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ABSTRAK 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TEMPAT USAHA 

(SITU) WARNET DAN PLAYSTATION PADA KANTOR DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  

TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 

(Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Kota)  

 

Wahyu Asmarandri 

NIM: 11475104947 
 

Pelayanan merupakan tugas utama birokrasi di negara ini dengan konsep 

memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Namun pada penelitian ini 

penulis akan membahas kualitas pelayanan dalam Penerbitan Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU) di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang 

Kota.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur tentang Warnet dan 

Playstation  ini terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Jasa Layanan Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Warnet Dan Playstation Di Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kampar dan apa saja hambatan-hambatan dalam meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warnet Dan Playstation 

Di Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini 

indikator penelitiannya yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, 

Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku 

Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Hasil penelitian 

Kualitas Pelayanan Perizinan tempat Usaha (SITU) Warnet dan Playstation di 

Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sudah berjalan 

sesuai dengan aturan yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Kampar namun 

yang menjadi Hambatannya dapatlah peneliti simpulkan sulitnya menemui 

masyarakat dan belum terbukanya masyarakat dalam memberikan informasi 

tentang proses pelayanan serta kurangnya minat masyarakat yang memiliki usaha 

Warnet dan Playstation dalam pengurusan SITU pada Kantor Dinas PMPPTSP 

Kabupaten Kampar. 

 

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Perizinan   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang  -  

undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan 

administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Dalam 

undang – undang yang sama pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan 

publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan  undang-undang  

untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. 

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client  yaitu mendudukan diri 

bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan 

birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang 

independen dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya 

sebagai warga negara. Warga negara atau masyarakat dianggap sebagai follower 

dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap 

psebagai makhluk yang patuh , selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal 

terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “tidak selalu menguntungkan 

bagi masyarakat” (Dwiyanto, 2006:59). 
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Keberadaan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu merupakan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Kampar 

menciptakan pelayanan publik yang baik menuju pelayanan prima dalam rangka 

terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik atau Good Governance. Pelayanan 

Prima dapat dicapai antara lain melalui adanya komitmen yang besar, koordinasi 

yang baik, transparansi, inovasi dan kinerja aparatur yang tanggap serta 

kontinuitas dan berkesinambungan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kampar merupakan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu 

dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan 

kepastian. 

Islam menetapkan agar orang yang beriman saling tolong menolong dan 

bantu membantu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu 

membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Islam mengajarkan bila ingin 

memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan hendaknya 

memberikan yang berkualitas jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas kepada orang lain. Al-Qur’an memerintahkan secara jelas agar kaum 

muslimin bersifat lemah lembut dan sopan santun manakala berbicara dan 

melayani orang lain. Dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain harus 

bersih tanpa adanya pungutan lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk 

pelayanan yang cepat. Pada prinsip pelayanan dalam islam haruslah berbasis pada 
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prinsip kasih sayang (rahmah), seperti pesan nabi: sayangilah makhluk yang 

dibumi, kelak yang dilangit akan menyayangimu. 

Pelayanan dalam pandangan islam sebagaimana pada Hadits Nabi berikut 

ini adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan kepada sesama. 

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu 

Hamzah Anas bin Malik RA, Rasullullah SAW bersabda: 

ِبي َقالَ : الَ ُيْؤِمُن أََحُدُكْم  َعْن أَِبْي َحْمَزَة أََنِس ْبِن َمالٍِك َخاِدِم َرُسْول هللا َعْن النَّ

ِِ َحتَّى ُيِحبَّ ألَِخْيِه َما ُيِحبُّ لَِنْفِسه  

Artinya: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, khadim (pembantu) Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, 

Beliau berkata, “Tidaklah sempurnah iman seseorang sampai dia 

mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR: 

Bukhori) 
 

Pada hadits ini adalah Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri 

anda sendiri. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani 

dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka aplikasikan keinginan 

anda tersebut ketika anda melayani orang lain. 

Pelayanan merupakan tugas utama birokrasi di negara ini dengan konsep 

memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Namun pada penelitian ini 

penulis akan membahas kualitas pelayanan dalam Penerbitan Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU) di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang Kota.  

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur tentang Warnet dan 

Playstation  ini terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Jasa Layanan Internet. Pada Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi 

Usaha Jasa Layanan Internet adalah sejenis jasa layanan akses internet yang 



   4 

 

 

 

dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh 

masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi Warnet dan atau 

sejenisnya. Selanjutnya pada pasal 4 juga di jelaskan tentang perizinan usaha jasa 

layanan akses internet sebagaimana di jelaskan pada ayat 1 yang berbunyi “setiap 

orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyedian layanan akses internet 

wajib meiliki izin tempat usaha. 

Pengurusan izin bagi unit usaha Warnet dan Playstaion sangat memberikan 

dampak positif bagi pemerintan daerah yang berwenang, karena setiap unit usaha 

yang di buka akan memberikan dampak positif secara ekonomis bagi pemerintah 

daerah dan masyarakat, karena bisa menjadi sumber pendapatan baik oleh 

masyarakat selaku pengusaha dan bagi pemerintah sebagai instansi yang mengatur 

ketertiban usaha-usaha yang ada di daerah Kabupaten Kampar khususnya 

Kecamatan Bangkinang Kota.  

Pada penelitian ini penulis ingin melihat Kualitas pelayanan pengurusan 

Surat Izin Tempat Usaha Warnet dan Playstation pada Kator Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang 

merupakan salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan pada saat sekarang ini. 

Berikut ini nama-nama warnet dan Playstation (PS) di Kecamatan Bangkinang 

Kota Kabupaten Kampar. Dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 

Tabel.1.1. Nama-nama Warnet di Kecamatan Bangkinang Kota tahun 2018 

No Nama 

Warung Internet 

Alamat Ada Surat 

Izin   

Tidak ada 

Izin 

1 Logint Net Jl. Agus Salim 

Bangkinang Kota 
- 

Belum ada  

2 SQR Net Jl. Agus Salim 

Bangkinang Kota 

Izin 

Kecamatan 

- 
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3 AIKO Net Jl. Sisingamangaraja 

Bangkinang Kota 
- 

Belum Ada 

4 GG Net Jl.  Mayor Ali Rasid 
Bangkinang Kota 

- 
Belum Ada 

5 Bombay Net Jl.  Ar Rahman 

Saleh  
- 

Belum Ada 

6 Indi Net.Com Jl. Ar Rahman Saleh 

Bangkinang Kota 
- 

Belum Ada 

7 Ban’k Hiang Net Jl. Letnon Boyak  

Bangkinang Kota 
 

Belum Ada 

8 Abyan Net Jl. Prof.M.Yamin 

     Bangkinang Kota 
Ada Izin 

- 

9 Kail Net Jl. A.Yani 

Bangkinang   

Kota  

Ada Izin 

- 

10 Ibu Net. Jl. Jendral Sudirman 

Bangkinang Kota 
Ada Izin 

- 

11 Aslam Net Jl. Muara Takus 

    Bangkinang Kota  
- 

Belum Ada 

12 Rose Net Jl.  Ar Rahman 

Saleh 
 

Belum Ada 

13 Abom Net Jl. D.I Panjaitan  Belum Ada 

14 Farenz Net Jl. Agus Salim  Belum Ada 

15 Mabes Net Jl. Agus Salim  Belum Ada 

16 Al Hafiz Net Jl. Jendral Sudirman  Belum Ada 

17 Elfirni Net Jl. Jendral Sudirman  Belum Ada 

18 Amanah Net Jl. Jendral Sudirman  Belum Ada 

19 Emyu Net Jl. Jendral Sudirman  Belum Ada 

20 Sudirman Net Jl. Jendral Sudirman  Belum Ada 

21 M. Yamin Net Jl.Prof. M. Yamin   Belum Ada  

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar,2019  

 

Dari tabel 1.1. diatas dapat diketahui bahwa masih ada 18 warnet di 

Bangkinang Kota yang belum punya izin resmi dari DPMPTSP Kabupaten 

Kampar, dari data di atas dapat dijelaskan hanya ada 3 Warnet yang suda ada Izin 

dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar dan 1 izin dari Kecamatan. Masih ada 17 warnet yang belum 

ada izin. Ini menandakan masih rendahnya minat masyarakat dalam pengurusan 
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perizinan tempat usah warnet dan Playstations, maka perlu dilakukan penertiban 

lebih tegas lagi dari pihak pemda Kabupaten Kampar, agar tidak meningkatnya 

tempat-tempat usaha yang ilegal (tidak berizin). 

Selanjutnya pada tabel berikutnya juga dapat di lihat tentang nama-nama 

tempat usaha Playstation yang ada di Bangkinang Kota Tahun 2018.  

Tabel.1.2. Nama-nama Playstation di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 

2018 

No 
Nama-nama 

Playstations 
Alamat 

Ada Surat 

Izin 
Tidak ada Izin 

1 RQJ PS3 Jl. Agus Salim 

Bangkinang Kota 

- 
Belum Ada Izin 

2 FAN PS3 Jl. D.I. Penjaitan 

Bangkinang Kota 

- 
Belum Ada Izin 

3 Prima PS3 Jl. D.I. Penjaitan 

Bangkinang Kota 

- 
Belum Ada Izin 

4 P5 PS3 Jl. Jendral 

Sudirman  

Izin 

Kecamatan 
- 

5 JS PS3 Jl. Jendral 

Sudirman 

Bangkinang Kota 

- 

Belum Ada Izin 

6 Champion PS3 Jl. Ali Rasyid 

Bangkinang Kota  

- 
Belum Ada Izin 

7 Duo Manchester 

PS3 

Jl. Datuk Tabano 

Bangkinang Kota 
Ada Izin - 

8 Zafron PS3 Jl. A. Yani  

Bangkinang Kota  
Ada Izin - 

9 RK PS3 Jl. Jendral 

Sudirman 
 Belum Ada Izin 

10 Fans Center PS3 Jl. Jendral 

Sudirman 
 Belum Ada Izin 

11 BangHend Jl. Jendral 

Sudirman 
 Belum Ada Izin 

12 Goll PS3  Jl. D.I Penjaitan  Belum Ada Izin 

13 Yoga PS3  Jl. Ali Rasyid  Belum Ada Izin 

Sumber:  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar,2019 

 

Dari tabel.1.2. di atas dapat di jelaskan bahwa Playstation ada 13 usaha 

Playstation, namun hanya ada 1 yang ada izin dari Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dan 2 izin dari 

Kecamatan  dan 10 belum ada izin. Ini terlihat masih banyak pemilik usaha 

Playstation yang belum punya izin tempat usaha mereka.  

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian sebagaimana 

yang telah di buat pada tabel-tabel diatas ada 34 permohonan yang telah di ajukan 

oleh masyarakat namun hanya ada 5 yang sudah mendapatkan izin dari dinas, dan 

dari 5 izin yang sudah ada tersebut 3 unit untuk izin Warnet dan 2 unit untuk izin 

Playstation.   

Maka dari itu diharapkan pihak pemerintah harus lebih tegas lagi dalam 

menertibkan usaha-usaha yang tidak punya izin di kecamatan Bangkinang Kota 

khususnya usaha Warnet dan Playstation yang ada sekarang ini. Berdasarkan 

Peraturan Bupati No.02 tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan 

non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Syarat pengurusan Surat Izin Tempat 

Usaha adalah: 

1. Permohonan  

2. Photo Copy KTP (berlaku) 1 lembar 

3. Pas Photo 3x4 lembar (warna) 

4. Surat Keterangan sempadan dan luas tempat usaha 

5. Rekomendasi Camat 

6. Rekomendasi Dinas/instansi terkait (bila dipelukan) 

7. Denah/Sket Lokasi tempa usaha 
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8. Kwuitansi atau surat persetujuan dari pemilik tanah bangunan (bagi 

yang menyewa) 

9. Poto Copy akta pendirian (khusus berbadan Hukum) 

10. Rekomendasi AMDAL (bila diperlukan) 

11. Poto copy izin prinsip/ izin lokasi 

12. Data mesin yang dipakai 

13. Foto copy IMB  

14. Bukti lunas retribusi 

15. Materai 6000 = 3 lembar 

16. Map biasa 1lembar.    

 

Keberadaan usaha warnet dan Playstations yang memiliki izin akan dapat 

memberikan dampak positif bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah di bidang usaha tersebut di Kabupaten Kampar khususnya kecamatan 

Bangkinang Kota, karena dengan ada nya izin yang dimiliki oleh setiap usaha 

warnet dan Playstations maka pihak pemerintah bisa melakukan penagihan pajak 

usaha yang di miliki oleh setiap Pengusaha warnet dan Playstations di Kabupaten 

Kampar, sehingga menjadi peluang Sumber Pendapatan Daerah.  

Namun yang menjadi objek kajian peneliti saat ini adalah masih ada 

berbagai persoalan yang membuat pemilik usaha Warnet dan Playstations tidak 

mau mengurus izin tempat usaha mereka, sehingga akan dapat berdampak 

mengurangi pendapat asli daerah. Tetapi pada penelitian ini peneliti tidak melihat 

potensi PAD yang di peroleh dari usaha Warnet dan Playstations karena yang 

menjadi kajian penelitian  hanya melihat dari aspek kualitas pelayanan yang di 
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berikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu 

Pintu Kabupaten Kampar dalam Penerbitan Izin Tempat Usahanya.  

Pada mengajukan surat permohonan rekomenadasi kepada RT, pihak RT 

tidak langsung memberikan Surat rekomndasi, kerena di mata masyarakat 

cendrung berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, ini salah satu 

kendala dalam pengurusannya, begitu juga pihak saat meminta surta rekomendasi 

kepada RW setempat. Selanjutnya saat tim survey dari dinas informasi dan 

komunikasi turun kelapangan tidak pasti, karena mereka turun survey seminggu 

bahkan lebih, setelah kita mengajukan permohonan kepada Dinas Informasi dan 

Komunikasi Kabupaten Kampar untuk melakukan survey, sedangkan pada dinas 

PMPPTSP lama pengurusan SITU hanya 7 hari jam kerja.      

Berdasarkan data yang peneliti kemukanan pada latar belakang masalah di 

atas dapat dilihat terdapat kekurangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat untuk itu perlu adanya pendayagunaan pegawai 

khususnya pada bidang Perizinan dalam penerbitan surat Izin Tempat Usaha.  

Dari temuan sementara peneliti pada saat survei di lapangan gejala-gejala 

yang ditemui tentang kualitas pelayanan mengurus Surat izin tempat usaha 

Warnet dan Playstation di Kecamatan Bangkinang Kota antara lain : 

1. Masih banyaknya tempat usaha warnet dan playstation yang belum memiliki 

izin di Kecamatan Bangkinang Kota, yang  akan mempenagruhi pendapatan 

Asli daerah. 
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2. Pengurusan yang masih terkesan berbelit-belit mulai dari meminta surat Izin 

dari RT,RW, Kelurahan Sampai Ke Kecamatan.         

3. Pengurusan SITU Warnet dan Playstation masih memakan waktu yang 

cukup lama sampai berbulan baru suratnya bisa keluar/diterbitkan. Fakta 

pengurusan yang lama ini penulis dapat kan dari pernyataan bapak JH 

(inisial), selaku masyarakat yang mengurus SITU. Dalam mengurus izin 

tempat usaha dia butuh waktu satu bulan bolak-bolak ngurus surat-suratnya 

baru bisa di terbitkan karena, banyak surat rekomendasi yang harus di buat. 

      Dari Latar Belakang Masalah dan gejala-gejala diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan  judul “Analisis Kualitas Pelayanan 

Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warnet Dan Playstation Di Kecamatan 

Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka yang akan menjandi 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Warnet Dan Playstation Di Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kampar? 

2. Apakah hambatan-hambatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warnet Dan Playstation Di Kecamatan 
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Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU) Warnet Dan Playstation Di Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar. 

2. Untuk Mengetahui apa hambatan-hambatan dalam meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Warnet Dan Playstation 

Di Kecamatan Bangkinang Kota Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis, sebagai salah satu bahan perbadingan lebih lanjut dalam 

peningkatan dan pegembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

Administrasi Negara, khususnya dalam meberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam pengurusan SITU Warnet dan Plastation.    

2. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan bagi instansi khususnya Kantor 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kampar dalam peningkatan kualitas pelayanan public 

SITU Warnet dan Plastation. 
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3. Sebagai referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian lanjutan 

pada kajian penerbitan  SITU Warnet dan Playstation. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I:PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan dimana di dalamnya dikemukakan hal-

hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORETIS 

Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini, Pandangan Islam, Defenisi Konsep, konsep operasional, 

Penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa 

Jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Subjek 

penelitian, teknik  pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis menguaraikan gambaran umum lokasi penelitian dan 

struktur organisasi dinas. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dari indikator penelitian 

dan hambatan-hambatan penelitian.  

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

2. 1.  Konsep Kualitas Pelayanan 

Sampara Lukman (2000:14) mengartikan : kualitas pelayanan  adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang telah 

dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan. Standar  pelayanan  adalah 

urutan yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.  

Sedangkan menurut Lowelock dalam Tjiptono (2004:56)  mengartikan 

kualitas jasa/layanan yaitu “Sebagai tingkatan keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut  untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. Hal ini berarti bahwa jasa/layanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa/layanan dipersepsikan baik dan memuaskan 

sedangkan bila jasa/layanan yang diterima rendah dari yang diharapkan, maka 

kualitas jasa/layanan akan dipersepsikan buruk. Selanjutnya Gaspersz, (2006:32) 

Kualitas pelayanan berkesinambungan hari demi hari didorong menuju perbaikan. 

Hal ini sejalan dengan prinsip “total quality management” yaitu perbaikan 

kualitas secara terus menerus (continous quality improvement) Pelayanan yang 

berkualitas dapat diwujudkan dengan beberapa faktor yang turut menentukan 

kualitas pelayanan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Parasuraman dalam 

Fandy Tjiptono (2004:69) bahwa ada sepuluh faktor yang menentukan kualitas 

jasa (pelayanan), yaitu : 
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a. Reliability, yaitu memberikan jasa secara tepat, dalam hal ini 

menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

b. Responsiveness, yaitu adanya kemauan atau kesiapan para pemberi jasa 

untuk memberikan yang dibutuhkan pelanggan. 

c. Competence, artinya pemberi jasa memiliki pengetahuan dan 

keterampulan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

d. Acces, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu untuk 

bertemu tidak terlalu lama, dan saluran komunikasi organisassi mudah 

dihubungi. 

e. Courtacy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan kramahan. 

f. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan keluhan 

masyarakat. 

g. Credibility, yaitu jujur, dan dapat dipercaya merupakan modal dasar dalam 

pemberian pelayanan. 

h. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

i. Understanding/Knowing The Customer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

j. Tangibles, yaitu adanya bukti fisik jasa. 

 

Turunnya kualitas pelayanan itu akan berdampak pada citra organisasi 

publik tersebut, karena masyarakat akan menerima pelayanan tersebut paling tidak 

akan menyampaikan buruknya pelayanan tersebut kepada pihak lain dan tentunya 

akan membentuk pendapat umum tentang organsasi tersebut oleh karena itu  

untuk menjaga  agar organsiasi publik bercitra baik dalam pandangan masyarakat, 

maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Gasperz (2006:19) 

menyebutkan ada beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam 

perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu : 

a. Ketepatan waktu pelayanan.  

b. Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas 

dari kesalahan.  

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.  

d. Tanggung jawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan maupun 

penanganan keluhan.  

e. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung. 

f. Kemudahan dalam memberikan pelayanan. 
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g. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi. 

h. Pelayanan pribadi, berkaitan fleksibilitas (penanganan permintaan khusus). 

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan dan informasi. 

j. Atribut, yaitu pendukung pelayanan lainnya, misalnya kebersihan 

lingkungan, fasiltas AC (Air Conditioning), fasilitas ruang tunggu, fasilitas 

hiburan atau televisi dan lain-lain. 

 

2. 2. Konsep Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

Istilah pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:57) berasal 

dari kata “layan” yang artinya membantu, menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan seseorang. Kata pelayan diartikan sebagai  

a. Perihal cara melayani   

b. Service jasa 

c. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa 

Selanjutnya Menurut Wasistiono, (2003 : 41) bahwa, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang terpenting. 

Oleh sebab itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan 

masyarakat (public servant).  

Pasolong (2007:128) mengatakan pelayanan adalah sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut Gronroos pelayanan adalah suatu aktivitas atau seerangakaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang terjadi sebagai 



16 

 

 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang lain 

yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkakn untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. (Ratminto dan 

Winarsih,2012:2) 

Menurut Keputusan Mentri PAN No. 63/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan public, bahwa pelayanan public adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh peenyelenggaraan pelayanan public 

sebagai upaya pemenuhan  kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban  aparatur pemerintah sebagai abdi Negara.Pelayanan 

publik dapat di defenisikan sebagai bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab 

dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di daerah, dan di Lingkunang 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupaun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Ratminto dan Winarsih,2012:5) 

Menurut  Monir bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktifitas orang lain secara tidak langsung.,sedangkan Mentri 

Pendayagunaan Apartur Negara mengatakan bahwa pelayanan adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Pasolong,2007:128) 
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2.2.2. Pelayanan Publik 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian hukum dala hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam 

pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara 

baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, 

dan baik. (dalam Hayat,2017:51).  

Menurut Sinambela,2014:6) Pelayanan publik adalah sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik.  

Hardiyansyah (2011:25) Bahwa pelayanan public dilakukan tiada lain untuk 

memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara 

niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan 

pelayanan public, instansi penyedia pelayanan public harus memperhatikan asas 

pelayanan publik. Menurut Sianipar (2015:14), harus memperhatikan hal-hal 

sebagi berikut : 

a. Sikap personil, bersikap senang, tulus dan ikhlas dalam melayani 

b. Kualitas pelayanan terdiri dari : 

1) Ketepatan atau kesesuaian dengan ukuran, model atau gaya 

2) Ketepatan kegunaan 

3) Ketepatan kapasitas saat  dioperasikan 

4) Kelengkapan layanan 

c. Waktu, memperhatikan : 
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1) Ketepatan dalam menerima, menyelesaikan dan menyerahkan 

2) Kecepatan dan ketepatan merespon keluhan, tuntutan. 

3) Kemudahan, memperoleh kemudahan mencapai, mendapatkan, 

mengoperasikan, memelihara, mempernaiki jasa peleyanan. 

4) Kenyamanan, di dalam saat menunggu, saat menikmati atau saat 

memakai jasa layanan. 

5) Keamanan, aman dalam menunggu, saat menggunakan dan saat 

memakai. 

6) Biaya, biaya murah dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

Pemberian pelayanan harus memperhatikan kepentingan orang banyak 

yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi/golongan. Menurut Moenir (2015:88) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelayanan umum untuk menciptakan pelayanan prima (excellent service), antara 

lain: 

a. Faktor kesadaran. 

Kesadaran menunjukan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 

merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan 

sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 

keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Kesadaran merupakan hasil 

dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama dan 

dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. 

 

b. Faktor aturan.  

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 

orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat semakin besar peranan 

aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak  dan tenang 

tampa aturan. Oleh karena itu peranan aturan demikian besar berpengaruh 

dalam hidup masyarakat dan dengan sendirinya aturan harus dibuat, 

dipatuhi dan diawasi sehingga mencapai sasaran sesuai dengan 

maksudnya. 

c. Faktor organisasi. 

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena 

sasaran pelayanan ditujukan pada manusia yang mempunyai watak dan 

kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud disini 

tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih 
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banyak pada pengaturan dan mekanisme kenerja yang harus mampu 

menghasilkan pelayanan yang memadai. Organisasi pelayanan yang 

dimaksud ialah mengorganisasi fungsi pelayanan baik dalam bentuk 

struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan 

kelancaran pelayanan. 

d. Faktor pendapataan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan 

atas tenaga atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau 

badan/organisasi, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas, dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

e. Faktor Kemampuan-Keterampilan 

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan 

tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan 

tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai yang 

diharapkan. Sedangkan mengenai keterampilan adalah kemampuan 

melaksanakan tugas pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan 

peralatan kerja yang tersedia. 

f. Faktor sarana pelayanan 

Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis perlengkapan kerja 

dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/membantu dalam 

pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan 

orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi. 

 

Dalam PERMENPAN-RB RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendoman 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang 

meliputi: 

1. Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
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3. Waktu pelayanan  

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

4. Biaya/Tarif  

Biaya Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatanantara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

6. Kompetensi Pelaksana  

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana  

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan  

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  



21 

 

 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

2.2.3. Jenis-jenis Pelayanan 

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 

2003 membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok, adapun 3 kelompok tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Kelompok pelayanan administrative yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 

status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan/pengusahaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. 

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik misalnya, jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

 

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kebaikan Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Asas 

pelayanan publik adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas pelayanan 

sebagai berikut : 

a. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapt diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 
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b. Akuntabilitas : Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan. 

c. Kondisional : Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip dan efisiensi dan efektifitas. 

d. Partisipatif : Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

e. Keseimbangan Hak dan Kewajiban : Pemberi dan Penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban di masing-masing pihak. 

 

2.2.4. Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip Pelayanan Publik di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 

memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :  

a. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

1. Persyaratan teknik dan administrative pelayanan publik 

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sangketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian Waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Akurasi  
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Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan Produk pelayanan dan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum  

f. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan saran teknologi telekomunikasi dan 

informatika (telematika). 

h. Kemudahan Akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan iklas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

 

Dalam melaksanakan suatu pelayanan kepada masyarakat adalah suatu 

kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan 
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mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan disini juga kita dapat mengenal 

masyarakat luas dan menjalin hubungan kekeluargaan. Dalam melaksanakan suatu 

pelayanan juga dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dapat terwujud dan 

tercapai maka haruslah dilaksanakan dengan baik maka pelanggan tersebut akan 

datang kembali untuk mengurus apa yang diperlukannya berikutnya kemudian. 

2.3. Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Salah satu bentuk pemberian pelayanan dari aparat pemerintah di Kantor 

Dinas PMPPTSP di Kabupaten Kampar yaitu Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU), Surat Izin Tempat Usaha merupakan proses dimana pemohon 

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat Izin atas usaha yang 

dimilikinya agar legal secara hukum dan tecatat secara sah di Dinas PMPPTSP di 

Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Bupati No.02 tahun 2013 tentang 

pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) 

Kabupaten Kampar, Syarat pengurusan Surat Izin Tempat Usaha adalah: 

1. Permohonan  

2. Photo Copy KTP (berlaku) 1 lembar 

3. Pas Photo 3x4 lembar (warna) 

4. Surat Keterangan sempadan dan luas tempat usaha 

5. Rekomendasi Camat 

6. Rekomendasi Dinas/instansi terkait (bila dipelukan) 

7. Denah/Sket Lokasi tempa usaha 

8. Kwuitansi atau surat persetujuan dari pemilik tanah bangunan (bagi yang 

menyewa) 

9. Poto Copy akta pendirian (khusus berbadan Hukum) 

10. Rekomendasi AMDAL (bila diperlukan) 
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11. Poto copy izin prinsip/ izin lokasi 

12. Data mesin yang dipakai 

13. Foto copy IMB (bila diperlukan) 

14. Bukti lunas retribusi 

15. Materai 6000 3 lembar 

16. Maap biasa 1lembar.   

 

2.4. Pandangan Islam tentang Pelayanan  

Dalam Pandangan islam sangat diutamakan sekali sikap amanah dan jujur 

demi terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, pelayanan 

khususnya yang paling ditakuti bila terjadi suap dalam suatu urusan antara yang 

mengurus dan diurus. Di negara ini juga terdapat hal-hal seperti ini misalnya 

seorang pemimpin yang akan membuat mudah urusannya dengan hanya 

membayar suap padahal dalam islam pemberi suap dan penerima suap sama-sama 

terlibat dosa dan akan mendapatkan ganjaran neraka oleh Allah SWT. Islam akan 

menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu dengan tidak ada 

penindasan, penipuan serta mengutamakan harta yang halal hendaknya dimiliki 

oleh orang-orang yang shaleh yang mau memberikan hartanya kepada orang fakir 

dan perjuangan untuk terciptanya keadilan social dikalangan umat islam.   

Melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk 

masyarakat atau masyarakat agar mereka percaya dan tidak mengalami 

kebingungan dan keragu-raguan dengan pelayanan yang diberikan. Karena sesuai 

dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang 

memberikan pelayanan, pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat.  
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Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, seharusnya Pegawai 

menjaga amanah keprcayaan yang diberikan oleh organisasi untuk dapat 

melakukan pelayanan dengan baik. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat 

manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi 

siapa saja yang mau melakukannya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk 

menelaah “sebagian kecil” ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang mendorong umat 

manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Akan tetapi 

sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh 

Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi seperti yang tertulis dalam  Al-Qur,an 

surat Al ma’idah ayat 2 : 

ْثِن َواْلعُْدَواِى َۖواتَّقُوا  َوتََعاَوًُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى   َوََل تََعاَوًُْوا َعلَي اَْلِ

 َ
 
َ ۗاِىَّ ّللّا

 
   َدِدْدُد اْلِعقَا ِ ّللّا

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al 

Maidah: 2) 

 

Pada ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-

menolong dal melakukan kebaikan, karena dan Allah melarang tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi interaksi itu boleh dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dan tidak melanggar batasan diatas agar terhindar dari siksaan 

Allah. 

Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 

agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan 
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beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya 

kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan 

sebuah hadits yang berbunyi :  

ِ صل َهْي “ي ّللا عليَ و سلن : َعْي أَبِْي َُُرْدَرةَ رضي ّللا عٌَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ّللاَّ

ٌَُْ ُكْربَتً ِهْي ُكَرِ  دَْوِم اْلقِيَاَهِت،  ُ َع ًْيَا ًَفََّس ّللاَّ ًَفََّس َعْي ُهْؤِهٍي ُكْربَتً ِهْي ُكَرِ  الدُّ

ًْيَا َواآلِخَرِة، َوَهْي َستََر ُهْسلًِوا َستَ  َِ فِْي الدُّ ُ َعلَْي َر َعلَي ُهْعِسٍر دَسََّر ّللاَّ َرٍُ َوَهْي دَسَّ

.َِ ُ فِْي َعْوِى اْلَعْبِد َهاَكاَى اْلَعْبُد فِْي َعْوِى أَِخْي ًْيَا َواآلِخَرِة، َو ّللاَّ ُ فِي الدُّ أَْخَرَجَُ ” ّللاَّ

 .ُهْسلِن  

Artinya :  Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu 

‘alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa yang meringankan 

kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, 

niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-

kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang 

kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan 

akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya 

Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan 

selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong 

saudaranya.” (HR. Muslim). 

 

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan 

seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi, 

berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan 

masih banyak lagi.  

Saat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaiknya dilakukan 

dengan sepenuh hati untuk membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya, tanpa adanya paksaan. Kejujuran dan pelayanan yang baik, ramah, 
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sopan, dan membuat mereka merasa nyaman itu akan membuat masyarakat 

senang dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Dengan adanya keinginan 

untuk membantu masyarakat melayani kebutuhannya, diharapkan pegawai dapat 

melayani dengan mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan bagian dari amanah yang 

harus dilakukan oleh pegawai setalah melakukan sumpah sebagai pegawai negeri. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Endah Setiyorini, 2013. Universitas Islam Negeri SultN Syarif  

Kasim Riau. Judul penelitian Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Terpadu Dan 

Penanaman Modal Kota Dumai. Masalah dalam penelitian adalah 

lamanya dalam pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, pada 

aturannya penerbitannya hanya 14 hari kerja tapi pada kenyataan lebih dari 

14 hari kerja dari berkas diderahkan. Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan surat 

izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kota Dumai. Hasil penelitiannya bahwa pelayanan penerbitan surat 

izin mendirikan bangunan pada badan pelayanan terpadu dan penanaman 

modal kota Dumai adalah kurang baik. Kebijakan yang dilakukan untuk 

meminimalisir keterlambatan pelayanan perlu dilakukan bimbingan dan 

pelatihan bagi para pegawai. Perbedaannya adalah pada penelitian Endah 

Setiyorini melihat pelayanan peneribitan IMB sedangkan penelitian yang 

penulis melihat penerbitan SITU, lokasi penelitiannya juga di tempat yang 
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berbeda peneliti terdahulu di Kota Dumai sedangkan peneliti di Kabupaten 

Kampar.  

2. Skripsi Diyan Wahyuni.2010. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Serang. Judul Penelitian Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kota Cilegon. Masalah penelitian adalah pelayana masih 

dirasakan berbelit-belit, lambat, fasiltas belum maksimal, serta memerlukan 

biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Tujuan penelitianya untuk 

menemukan informasi yang relevan dalam pembuatan surat izin usaha 

Perdagangan di dinas Perdagangan perindustrian dan koperasi kota Cilegon 

tahun 2009. Hasil penelitian menyatakan  bahwa kualitas pelayanan 

pembuatan surat izin usah perdagangan di Dinas perindustrian perdagangan 

dan kopersi Kota Cilegon tidak memuaskan bagi responden. 

Perbedaannya, pada penelitian terdahulu melihat dari pelayanan dalam 

penrbiatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) peneliti tentang Pelayanan 

Penerbitan Surat Izin tempat Usaha (SITU). Pada penelitian terdaahulu 

menggunakan sampel penelitian sedangkan peneliti menggunakan subjek 

penelitian. 

3. Skripsi Wahyu Prasetiyo.2010. Universitas Sebelas Marat. Surakarta. Judul 

Skripsi: Kualitas Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. Masalah Penelaitian adalah masih 

adanya kesulitan yang dialami pengguna jasa dalam memenuhi sebagian 

persyaratannya dalam memperoleh izin yang dibutuhkan, dikarenakan 
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kekurang tahuan pemohon izin mengenai syarat-syarat apa saja yang 

dibutuhkan dalam mendapatkan izin tersebut. Tujuan Peneitian adalah 

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta, Untuk mengetahui Faktor apa 

saja yang menghambat Kualitas Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta dan Untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan KPPT Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan dalam 

pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dikemukakan penulis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Kualitas Pelayanan Perizinan Di KPPT Kota Surakarta sebagai upaya 

untuk memenuhikebutuhan masyarakat mengenai perizinan sudah berjalan 

dengan baik, hal ini di nilai dari berbagai factor yaitu: Bukti langsung 

(tangibles), Kehandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), 

Jaminan (assurance), Empati (empathy). Perbedaan peneitian terdahulu 

dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam pemilihan indikator 

penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan indikator Bukti langsung 

(tangibles), Kehandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), 

Jaminan (assurance), Empati (empathy) sedangkan penulis menggunakan 

indikator Faktor kesadaran, Faktor aturan, Faktor organisasi, Faktor 

Kemampuan-Keterampilan, dan Faktor sarana pelayanan.    

 

2.6 Defenisi Konsep 

Berdasarkan uaraian di atas dapat di buat defenisi konsep yang terdapat 

dalam penelitian ini sebagaimana berikut ini:  
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1. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi 

dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat 

memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. 

2. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat untuk mendapatkan legalitas tempat usaha yang dimiliki sesuai 

dengan peraturan yang telah di tetapkan.    

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah izin yang diberikan kepada 

perorangan, untuk memperolah tempat usaha yang sah sesuai dengan atauran 

yang berlaku pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.  

4. Warnet (Warung Internet) adalah salah satu bentuk usaha yang dikelolah oleh 

kelompok atau perorangan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa 

internet penggunanya. 

5. Playstation merupakan jenis permaian elektonik dengan sistem teknologi 

canggih yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika di 

hubungkan dengan televisi. 

2.7. Konsep Operasional  

Adapun yang menjadi konsep operasionalnya dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel.II.1. Konsep Operasional Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kualitas Pelayanan Pada 

Kantor Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kampar 

1. Persyaratan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prosedur  

a. Persyaratan pengurusan 

izin 

b. Kemudahan persyartan 

izin 

c. Kemampuan memenuhi 

persayaratan. 

d. Kendala memenuhi 

persyaratan 
 

a. Tata cara pelayanan yang 
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3. Waktu 

pelayanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Biaya/Tarif  

 

 

 

 

 

5. Produk 

Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kompetensi 

Pelaksana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diberikan  

b. Cara petugas dalam 

memberikan pelayanan 

c. Pemahaman tentang 

prosedur pelayanan   

d. Kejelasan prosedur 

pelayanan 

 

a. Jangka waktu yang 

diperlukan 

b. Penyelesaian izin tetpat 

waktu 

c. Kepastian waktu 

pelayanan 

d. Hambatan dalam 

penyelesaian izin tepat 

waktu 
 

a. Besar biaya pengurusan 

izin 

b. Kesesuaian biaya dengan 

peraturan yang berlaku 

c. Transparansi biaya 
 

a. Hasil produk pelayanan 

(surat izin) 
b. Kepuasan dengan produk 

pelayanan 
c. Kesalahan dalam 

pembautan produk 

pelayanan  
d. Kupuasan terhadap 

petugas pelayanan izin 
 

a. Kemampuan petugas di 

kantor dalam melayani 

masyarakat  

b. Pengetahuan petugas 

dalam pengurusan izin 

c. Keahlian petugas 

mengerjalan pekerjaan 

d. Keterampilan petugas 

pada kantor dinas dalam 

pembuatan izin 
 

a. Pemberian teguran dari 
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7. Perilaku 

Pelaksana  

 

 

 

 

 

8. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukan  

 

petugas sebelum melayani 

b. Kesopanan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

c. Keramahan petugas dalam 

memberikan pelayanan 

 

a. Cara Penanganan 

pengaduan masalah 

pelayanan 
b. Respon terhadap Saran 

dan masukan masyarakat 
c. Tindak lanjut pengaduan 

masyarakat. 
Sumber: PERMENPAN-RB Nomor 16 tahun 2014 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar.2.1 Kerangka Pemikiran 

  

 

 

  

 

 

tentangte 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan di atas dapat 

dijelaskan Bahwa Kualitas Pelayanan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan 

KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 
 

PERMENPAN-RB Nomor 16 

Tahun 2014 

Tentang Pedoman Survei   

Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

1. Persyaratan  

2. Prosedur  

3. Waktu pelayanan  

4. Biaya/Tarif  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana  

7. Perilaku Pelaksana  

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan  
 

PELAYANAN YANG BERKUALITAS 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dinilai dengan 

indikatornya meliputi Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk 

Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan 

Pengaduan, Saran dan Masukan dengan indikator ini sehingga akan dapat terwujudnya 

Pelayanan yang berkualitas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian Deskritif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri tampa membuuat perbadingan antara 

variabel yang satu dengan yang lain.(Sugiyono,2011:11)  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kampar, Jalan M. Yamin, No. 768, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Dan 

Waktu Penelitian yaitu dari bulan Januari 2019 sampai Juli 2019. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diambil sebagai pendukung penulisan penelitian ini berupa data 

primer dan data skunder, sebagaimana dibawah ini: 

1. Data Primer, merupakan data yang diperolah secara langsung objek 

yang akan di teliti. Menurut Sugiyono (2010:1137) data primrer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Data primer diperolah dengan cara wawancara dan observasi dengan 

pihak pengusaha warnet dan playstation yang medapatkan pelayanan 

dan pegawai pada kantor Dinas PMPPTSP Kabupaten Kampar. 
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2. Data Skunder. Menurut Sugiyono (2010:137) Data Skunder adalah 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data skunder ini 

disajikan dalam bentuk referensi buku-buku, data-data, File-file 

mengenai topik penelitian.     

3.4. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi Subjek penelitiannya adalah Masyarakat, 

pegawai Dinas PMPTSP, Dishub Infokom Kabupaten Kampar selaku pihak yang 

terlibat langsung dalam pengurusan SITU Warnet dan Playstation.      

Sedangkan yang akan penulis jadikan sebagai sumber Key Informan/ Informasi 

kunci dalam melihat kualitas Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel.III.2. Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jumlah 

1 Kepala Dinas PMPPTSP 1 

2 Kepala Bidang Penerbitan Perizinaan 1 

3 Kepala Dinas perbuhubungan, informasi dan 

Komunikasi 

1 

4 Pengusaha Warnet dan Playstation 5 

 Total Jumlah 8 

 Sumber: Data Olahan Peneliti,2017. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana Peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Adapun penulis akan 
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melakukan wawancara dengan masyarakat pengusaha Warnet dan 

Playstation di Kecamatan Bangkinang Kota, pegawai Dinas PMPTSP. 

2. Teknik Pengamatan (Observasi), Menurut Sutrisno, Hadi dalam Sugiyono 

(2010:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikhologis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap subjek penelitin yaitu pengusaha Warnet dan 

Playstation di Kecamatan Bangkinang Kota yang melakukan penngrusan 

izin. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (dalam Sugiyono, 2013:244).  

Setelah semua data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data dikelompokkan dan 

di olah menurut jenisnya, setelah itu di analisis secara deskriptif, yaitu suatu 

analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan 

dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta 

keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.  

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Ulber, 
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Silalahi,2010:339) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, 

meliputi: perekapan hasil wawanacara kemudian pengamatan, hasil 

pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.  

2. Penyajian Data (Data Display) Menyajikan data yaitu penyusunan 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan 

disajikan dalam bentuk teks naratif,  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing). Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  

4.1 SEJARAH SINGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 

 

1. Sejarah Singkat Dinas 

Berawal dari kebijakan pemerintah bahwa pelayanan publik khususnya 

pelayanan perizinan berasal dari Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPI), 

yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi 

penanam modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

masyarakat khusunya di Kabupaten Kampar. 

 

Untuk melayani proses dan percepatan pelayanan (perizinan) pemerintah 

Kabupaten Kampar mengeluarkan kebijakan untuk membentuk suatu unit 

pelayanan terpadu dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses 

perizinannya, berikut ini kronoligis : 

1. Pada Tahun 2006, Menteri Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan Menteri 

dengan Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu.  

2. BPI membentuk unit/koordinator pelayanan terpadu berdasarkan 

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503/BPI/517/2007 tentang 

Pengangkatan Koordinator, Sub Koordinator dan Pegawai Dinas/Badan/ 

Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang bertugas 

pada Kantor Pelayanan Terpadu.  

3. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) terbentuk dan Diresmikan pada tanggal 

04 Oktober 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 14 

Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan 

Pemerintah Kabupaten Kampar. 

4. Pada Tahun 2008, Dikukuhkan  Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 

menjadi Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan 
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5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar 

6. Tahun 2010 Terbit Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan 

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 

dengan 9 perizinan dan 2 Non perizinan. 

7. Alur awal terbentuknya PTSP di Kabupaten Kampar : 

  

 

Membentuk 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 Digabung Menjadi 

 

 

 

PP No. 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPI 
KOORDINATOR 

PELAYANAN 

TERPADU 

PP No. 41 Tahun 2007 

Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah 

Dan 

Perda No.6 Tahun 2012 

tentang SOTK Perangkat 

Daerah 

Dikukuhkan 

Menjadi 

KPT 

Atas Perda No.6 

Tahun 2008 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal 

(BPPTPM) 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU  SATU PINTU 

(DPM PTSP) 
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2. Visi dan Misi 

a. Visi  

“Terwujudnya Oganisasi Perangkatb Daerah Berkontribusi Terdepan 

Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pelayanan Prima Kepada 

Masyarakat"  

 

b. Misi 

1. Menetapkan kebijakan penanaman modal di daerah agar menjadi investasi riil 

2. Menjalin kerjasama penanaman modal dalam rangka peningkatan peluang usaha 

3. Mempromosikan peluang-peluang usaha unggulan daerah agar menjadi peluang 

investasi 

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan 

5. Mengelolah, memperbaiki, database dan sitem informasi penanaman modal. 

6. Meningkatkan dan melaksanakan pengawasan penanaman modal 

 

3. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan 

Sejak tahun 2009 pelayanan perizinan telah dimulai secara terpadu, sehingga 

jumlah perizinan secara rinci dapat dilihat seperti tabel berikut ini ; 

 

Tabel.4.1 Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang 

Diterbitkan Tahun 2010 – 2017 

 

 

No 

 

 

Tahun 

 

Jumlah Izin dan Non 

Izin 

 

Keterangan 

1 2010 732 Izin yang telah 

dilimpahkan 

kewenangannya 

Ke PTSP 

2 2011 1.410 

3 2012 2.204 

4 2013 3.379 

5 2014 3.060 

6 2015 3.628 

7 2016 3.733 

8 2017 3.630 

Jumlah 21.776  
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4. Prestasi 

1. Prestasi yang cukup signifikan yang diperoleh oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah prestasi 

pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan 

kepada DPMPTSP. Tabel berikut ini adalah Target dan Realisasi PAD 

untuk 4 tahun terakhir. 

Tabel.4.2 Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2010 – 2017 

 

No. 

 

Tahun 

 

Target (Rp) 

 

Realisasi (Rp) 

 

% tase 

 

1 2014 1.509.620.000,00 1.998.729.807,63 132,40 

2 2015 2.000.000.000,00 3.281.358.381,00 164,07 

3 2016 1.877.855.760,00 2.243.522.815,00 119,47 

4 2017 2.500.000.000,00 2.865.487.592,00 114,61 

Jumlah 7.887.475.760,00 10.389.098.595,63 131,72 

 

2. Penghargaan yang pernah diperoleh adalah penghargaan mengikuti 

kegiatan pameran Investasi di berbagai event Nasional seperti : 

mengikuti Jakarta International Expo dengan tema : Pameran Promosi 

Kinerja Pemerintah dan Potensi Daerah Kabupaten. 

5. Kegiatan/Usaha Investasi 

Data realisasi investasi (Penanam Modal) di Kabupaten Kampar di peroleh 

dari jumlah rekapitulasi setiap izin usaha yang dimohonkan oleh para 

investor/para penanam modal. Sumber data tersebut dikutip dari Portal PTSP 

BKPM-RI. Investasi terbagi kepada 2 (dua) sumber yakni : sumber Pertama 

berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sumber Kedua 

berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).  
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Tercatat kondisi Riil tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV total Investasi 

berjumlah Rp. 1.775.984.500.000,00 (dalam kurs rupiah) terdiri dari 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah Rp. 411.181.900.000,00 

dengan jumlah persetujuan izin/proyek 2 buah dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) berjumlah Rp.1.364.802.600.000. (129.981.200,00 Dollar USA  

Sedangkan jumlah kumulatif  Investasi di Kabupaten Kampar dimulai sejak 

tahun 1990 sampai keadaan posisi hingga 31 Desember Tahun 2017 tercatat 

jumlah nilai Investasi dihitung dalam Kurs Rupiah berjumlah Rp. 

69.754.709.788.493,00. Jumlah Investasi ini berasal dari PMDN dan PMA 

dari yang tercatat 97 perusahaan dalam negeri serta 62 perusahaan pemodal 

asing.  

 

6. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, 

dengan demikian DPMPTSP susunan struktur organisasinya terdiri dari : 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu terdiri : 

 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

3. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Deregulasi; 

b. Seksi Promosi Investasi Penanaman Modal; 

c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi Pelayanan Penanaman Modal. 

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari : 

a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan A; 
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b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan B; 

c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan C. 

 

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari:  

a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan A; 

b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan B; 

c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan C. 

6. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

terdiri dari : 

a. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan; 

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; 

c. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Peningkatan Layanan. 

 

a. Eselonisasi Perangkat Daerah 

 

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama. 

(2) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator. 

(3) Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan 

administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan struktural eselon IV a 

atau jabatan pengawas. 

 

b. Mekanisme Pelayanan Perizinan  

 

Adapun Alur Proses dan mekanisme pelayanan perizinan adalah sebagai 

berikut : 
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PROSES 

Alur Proses / Mekanisme Pelayanan Perizinan 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Penjelasan mekanismen pelayanan perizinan sebagaimana dibawah ini: 

Petugas informasi menjeleskan kepada masyarakat kemudian masyarakat 

menyerahkan berkas pengurusan SITU kepada petugas pelayanan, setelah itu 

dilakukan pemeriksaan berkas, setelah itu pihak pelayanan dinas menyerah 

formulir kepada pihak dinas yang terlibat yaitu informasi dan komunikasi untuk 

turun kelapangan survey, kemudian diproses dan di setujui (ditanda tangan) jika 

 

PETUGAS 

INFORMASI 

 

PEMBAYARAN  
& PENYERAHAN 

 

PENYERAHAN 
BERKAS 

LOKET  

PELAYANAN 

 

PEMERIKSAAN  

BERKAS 

 

PEMERIKSA 
LAPANGAN 

 

PENANDA 

TANGANAN 

REGISTER 
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sudah sesuai aturan, selanjutnya di lakukan regestrasi oleh pihak dinas selanjutnya 

di serahkan oleh pihak informasi kepada masyarakat di loket pembayaran dalam 

bentuk surat sah yang sudah di tanda tangan oleh pihak dinas penanaman modal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Kualitas pelayanan penerbitan SITU di Kota Bangkinang sudah Berjalan 

dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku namun masih ada prilaku 

masyarakat yang buruk dalam penyelenggaraan pelayanan dengan 

membayar pegawai (oknum) tertentu dalam pengurusan SITU di 

Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.  

2. Hambatan-hambatannya adalah sulitnya menemui masyarakat dan 

belum terbukanya masyarakat dalam memberikan informasi tentang 

proses pelayanan serta kurangnya minat masyarakat yang memiliki 

usaha Warnet dan Playstation dalam pengurusan SITU pada Kantor 

Dinas PMPPTSP Kabupaten Kampar.   
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6.2 Saran 

1. Kepada pihak dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan perizinan terpadu 

Satu Pintu Kampar harus mempermudah Persyaratan dan Prosedur bagi 

masyarakat yang ingin melakukan pengurusan SITU, tanpa harus 

mengabaikan aturan yang berlaku. 

2. Pihak dinas diharapkan agar selalu melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat yang memiliki tempat-tempat usaha ilegal di Kecamatan 

Bangkinang Kota dan Kabupaten Kabupaten Kampara secara umum.  

3. Kepada masyarakat harus segera melakukan pengurusan Surat Izin Tempat 

Usaha Warnet dan Playstation yang mereka miliki agar terhindar dari razia 

tempat-tempat usaha ilegal di Kecamatan Bangkinang Kota. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 

Pertanyaan Kecamatan:  

1. Apa bapak/ibu camat mengetahui persyaratan yang harus di persiapakan oleh masyarakat 

dalam pengurusan Surat Izin tempat Usaha Warnet dan Playstations di Bangkinang Kota? 

2. Apakah bapakibu camat menjelaskan tentang persyaratan pengurusan Surat Tempat Izin 

Usaha Warnet dan Playstations kepada Masyarakat?    

3. Bagaimana Menurut pendapat bapak/ibu camat  prosedur dalam pengurusan Surat Izin 

Tempat Usaha di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar? 

4. Apakah ada yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Tempat 

Usaha di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?  

5. Apakah ada biaya yang harus di keluar oleh masyarakat yang mau mengurus SITU ? 

6. Apakah ada keluhan masyarakat dengan besaran biaya yang harus di bayarkan saat pengursan 

surat Izin Tempat Usaha? 

7. Apakah bentuk produk (surat) dan fungsi surat keterangan yang di keluarkan oleh kecamatan 

dalam pengurusan Surat Izin Tempat Usaha Warnet dan Playstations? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 

Pertanyaan Dinas PMPPTSP: 

1. Apakah dinas telah membuat ketentuan tetang waktu pelayanan pengurusan Surat Izin 

Tempat Usaha di Kantor Dinas PMPPTSP Kabupaten Kampar? 

2. Apakah ada kendala yang di hadapai petugas tentang waktu pelayanan?    

3. Apakah ada biaya yang harus di keluar oleh masyarakat yang mau mengurus SITU ? 

4. Apakah ada keluhan masyarakat dengan besaran biaya yang harus di bayarkan saat 

pengursan surat Izin Tempat Usaha?\ 

5. Apakah petugas pernah melakukan kesalahan dalam membuat Produk (Surat Izin Tempat 

Usaha) yang menyebakan masyarakat komplen? 

6. Apakah petuga menjelaskan secara spesifik tentang pelayanan yang akan diberikan kepada 

masyarakat? 

7. Apakah bapak/ibu bekerja sesuai dengan skil keahlian yang dimiliki? 

8. Apakah bapak/ibu pernah mengalami hambatan dalam melaksanakan peerjaan yang 

diberikan oleh kantor tempat bapak bekerja? 

9. Apakah masih ada petugas yang mendapat teguran dari atas karena tidak berkerja dengan 

baik saat memberikan pelayanan? 

10. Apakah pegawai ada mendapatkan bimbingan dari atasan agar memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada Masyarakat?   

11. Bagaimana cara pihak dinas dalam menggapi pegaduan masyarakat tentang masalah 

pelayanan yang di hadapinya? 



 

12. Bagaimana  cara pihak dinas jika ada pegawai yang melayani tidak sesuai dengan SOP yang 

telah berlaku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 

Pertanyaan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi:  

1. Apakah ada keterlibatan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam 

persyaratan pengurusan Surat izin Tempat Usaha Warnet dan Playstations? 

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

dalam pengurusan Surat izin Tempat Usaha Warnet dan Playstations di Kabupaten 

Kampar? 

3. Berapa lama waktu dalam di butuhkan dalam pengurusan Surat izin Tempat Usaha 

Warnet dan Playstations? 

4. Apakah ada biaya dalam pengurusan SITU Warnet dan Playstations di Kabupaten 

Kampar? 

5. Apakah bentuk produk pelayanan dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

dalam pengurusan Surat izin Tempat Usaha Warnet dan Playstations di Kabupaten 

Kampar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA  

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 
 

  Pertanyaan Masyarakat: 

 Indikator Persyaratan 

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang persyaratan dalam mengurus Surat Izin 

Tempat Usaha pada dinas Dinas Pelayanan Prizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten 

Kampar di Kabupaten Kampar? 

2. Apakah menurut bapak bapak/ibu persyaratan yang di berikan oleh dinas mudah untuk di 

dapatkan atau  dipenuhi? 

3. Apakah ada kenadala/hambatan  dalam memenuhi persyaratan dalam pengurusan Surat 

Izin Tempat Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu Satu 

pintu Kabupaten Kampar? 

4. Apa apa saja yang menjadi kendala/hambatann dalam memenuhi persyaratan dalam 

pengurusan penerbitan surat izin tempat usaha di Kabuapten Kampar? 

 Indikator Prosedur 

5. Apakah menurut bapak/ibu tata cara pelayanan yang di berikan petugas mudah untuk di 

pahami?  

6. Bagaiama menurut bapak/ibu dengan tata cara petugas dalam memberikan pelayanan, 

apakah sudah pelayan yang baik? 

7. Apakah bapak/ibu memahami prosedur dalam pelayanan pengurusan Surat Izin Tempat 

Usaha? 

8. Bagiamana pendapat bapak/ibu dengan prosedur/persyaratan dalam pengurusan Surat 

Izin Tempat Usaha di Kabupaten Kampar? 



 

 Indikator Waktu Pelayanan 

9. Bagaimana penadapat bapak/ibu dengan waktu dalam pengurusan surat izin tempat usaha 

di Kabupaten  Kampar? 

10. Apakah bapak/ibu dapat menyelesaikan surat izin tempat usaha sesuai dengan ketentuan 

yang telah di buat dinas ? 

11. Apakah menurut bapak/ibu pegawai berkerja sesuai dengan waktu yang telah di 

tentukan? 

12. Apakah ada hambatan yang bapak/ibu rasakan tentang waktu pelayanan pada pengurusan 

Surat Izin Tempat Usaha? 

 Indikator Biaya/ Tarif 

13. Apakah ada biaya yang di bebankan kepada masyarakat dalam pengurusan SITU warnet 

dan Playstations?  

14. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan biaya dalam pengurusan Surat Izin tempat Usaha 

di  kabupaten Kampar? 

15. Apakah petugas sudah terbuka atau transparan dalam penetapan biaya pelayanan yang 

harus di keluarkan untuk pengurusan Surat izin Tempat Usaha? 

 Indikator produk, spesifikasi jenis layanan 

16. Apakah produk pelayanan yang bapak/ibu buat  sesuai dengan yang diharapkan? 

17. Apakah bapak/ibu  merasa puas dengan hasil dari pelayanan yang diberikan oleh 

petugas? 

18. Apakah ada hambatan yang bapak/ibu rasa pengurusan SITU Warnet dan Playstations? 

 

 



 

 Indikator Kompotensi Pelaksana 

19. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan kemampuan pengawai dalam bekerja pada Dinas 

Pelayanan Prizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Kampar? 

20. Bagaimana menurut bapak/ibu, apakah petugas sudah terampil, mengetahui setiap tugas 

yang kerjakannya? 

21. Apakah ada kendala/hambatan dalam menjumpai petugas pelaksana pelayanan 

pengurusan SITU Warnet dan Playstations?  

 Indikator Prilaku Pelaksana 

22. Bagimana menurut bapak/ibu tentang keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ? 

23. Bagaimana penadapat bapak//ibu dengan kesopanan petugas yang melayani pada saat 

mengurus Surat Izin Tempat Usaha? 

24. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pelaksana 

pelayanan? 

 Indikator Penangan pengaduan, saran, masukan 

25. Bagiamana pendapat ibu tentang kemampuan Dinas dalam menangani pengaduan, saran 

terhadap pelanggaran petugas dalam melayani? 

26. Bagimana menurut pendapat bapak/ibu respon pihak dinas dalam menerima masukan dari 

masyarakat? 

27. Apakah ada bapak/ibu melakukan pengaduan terhadap pelanngaran dalam pelayanan 

dalam pengurusan SITU?  

 



 

LAMPIRAN  

DOKUMETASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN 

Wawancara dengan Kabid Kominfo Kampar 

 

Wawancara dengan staf kecamatan 

Bangkinang Kota 

Wawancara pemilik warnet “Dc Net”  bapak 

Sodik 

Wawancara dengan kabid Perizinan PMPPTSP 

Kabupaten Kampar 

Wawancara pemilik PS “Duo Manchester” 

bapak Jon Hendri 

 

Wawancara pemilik PS “Elok Basamo” 

Bapak Rio  

 



 

 
 

Wawancara dengan pemilik warnet “Dota 2”  

Bapak Mansur 

 

Wawancara dengan pemilik PS “Rezky”  

Ibuk Nur Asna 

 

Wawancara dengan pemilik warnet “Abyan”  

Bapak Ediyanto 

Wawancara dengan pemilik PS “Rangakai”  

Bapak Eko 
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