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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Pada era globalisasi ini permintaan pelayaan publik akan selalu 

membutuhkan peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas pelayanan 

publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi. Pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan 

pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam hal mewujudkan 

kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam pemerintahan.  

Tujuan pelayanan publik di dukung dengan berlakunya Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan 

pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih 

mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas 

publik dan administrasi publik.Adapun strategi peningkatan kualitas 

pelayanan publik adalah pembaruan sikap dan karakter aparatur birokrasi 

pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan 

pelanggan tanpa ada pembedaan (equality). Perlakuan yang tidak 

membedakan pelanggan tidak cukup, diperlukan adanya keadilan (equity) 

serta kejujuran atau keterbukaan (fairness) dalam pelayanan.  

   Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

memiliki lautan yang sangat luas yang memisahkan beberapa pulau maupun 

negara sehingga membutuhkan perekat antar pulau maupun negara, hal ini 

menyebabkan lalu lintas dan angkutan laut serta pelabuhan menjadi media 

perekat yang sangat penting. Disamping itu keamanan dan keselamatan 

pelayaran di perairan merupakan hal yang begitu penting dalam lalu lintas 

dan angkutan laut serta pelabuhan.Dalam Peraturan Menteri nomor 36 tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan dijelaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan 

serta kepelabuhanan merupakan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan 
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yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, maka ditetapkanlah 

Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Indonesia terbagi 5 (lima) kelas 

dan bagian dari kantor itu terdapat wilayah kerja.  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Kijang 

sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin 

oleh seorang kepala. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan 

angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan 

untuk memperlancar angkutan laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Kijang merupakan pendukung terciptanya keselamatan 

berlayar dan pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan laut dan 

kepelabuhanan, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II 

Kijang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum 

di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan 

pemerintahan di pelabuhan, khususnya di daerah Kabupaten Bintan 

Kepulauan Riau . 

   Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Kijang 

sebagai penyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada sistem 

pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya 

manusia aparatur yang belum memadai. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Kijang dalam pelaksanaan salah satu tugasnya adalah 

melayani pelanggan perpanjangan sertifikasi. Pelanggan perpanjangan 

sertifikasidan karyawan yang bekerja pada Perusahaan Angkutan Laut, yakni 

mengurus dan mempermudah proses pelayaran angkutan laut/kapal dari 

dalam maupun luar negeri. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan 

melayani pelanggan perpanjangan sertifikasi dalam hal pengurusan surat izin 
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kedatangan dan keberangkatan, bongkar muat barang, perpanjang buku pelaut 

dan perpanjang sertifikat kapal (khusus kapal dalam negeri).  

Saat ini jumlah pelanggan perpanjangan sertifikasi yang dilayani oleh 

KSOP Kelas II Kijang  adalah 69 pelanggan perpanjangan sertifikasi di 

Kabupaten Bintan Kepulauan Riau yang telah melakukan proses kegiatan 

pengujian perpanjangan sertifikasi kapal . (Sumber: Kantor Kesyahbandaran 

Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang, 2016). Sebagai bagian dari 

organisasi pemerintah yang melayani pelanggan perpanjangan sertifikasi 

demi kelancaran dan keamanan pelayaran, maka Kantor Kesyahbandaran Dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanannya agar Perusahaan Angkutan Laut khususnya Agen yang    

bertugas merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga Agen 

tersebut akan lebih nyaman dalam memanfaatkan jasa di Kantor 

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang. Untuk dapat 

memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan perpanjangan sertifikasi maka 

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang sebagai 

salah satu instansi publik harus senantiasa melakukan berbagai kebijakan 

yang dapat memberi pelayanan yang prima dan berkualitas terhadap 

pelanggan perpanjangan sertifikasi dalam memanfaatkan jasa pelayanan yang 

ada. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan akan kualitas pelayanan 

yang masih kurang, maka peneliti mengambil judul penelitian : “ ANALISIS 

KUALITAS PELAYANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN 

OTORITAS PELABUHAN KELAS II KIJANG TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN DI KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN 

RIAU” (Studi Kasus Perpanjangan Sertifikasi Kapal Penumpang dan 

Barang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat lima dimensi atau 

indikator untuk mengukur persepsi pengguna jasa tentang kepuasan suatu 

pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty 
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(Apriyani dan Sunarti 2009). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Tangible(bukti langsung) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau ? 

2. Apakah Reliability (keandalan) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau ? 

3. Apakah Responsiveness (daya tanggap) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan 

sertifikasi kapal penumpang dan barang di Kabupaten Bintan 

Kepulauan Riau ? 

4. Apakah Assurance (jaminan) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau ? 

5. Apakah Emphaty (kepedulian) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis pengaruh Tangible (bukti langsung) terhadap 

kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Reliability (keandalan) terhadap 

kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Responsiveness (daya tanggap) 

terhadap kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Assurance (jaminan) terhadap 

kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Emphaty (kepedulian) terhadap 

kepuasan pelanggan dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau . 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis dengan cara membandingkan dan 

melaksanakan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah 

dengan pelaksanaan dilapangan. 

2. Bagi STIMART “AMNI” Semarang 

Sebagai bahan masukan bagi kampus untuk memperbaiki praktek-

praktek pembelajaran dosen agar menjadi lebih efektif dan efisien 

sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa 

meningkat. 

3. Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II 

Kijang 

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan 

sumbangan bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

lainnya untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam perpanjangan sertifikasi kapal penumpang dan 

barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 
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4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

pengetahuan bagi yang berminat mempelajari mengenai analisis 

kepuasan konsumen dalam perpanjangan sertifikasi kapal 

penumpang dan barang di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut : 

 BAB 1     : PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB 2      : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi Tinjauan Pustaka, Hipotesis serta Kerangka 

Pemikiran. 

BAB 3      : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data. Berisi penjelasan 

tentang Variabel-Variabel Penelitian, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB 4      : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini di deskripsikan mengenai objek penelitian dan 

memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang, 

kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan. 

BAB 5      : PENUTUP 

 Bab ini merupakan proses akhir dari suatu penelitian, pada bagian 

bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan hasil 

penelitian. 

 

 

    


