak mulai dari pelajar dan mahasiswa; guru dan dosen; 

peneliti dan pejabat fungsional lainnya seperti arsiparis, pustakawan, dsb.; pengambil 

kebijakan; penyuluh; pengkaji dan praktisi peternakan di seluruh Indonesia. Sampai 

dengan pertengahan Desember 2014 diterima sejumlah 234 kuesioner yang telah diisi 

oleh responden (Lampiran 1). 

C. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan UKPP 

Dari hasil pengumpulan kuesioner dilakukan penghitungan secara manual yang 

akan diperoleh Nilai persepsi yang ditentukan dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4. 

Interval IKM merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi 

dengan jumlah kuesioner yang terisi. Nilai interval konversi diperoleh dari nilai rata-rata 

dikalikan dengan 0,071 yang merupakan bobot nilai rata-rata tertimbang. Mutu 

pelayanan dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan dari D sampai dengan A, serta 

dikategorikan dari Tidak baik sampai dengan Sangat baik. 
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III. ANALISIS DATA 

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 

unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, 

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:  

 
 Jumlah bobot  1   

Bobot nilai rata-rata tertimbang =  =  = 0,071 
 Jumlah Unsur   14  
 

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang 

dengan rumus sebagai berikut:  

 
  Total dari Nilai Persepsi Per Unsur  
IKM =  X Nilai Penimbang 
   Total unsur yang terisi 
 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 
maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 
dengan rumus sebagai berikut:  

IKM UKPP x 25  

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 
Kinerja UKPP  

Nilai persepsi Nilai interval IKM 
Nilai interval 
konversi IKM 

Mutu Pelayanan 

1  1,00-1,75 25,00-43,75 D Tidak baik  

2  1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik  

3  2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik  

4  3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat baik  

Kuesioner disebarkan kepada 350 orang responden dan diterima kembali kuesioner 

yang telah diisi oleh responden sebanyak 234 orang. Hasil rekapitulasi data yang 

diperoleh dari responden yang diterima untuk ke-14 unsur pelayanan (Tabel 2). 

Nilai terendah terlihat di unsur Prosedur Pelayanan 3,064, sedangkan nilai tertinggi 

3,201 terlihat pada unsur Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan yang 

membuat mereka merasa terlayani dengan baik untuk mendapatkan informasi. 

• Nilai Indeks Kepuasan adalah: 3,116 merupakan penjumlahan 14 unsur 

pelayanan dari Nilai Rata-rata tertimbang per unsur x 0,071 

• Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai dasar: 3,116x 25 = 77, 895 

• Mutu Pelayanan: B 

• Kinerja Unit Pelayanan BAIK 
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Untuk menganalisis hasil pengukurun secara keseluruhan pada tahun 2014 pada Tabel 

2 ditampilkan Nilai Indeks Kepuasan untuk 14 unsur penilaian hasil pengukuran periode 

1 (Januari-Juni) dan 2 (Juli-Desember) tahun 2014.  

Tabel 2. Hasil pengukuran 14 unsur pelayanan 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur Pelayanan 2014 

Semester II Semester I 

1 Prosedur Pelayanan 3,064 3,129 

2 Persyaratan Pelayanan 3,111 3,156 

3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,137 3,231 

4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,137 3,210 

5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,124 3,214 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3,201 3,231 

7 Kecepatan pelayanan 3,090 3,139 

8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,141 3,142 

9 Kesopanan dan keramahan petugas petugas 3,150 3,308 

10 Kewajaran biaya pelayanan 3,111 3,112 

11 Kepastian biaya pelayanan 3,124 3,176 

12 Kepastian jadwal pelayanan 3,145 3,153 

13 Kenyamanan lingkungan 3,179 3,190 

14 Kenyamanan pelayanan 3,171 3,119 

 

Hasil pengukuran IKM periode 1 tahun 2014 untuk nilai tertinggi pada unsur Kesopanan 

dan Keramahan Petugas dan terendah pada unsur Kewajaran Biaya Pelayanan. 
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IV. PENUTUP 

Hasil pengukuran IKM periode 2 tahun 2014 nilai tertinggi dicapai pada unsur 

Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan mendapat respon baik dari 

masyarakat yang dilayani oleh petugas. Hal ini merupakan hasil yang sangat positif 

untuk terus ditingkatkan oleh seluruh pegawai di lingkup kantor Puslitbangnak. 

Sementara itu, Prosedur Pelayanan yang tidak dipahami oleh masyarakat membuat 

mereka tidak mengerti tentang alur dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Perlu 

adanya Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dipasang pada tempat yang 

dianggap strategis di lingkungan kantor Pusltibangnak. 

Hasil pengukuran IKM periode 1 tahun 2014 diperoleh nilai tertinggi pada unsur 

Kesopanan dan Keramahan Petugas dan terendah pada unsur Kewajaran Biaya 

Pelayanan. 

Hasil pengukuran dari dua periode tersebut terlihat bahwa unsur yang terkait dengan 

Petugas merupakan nilai tertinggi yang diterima oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai 

pelayanan dan pemahanan pegawai di lingkup Puslitbangnak tentang informasi yang 

dibutuhkan masyarakat perlu terus dilakukan. Sementara itu, untuk nilai terendah terjadi 

perubahan dari unsur yang terkait dengan Biaya kepada unsur Prosedur. Untuk itu, 

perlu adanya informasi dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami masyarakat . 
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