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ANALISIS KESENJANGAN ANTARA EKSPETASI DAN PERSEPSI
LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE
Yoseph D. P. Rangga, Walter Obon, Jefry Yohanis Dunggun
Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Maumere
Latar belakang penelitian ini adalah ketidakpuasan pengunjung warga binaan
pemasyarakatan atas pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Maumere.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi
pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung warga binaan pemasyarakatan atas
pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Maumere. Sampel dalam penelitian
ini berjumlah 100 orang pengunjung warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan
Negara Maumere. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan
metode deskritif yaitu analisis kesenjangan dan analisis Customer Satisfaction Index
(CSI). Berdasarkan analisis kesenjangan, secara keseluruhan untuk 20 Indikator
Pelayanan Kunjungan diperoleh nilai kesenjangan sebesar -0,49. Nilai kesenjangan ini
menunjukan bahwa rata-rata kinerja pelayanan yang diberikan masih di bawah harapan
pengguna jasa (bernilai negatif). Selanjutnya berdasarkan analisis Customer
Satisfaction Index, diperoleh nilai indeks sebesar 72.20% sehingga dapat disimpulkan
bahwa indeks kepuasan Pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan
Negara Maumere berada pada kriteria “puas”. Manajemen Rumah Tahanan Negara
Maumere disarankan untuk melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan indikator
prioritas yang diperoleh dari penelitian ini. Indikator-indikator yang menjadi prioritas
untuk dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut: (1) fasilitas penyandang difabel; (2)
tempat bermain bagi anak balita; (3) ruang ibu menyusui; (4) area merokok; (5)
fasilitas keamanan berupa CCTV di ruangan besukan; dan (6) fasilitas kebersihan.
Kata Kunci: Ekspektasi, Persepsi, Kepuasan.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehakiman Dr. Saharjo, SH di tahun 1963
mengemukakan konsep hukum nasional yang di gambarkan dengan sebuah pohon
beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru tujuan pidana penjara
adalah pemasyarakatan yang artinya kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Tugas jawatan pemsayarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan
juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang sudah
menjalani masa pidana ke dalam masyarakat, maka dari itu Unit Pelaksanaan Tugas
(UPT) yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) seperti
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berperan
penting dalam mengaktualisasikan konsep pemasyarakatan tersebut.
Aktualisasi konsep pemasyarakatan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan itu
sendiri, di mana Lapas dan Rutan merupakan usaha pemasyarakatan untuk
menampung, merawat dan membina warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani
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masa pidananya yang dibatasi oleh tembok dan ruangan yang kecil sehingga
mengakibatkan kondisi psikologis dan kesehatan yang pasti terganggu karena dirampas
kebebasannya sementara oleh negara, sehingga pemasyarakatan dituntut untuk
mempunyai sumber daya manusia yang baik untuk dapat tercapainya pemberian
pelayanan yang prima kepada warga binaan pemasyarakatan dan mendukung reformasi
birokrasi pada institusi pemerintahan dalam hal ini pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu dalam pelayanan kepada masyarakat terkusus
buat warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Sejalan dengan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal
mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam
mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian
Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima
serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, di antaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.
Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkahlangkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam
perkembangannya satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian
minimal.
Sebagai upaya terciptanya pelayan prima terhadap penerima layanan khususnya
bagi warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder sekaligus penerapan
Good Governance yang mengedepankan optimalisasi pemberian layanan, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor PAS1.14.OT.02.02 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan
Pemasyarakatan. Standar tersebut ditetapkan untuk meningkatkan dan mewujudkan
pemasyarakatan sebagai lembaga publik yang transparan, efektif dan akuntabel serta
menghasilkan layanan yang berkualitas, begitu pula Rumah Tahanan Negara Maumere,
salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rumah Tahanan Negara Maumere sebagai UPT Pemasyarakatan di daerah yang
berkedudukan di Kabupaten Sikka yang mempunyai pegawai sebanyak 34 orang dan
Warga Binaan Pemasyarakatan rata-tara perbulan 150 orang yang cenderung fluktuasi
dan sebagian besar adalah orang maumere, dengan berbagai latar belakang
permasalahan sehingga mereka harus mendekam di dalam Rutan untuk menjalani masa
pidananya. Dengan keterbatasan petugas, rutan maumere tetap memberikan pelayanan
terbaik walaupun belum maksimal sesuai standar yang telah ditetapkan oleh UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Visi Rutan Maumere yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat
berintegrasi secara aktif dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, sehingga tugas pokok rutan
untuk melayani penghuni rutan harus dijalani dengan baik, jika pengamanan, pembinaan
dan perawatan berjalan dengan baik akan membuat kualitas kehidupan penghuni
menjadi lebih baik dan sehat pula selama menjalani hukuman.
Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Rumah Tahanan Negara Maumere
tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan
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publik tertentu. Meskipun bersifat khusus harusnya tidak mengurangi kualitas pelayanan
publik yang akan diberikan. Berdasarkan laporan bulanan tahun 2018 jumlah
pengunjung di Rutan maumere mengalami peningkatan terutama pada saat hari raya
natal di bulan desember karena mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di
Rutan Maumere beragama Katolik dapat dilihat dalam Tabel 1. berikut ini:
Tabel 1. Jumlah Pengunjung di Rutan Maumere Pada Bulan Oktober Sampai Dengan
Bulan Desember 2018
Pengunjung
Bulan Tahun
Jumlah
Pria
Wanita
Oktober 2018
262
650
912
November 2018
367
576
943
Desember 2018
818
752
1.570
Jumlah
1.447
1.978
3.425
Sumber : Rumah Tahanan Negara Maumere Tahun 2018

Meskipun terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang membesuk warga binaan
pemasyarakatan di Rutan Maumere tetapi dari segi fasilitas dan sumber daya manusia
tidak mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pengunjung mengakibatkan
ketidaknyamanan pada saat keluarga warga binaan pemasyarakatan berada dalam
ruangan besukan yang tidak begitu luas. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara
awal, pada umumnya pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan mengeluhkan
ruang kunjungan yang tidak begitu besar dan fasilitas kunjungan yang kurang memadai,
dan petugas khusus yang di tempatkan di ruang kunjunganpu tidak ada karena
keterbatasan sumber daya manusia, di mana keberadaan petugas di ruang kunjungan
untuk memantau jalan kunjungan jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti
perkelahian dan lain-lain.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rutan Maumere menunjukkan
bahwa layanan kunjungan dirasakan belum sepenuhnya memuaskan pegunjung. Salah
satu misi Rutan Meumere ikut serta dalam program pemerintah yang untuk masuk
dalam Zona Integritas (ZI) di mana Zona Integritas ialah predikat yang diberikan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Kotler dalam Sunyoto (2013: 35), kepuasan adalah perasaan senang atau
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan
terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jadi, kepuasan
merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada
dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka
pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas
atau senang.
Berdasarkan pengertian ini, persepsi pelanggan atau kesan atas kinerja pelayanan
menjadi suatu tolok ukur kinerja pelayanan kunjungan di Rutan Maumere yang paling
kasat mata. Pelanggan dapat langsung menilai kinerja pelayanan kunjungan di Rutan
Maumere dengan membandingkan antara kinerja layanan yang diterima dan harapanharapan pelanggan atas layanan tersebut. Pelanggan akan merasa tidak puas apabila
kineja pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan-harapannya.
Kepuasan pelanggan keseluruhan memiliki dua akibat atau konsekuensi, yaitu
keluhan pelanggan (customer complaint) dan loyalitas pelanggan (customer loyalty).
Konsekuensi dari kepuasan pelanggan yang meningkat adalah menurunnya keluhan
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pelanggan dan meningkatnya loyalitas pelanggan. Ketika tidak terpuaskan, pelanggan
memiliki pilihan untuk keluar (seperti pindah ke pesaing) atau menyuarakan keluhan
mereka dalam usaha untuk memperoleh retribusi (perhatian atau penggantian). Fornell
dan Wernerfelt, 1987 dalam Wibowo dan Mulyono (2009:67). Selanjutnya Gorst, Kanji,
dan Wallace dalam Wibowo, Mulyono, (2009: 67) menyatakan bahwa perusahaan perlu
mendorong pelanggannya untuk mengeluhkan semua perlakuan perusahaan terhadap
pelanggan untuk segera ditangani perusahaan dengan baik. Namun permasalahannya
adalah dimungkinkan adanya banyak pelanggan yang tidak mengeluh atau tidak
memiliki alasan untuk mengeluh, lalu meninggalkan pertanyaan keluhan tanpa
memperoleh respon.
Keluhan-keluhan yang disampaikan pelanggan menunjukan bahwa Rutan
Maumere sebagai pengelola layanan kunjungan secara organisasi belum mampu
mewujudkan salah satu misi yang ingin dicapai yaitu ikut serta dalam program
pemerintah yang untuk masuk dalam Zona Integritas (ZI). Persepsi dan harapan
pelanggan seharusnya identik, tetapi dalam kenyataannya ada suatu celah (gap) yang
cukup besar. Ini merupakan tugas Rutan Maumere sebagai pengelola Pelayanan
Kunjungan untuk membangun jembatan antara keduanya dan atau melakukan usahausaha untuk mempersempit atau menutup celah (gap) yang terjadi.
Usaha-usaha ini tentunya akan berdampak kepada peningkatan kepuasan
pengunjung. Untuk itu Rutan Maumere perlu melakukan evaluasi pada pengunjung,
dengan melakukan evaluasi pada pengunjung, Rutan Maumere akan mengetahui apa
yang menjadi harapan pelanggan atas kriteria pelayanan yang dibutuhkannya. Dengan
mengetahui kriteria pelayanan yang diharapkan pelanggan maka perusahaan lebih
terfokus untuk meningkatkan kinerja pelayanan melampaui standar yang telah
ditentukan sehingga pelanggan sangat terpuaskan.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi
pengunjung warga binaan pemasyarakatan atas pelayanan kunjungan di Rumah
Tahanan Negara Maumere?; 2) Bagaimana tingkat kepuasan pengunjung warga binaan
pemasyarakatan atas pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Maumere?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian adalah: 1) Untuk
mengetahui kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi pengunjung warga binaan
pemasyarakatan atas pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Maumere. 2)
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung warga binaan pemasyarakatan atas
pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Maumere.
TINJAUAN PUSTAKA
Kesenjangan
Kesenjangan berasal dari kata dasar senjang, yang berarti: 1) tidak simetris atau
tidak sama bagian yang dikiri dan yang dikanan. 2) berlainan sekali; berbeda. 3) ada
(terdapat jurang pemisah). Setelah diberi awalan ke dan akhiran an menjadi kesenjangan
yang berarti: 1) perihal (yang bersifat: berciri) senjang; ketidak seimbangan;
ketidaksimetrisan. 2) jurang pemisah (KBBI Versi offline).
Hasil evaluasi atau perbandingan antara apa yang diterima konsumen dan harapan
atau standar menghasilkan suatu kesenjangan apa yang diharapkan dengan apa yang
diterima atau (proses persepsi). Kesimpulan dari kesenjangan yang terjadi ditentukan
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oleh nilai batas penerimaan (zone of indifference). Di bawah batas penerimaan, di mana
apa yang diharapkan tidak terpenuhi disebut kesenjangan negatif. Artinya, pelayanan
dinilai jelek oleh konsumen. Kemudian, di mana harapan terpenuhi, bahkan lebih,
disebut daerah kesenjangan positif, yang berarti pengalaman baik sampai sangat baik
bagi konsumen. Kesimpulan tersebut kemudian dilanjutkan dengan reaksi emosional,
berupa perasaan akan kepuasan, mulai reaksi negatif tidak puas, kecewa, marah, atau
emosi positif seperti gembira, senang, puas.
Menurut Lovelock dan Wright (Setiawan, 2005:47), ada tujuh kesenjangan dalam
kualitas jasa yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan seprti terlihat pada gambar
berikut ini:
Kebutuhan dan harapan
pelanggan
1. Kesenjangan pengetahuan
Definisi manajemen
tentang kebutuhankebutuhan ini
2. Kesenjangan standar
Penerjemahan dalam
spesifikasi / desain
penyerahan

3. Kesenjangan
komunikasi internal
4. Kesenjangan
penyerahan

Persepsi pelanggan terhadap
pelaksanaan produk

Pelaksanaan spesifikasi
desain atau penyerahan
5. Kesenjangan interprestasi
6. Kesenjangan
persepsi
Janji-janji iklan dan
penjualan

Interpretasi pelanggan
terhadap komunikasi

Pengalaman pelanggan
dibandingkan dengan
harapan-harapannya

7. Kesenjangan jasa

Sumber : Christoper Lovelock dalam Supardi Setiawan (2005:47)

Gambar 1. Tujuh Kesenjangan Kualitas Yang Menyebabkan Ketidakpuasan
Kepuasan adalah perasaan senang, atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara kinerja produk dengan hasil yang diinginkan (Kotler, 2002).
Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi
harapan, maka pelanggan akan merasa amat puas.
Tjiptono (2004:150) menyatakan bahwa ada beberapa penyebab utama tidak
terpenuhinya harapan pelanggan. Di antara beberapa faktor penyebab tersebut ada yang
bisa dikendalikan oleh penyedia jasa. Dengan demikian penyedia jasa bertanggung
jawab untuk meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin terjadi
dan menghindarinya dengan cara merancang jasa yang mudah dipahami dengan jelas.
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Dalam hal ini penyedia jasa harus mengambil inisiatif agar ia dapat memahami dengan
jelas instruksi dari klien dan klien mengerti benar apa yang akan diberikan.
Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam (Kotler dan Keller, 2007: 55-56)
menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima gap yang menyebabkan adanya perbedaan
persepsi terhadap kulitas pelayanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
Komunikasi dari
Mulut ke Mulut

Kebutuhan
Seseorang

Pengalaman
Masa Lalu

Jasa
Yang diharapkan
Gap 5

Persepsi
Jasa

Konsumen
Pemasar

Gap 4

Gap 1
Gap 3

Gap 2

Penyerahan Jasa
( termasuk sebelum
& sesudah kontak )

Komunikasi External
Dengan Konsumen

Penerjemahan
Persepsi menjadi
Spesifikasi mutu
jasa

Persepsi
Manajemen
Tentang harapan
konsumen

( Sumber : Kotler & Keller, 2007 : 55 )

Gambar 2. Model Kualitas Jasa
Berdasarkan pada model kesenjangan di atas, ketidakcocokan terjadi dari lima
macam kesenjangan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:
1. Satu kesenjangan (gap), yaitu kesenjangan kelima (gap 5) yang berasal dari sisi
penerima pelayanan (pegunjung).
2. Empat macam kesenjangan, yaitu kesenjangan pertama sampai kempat (gap 1
sampai gap 4), yang berasal dari sisi penyedia jasa (manajemen).
Kesenjangan (gap) yang berasal dari sisi penyedia jasa:
a. Kesenjangan (gap) 1: Kesenjangan (gap) antara harapan pelanggan dengan
persepsi manajemen.
Kesenjangan (gap) ini muncul karena adanya ketidaktahuan manajemen
terhadap pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Langkah pertama yang
harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada kesenjangan
(gap) ini adalah dengan mendapatkan informasi yang akurat mengenai
harapan Pengunjung. Pada kesenjangan (gap) 1 ini, terdapat tiga faktor kunci
yang berperan penting atas terjadinya kesenjangan tersebut, yaitu:
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1) Kurangnya orientasi pada riset pemasaran sehingga perusahaan tidak
memperhatikan kebutuhan atau keluhan yang diinginkan oleh pelanggan.
2) Tidak cukupnya komunikasi keatas yaitu kurangnya arus komunikasi
yang terjadi pada tingkat bawah dengan keinginan ditingkat atas. Terlalu
banyak tingkatan manajemen pada struktur organisasi perusahaan
sehingga komunikasi yang terjadi memerlukan waktu yang cukup lama.
b. Kesenjangan (gap) 2: Kesenjangan (gap) antara persepsi manajemen
terhadap spesifikasi kualitas pelayanan.
Kesenjangan (gap) ini terjadi karena kurangnya kesadaran manajemen akan
harapan pelanggan terhadap spesifikasi standar kualitas pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan. Pada kesenjangan (gap) 2 ini, faktor kunci yang
berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan tersebut adalah:
1) Kurangnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan. Manajemen tidak memenuhi standar
pelayanan yang sudah ditetapkannya kepada pelanggan.
2) Persepsi manjemen mengenai ketidakmungkinan terjadinya pemenuhan
harapan pelanggan.
3) Kurangnya standardisasi terhadap tugas-tugas yang diberikan.
4) Tidak adanya goal setting yang jelas.
c. Kesenjangan (gap) 3: Kesenjangan (gap) antara spesifikasi kualitas
pelayanan dengan penyampaian pelayanan.
Kesenjangan (gap) ini terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan karyawan
memenuhi standar kualitas pelayanan yang sudah ditentukan. Meskipun
adanya panduan bagi kinerja kualitas pelayanan dan cara memperlakukan
pelanggan dengan tepat, tidak berarti telah terdapat kepastian mengenai
kualitas pelayanan yang tinggi terhadap pelanggan. Pada kesenjangan (gap)
3 ini, faktor kunci yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (gap)
adalah:
1) Role ambiquity yaitu keadaan dimana para karyawan merasa bimbang
atau tidak pasti mengenai ekspektasi dari para manager atau supervisor
terhadap pekerjaan mereka dan bagaimana untuk memuaskan harapan
dari pelanggan. Keadaan ini disebabkan kurangnya pelatihan atau
keahlian yang dimiliki oleh karyawan.
2) Rice conflict yaitu perasaan karyawan bahwa mereka tidak memiliki
kemampuan untuk memuaskan pelanggan dan atasannya.
3) Kurangnya keseimbangan antara keahlian yang dimiliki karyawan
terhadap tugas yang diterimanya.
4) Kurangnya peralatan dan tekhnologi yang digunakan oleh karyawan
dalam melaksanakan tugas mereka.
5) Kurang berjalannya sistem evaluasi kerja karyawan terhadap imbalan
atau bonus yang diberikan oleh perusahaan.
6) Kurangnya pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan karyawan
terhadap pelanggan.
7) Kurangnya kerjasama kelompok yang terjadi antara para karyawan dan
manajer dalam perusahaan.
d. Kesenjangan (gap) 4: Kesenjangan (gap) antara penyampaian
pelayanandengan komunikasi eksternal kepada pelanggan.
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Salah satu faktor penyebab terjadinya ekspektasi pelanggan adalah
komunikasi eksternal dari penyedia jasa. Janji-janji yang dibuat oleh
perusahaan melalui media iklan, brosur, spanduk dan alat komunikasi
lainnya akan meningkatkan ekpektasi pelanggan yang berlebihan terhadap
penyedia jasa atau produk tersebut. faktor kunci yang menjadi penyebab
terjadinya kesenjangan pada gap 4 ini adalah :
1) Kurangnya komunikasi horizontal yang terjadi pada suatu perusahaan
antara bagian periklanan dengan operasional, bagian penjualan dengan
operasional, hingga terjadinya perbedaan kebijakan dan prosedur antar
cabang dan departemen.
2) Kecenderungan memberikan janji secara berlebihan dan tidak
disesuaikan dengan yang diterima atau dirasakan pelanggan pada saat
menggunakan jasa atau produk ini.
Kesenjangan yang berasal dari sisi penerima jasa, yaitu:
e. Kesenjangan (gap) 5: Kesenjangan (gap) antara pelayanan yang diharapkan
terhadap pelayanan yang diterima pelanggan.
Pelayanan yang diharapkan pelanggan terbentuk berdasarkan komunikasi
dari mulut ke mulut yang terjadi antara para konsumen, kebutuhan pribadi
dari konsumen tersebut terhadap penyedia jasa atau produk serta
pengalaman masa lalu dari konsumen tersebut yang sudah pernah
menggunakan jasa atau produk tersebut. Pelanggan tersebut kemudian
membandingkan harapan yang sudah mereka buat terhadap kenyataan
pelayanan yang diterima atau dirasakannya tersebut. Dari perbandingan ini
akan muncul adanya suatu kesenjangan (gap) yang digunakan untuk
menentukan penilaian atas kualitas pelayanan yang dirasakan oleh
pelanggan, yaitu:
1) Sangat puas apabila pelayanan yang diterima atau dirasakannya
melebihi harapan dari pelanggan tersebut.
2) Puas apabila pelayanan yang diterima atau dirasakannya sama dengan
yang diharapkannya.
3) Tidak puas apabila pelayanan yang diterimanya atau dirasakannya
berada dibawah dari apa yang diharapkan oleh pelanggan.
Berdasarkan lima macam kesenjangan di atas, yang dimaksud dengan
kesenjangan atau gap dalam penelitian ini adalah kesenjangan (gab) 5 yaitu kesenjangan
antarapelayanan yang diharapkan terhadap pelayanan yang diterima pelanggan.
Pelayanan Publik
Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:
Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan,
bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut AG. Subarsono dalam Agus (2005: 141) pelayanan publik didefinisikan
sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang
membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP,
akta nikah, akta kematian, sertifikat dan lan-lain.
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Menurut Widodo (2001:131) Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, tercantum beberapa istilah yang
terdapat dalam pelayanan publik yaitu:
1. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
2. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.
3. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Unit pelayanan publilk adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak
langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
5. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah
dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik.
7. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Standar Pelayanan Pemasyarakatan
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor
PAS1.14.OT.02.02 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
Standar indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan adalah:
1. Pelayanan Keselamatan meliputi: 1) Informasi dan fasilitas keselamatan; 2)
Informasi dan fasilitas kesehatan.
2. Pelayanan Keamanan dan ketertiban meliputi: 1) Fasilitas Keamanan berupa CCTV
di ruang besukan; 2) Peralatan pendukung keamanan; 3) Ketersediaan petugas di
setiap alur besukan; 4) Pemerikasaan badan dan barang bawaan; 5) Jangka waktu
kunjungan.
3. Pelayanan kehandalan meliputi: 1) Informasi mengenai jadwal kunjungan; 2)
Kemudahan pengunjung mendaftarkan diri; 3) Kemudahan bertemu WBP.
4. Pelayanan Kenyamanan meliputi: 1) Ruang tunggu; 2) Ruang besukan; 3) Toilet; 4)
Tempat ibadah; 5) Fasilitas kebersihan; 6) Area merokok; 7) Tempat parker.
5. Pelayanan Kesetaraan meliputi: 1) Fasilitas penyandang difabel; 2) Ruang ibu
menyusui; 3) Tempat bermain bagi anak balita.
Kerangka Berpikir
Dari landasan teori yang telah dikemukakan, dapat disusun kerangka pikir untuk
penelitian ini dimana Kualitas pelayanan ditentukan oleh kesenjangan antara pelayanan
yang diharapkan oleh pelanggan dengan pelayanan yang diterima. Parasuraman et. al.,
(1990:10) mengukur kualitas pelayanan dengan perceived service quality, merupakan
model yang mengukur perbedaan/gap antara harapan dengan persepsi pelanggan.
Kualitas pelayanan selanjutnya diukur dengan melihat kesenjangan atau gap
antara Ekspektasi/harapan pelanggan yang telah menikmati pelayanan yang diberikan
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manajemen dengan persepsi pelanggan terhadap kualitas yang diberikan
kepadanya/kinerja pelayanan. Hasilnya adalah kualitas pelayanan yang dirasakan
pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini:

Gambar 3. Kerangka Berpikir
Keterangan:
Ditinjau dari (harapan dan persepsi pelanggan ditinjau dari indikatorindikator Pelayanan di Rutan Maumere )
Perbandingan (Perbandingan antara harapan pelanggan dan persepsi
pelanggan yang selanjutnya akan menentukan nilai Gap)
Menentukan (Nilai Gap atau kesenjangan sangat menentukan tingkat
kepuasan pelangan)
Berdasarkan Gambar 3. ada tiga kemungkinan Penilaian atas kepuasan yang
dirasakan oleh pelanggan yaitu:
1. Sangat puas apabila persepsi pelayanan yang diterima atau dirasakannya melebihi
harapan dari pelanggan tersebut (nilai kesenjangan atau gap = positif).
2. Puas apabila persepsi pelayanan yang diterima atau dirasakannya sama dengan
yang diharapkannya (nilai kesenjangan atau gap = 0).
3. Tidak puas apabila persepsi pelayanan yang diterimanya atau dirasakannya berada
dibawah dari apa yang diharapkan oleh pelanggan (nilai kesenjangan atau gap =
negatif).
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif,
dimana data yang diperoleh dari sampel populasi dianalisis sesuai dengan metode
statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.
Populasi
Cooper dan Emory dalam Somantri dan Sambas (2006:62) populasi adalah,
seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa
kesimpulan. Elemen adalah subyek di mana pengukuran tersebut dapat dilakukan.
Populasi untuk penelitian ini adalah Pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan
berjumlah 1.142 orang. Perhitungan jumlah populasi didasarkan pada rata-rata jumlah
pengunjung Rutan Maumere perbulan (Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018).
Sampel
Sugiyono (2010:81) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel untuk penelitian ini
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menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang
tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Sedangkan jenis sampel nonprobability yang dipilih adalah
teknik incidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu
siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus pendekatan Yamane dalam
Ferdinand (2014:174) sebagai berikut:

n

N
Nd 2  1

Keterangan :

N = Jumlah sampel
N = Ukuran populasi
d 2 = Presisi yang ditetapkan atau persentasi (10%)

Berdasarkan rumus Yamane dalam Ferdinand (2014:174), jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
n

1.132
 91,95
1.142  0.12  1

Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 91,95 (dibulatkan 100 orang Warga Binaan)
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini adalah Kesenjangan Ekspektasi Dan Persepsi
Masyarakat dan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Publik.
Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, maka variabel-variabel ini
dioperasionalkan sebagai berikut:
1. Kesenjangan Ekspektasi dan Harapan atas Pelayanan adalah ketidakseimbangan
atau jurang pemisah antara tingkat espektasi dengan tingkat persepsi Penggunjung
Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Maumere.
2. Kepuasan Masyarakat adalah dampak dari perbandingan antara harapan masyarakat
sebelum memperoleh pelayanan dengan persepsi masyarakat atas kinerja pelayanan
kunjunganyang diperoleh Penggunjung Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan
Maumere.
Instrumen Penelitian
Berdasarkan definisi operasional, maka Indikator Variabel Kesenjangan
Ekspektasi dan Harapan atas Pelayanan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Indikator Pelayanan
Jenis pelayanan
1. Pelayanan Keselamatan di
Rutan Maumere
2. Pelayanan Keamanan dan
Ketertiban di Rutan Maumere

1)
2)
3)

3. Pelayanan kehandalan

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

4. Pelayanan Kenyamanan di
Rutan Maumere

Indikator
Informasi dan fasilitas keselamatan
Informasi dan fasilitas kesehatan
Fasilitas Keamanan berupa CCTV di ruangan
besukan
Peralatan pendukung Keamanan
Ketersediaan petugas di setiap alur besukan
Pemeriksaan badan dan barang bawaan
Jangka waktu kunjungan
Informasi mengenai Jadwal kunjungan
Kemudahan Kunjungan mendaftar Kunjungan
Kemudahan bertemu WBP
Ruang tunggu
Ruang besukan
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Indikator
13) Toilet
14) Tempat ibadah
15) fasilitas kebersihan
16) Area merokok
17) Tempat parkir
18) Fasilitas penyandang difable
5. Pelayanan Kesetaraan di
19) Ruang ibu menyusui
Rutan Maumere
20) Tempat bermain bagi anak balita
Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.14.OT.02.02 Tanggal 15
Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Indikator-indikator di atas selanjutnya digunakan sebagai instrumen pengumpulan
data. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuisioner secara personal.
Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala Likert yang mempunyai gradiasi
dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka
jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut:
1. Bagian Ekspektasi (harapan)
Pada bagian ini nilai/angka ekspektasi yang tersedia ditentukan berdasarkan tingkat
kepentingan atribut dalam memenuhi tingkat kepuasan pelanggan. Untuk masing
masing tingkat kepentingan sebagai berikut:
Sangat Tidak Penting (STP) Tidak Penting (TP) Penting (P)
1

2

3

Sangat Penting (SP)
4

2. Bagian Persepsi
Di bagian ini pelanggan menentukan persepsi mereka mengenai kualitas pelayanan
yang diberikan. Untuk masing masing tingkat persepsi sebagai berikut:
Sangat Tidak Baik (STB)
1

Tidak Baik (TB)
2

Baik (B)
3

Sangat Baik (SB)
4

Analisis Tingkat Kesenjangan
Analisis kesenjangan adalah suatu metode atau alat untuk membantu suatu
lembaga membandingkan performansi potensi. Dalam penelitian ini yang akan
dibandingkan adalah tingkat espektasi dengan tingkat persepsi masyarakat atas
pelayanan publik di Kantor Lurah Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.
Menurut Minarso (2009:46) tahapan-tahapan yang digunakan dalam menghitung
tingkat kesenjangan adalah sebagai berikut :
1. Mengelompokan semua data yang diperoleh dari kuesioner dan selanjutnya
diskorsing dengan menggunakan skala Likert
2. Mencari rata-rata atau mean dari indikator dan dimensi persepsi dan harapan. Mean
merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dalam
kelompok tersebut dan didapat dengan menggunakan data seluruh individu dan
kelompok kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok
tersebut. Rumus mean yang digunakan adalah sebagai berikut:
Dimana :
 Xi 
Me  

Me = Mean (rata-rata)
 n 
∑=
Epsilon (baca Jumlah)
Xi =
Jumlah X ke i sampai ke n
n=
Jumlah idividu
3. Mengklasifikasikan nilai jawaban untuk jawaban per dimensi dengan menggunakan
nilai interval dari nilai skala terkecil dan nilai terbesar. Rumus interval yaitu:
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= (Skor Tertinggi – Skor Terendah) /Jumlah Kelompok
= (4 – 1) / 4
= 0,75
Sehingga diperoleh klasifikasi jawaban jawaban untuk rata-rata per dimensi seperti
yang terterah pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Interval dan Klasifikasi Jawaban
Interval

Interval

Klasifikasi Jawaban
Harapan
Persepsi
Sangat Tidak Penting
Sangat Tidak Baik
Tidak Penting
Tidak Baik
Penting
Baik
Sangat Penting
Sangat Baik

1 – 1,75
1,76 – 2,50
2,51 – 3,25
3,26 – 4,00

4. Memasukan nilai rata-rata masing-masing indicator dan dimensi kemudian dihitung
nilai kesenjangannya dengan menggunakan rumus Servqual.
Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan
5. Mengklasifikasikan nilai rata-rata Servqual.
Nilai kesenjangan negatif menunjukan kualitas pelayanan suatu kriteria kurang baik
sehingga perlu ditingkatkan. Idealnya nilai kesenjangan antara persepsi dan harapan
adalah nol. Dalam kondisi demikian harapan pelanggan terhadap kriteria suatu
pelayanan adalah sama dengan persepsi pelanggan terhadap kriteria yang sama.
Bila nilai kesenjangan positif maka hal itu menunjukan bahwa persepsi pelanggan
terhadap kriteria pelayanan melebihi harapan terhadap kriteria yang sama. Semakin
besar nilai negatif suatu kesenjangan pada suatu kriteria pelayanan, semakin besar
pula prioritas peningkatan kualitas pelayanan dari kriteria pelayanan tersebut.
Customer Satisfaction Index (CSI)
Untuk menganalisis Indeks Kepuasan pengguna pelayanan jasa terminal
penumpang L. Say Maumere digunakan pendekatan Customer Satisfaction Index (CSI).
Aritonang (2005) dalam Rahmat Hendayana (2010) yang dikutip oleh Subarna
(2013:133) menyatakan bahwa untuk mengetahui CSI, maka dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score (MSS).
Nilai ini berasal dari rata-rata tingkat kepentingan/harapan dan tingkat kinerja.
Dimana Mean Satisfaction Score diasumsikan identik dengan Mean Performance
Score.
k
Dimana :
Yi

Yi = Nilai kepentingan/harapan atribut Y ke i
MIS  i 1
n
Xi = Nilai kinerja atribut X ke i
k
n = Jumlah konsumen
 Xi
MSS 

i 1

n

2. Membuat Weight Factor (WF). Bobot ini merupakan prosentase nilai MIS per
atribut terhadap total MIS seluruh atribut. Dimana p = atribut kepentingan/harapan
ke p.
WF 

MISi
p

 MISi

 100 %

i 1

c. Membuat Weight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan
rata-rata tingkat kepuasan (X) Mean Satisfaction Score=(MSS).
WSi  WFi  MSS
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d. Menentukan Customer Satisfaction Indekx (CSI)
p

CSI 

WS

i

i 1

HS

Dimana :

p
= Atribut kepentingan /harapan ke p
HS
= Highest Scale (skala maksimum yang digunakan)
Customer Satisfaction Index (CSI) pada kegiatan penelitian ini dibagi ke dalam
lima kriteria dari tidak puas sampai dengan sangat puas seperti pada tabel di bawah
ini:
Tabel 4. Nilai Index CSI
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Nilai Index
81% - 100%
66% - 80,99%
51% - 65,99%
35% - 50,99%
0% - 34,99%

Keterangan
Sangat puas
Puas
Cukup puas
Kurang Puas
Tidak puas

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengujian Instrumen
Sebelum dilakukan analisis, data diuji dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.
Hasil pengujian menunjukan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitihan
ini dapat digunakan untuk untuk mengukur variabel penelitian.
Rata-Rata dan Klasifikasi Indikator
Mean (Me) merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai
rata-rata indikator yang selanjutnya diklasifikasikan seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Harapan Responden dan Kinerja Pelayanan Di Rutan Maumere
Harapan Pelayanan
No
1

Pernyataan Atribut

7
8
9
10

Ketersediaan Informasi dan fasilitas keselamatan
yang mudah terlihat dan terjangkau seperti: alat
pemadam kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, titik
kumpul evakuasi dan nomor telpon darurat
Ketersediaan informasi dan fasilitas kesehatan berupa
perlengkapan P3k yang mudah terlihat dan
terjangkau
Ketersediaan fasilitas keamanan dan ketertiban
seperti CCTV
Tersedianya sarana pendukung keamanan seperti:
metal detector, alat pemadam kebakaran
Ketersediaan petugas pada setiap alur besukan
Apakah Pemeriksaan badan dan barang bawaan
sudah sesusi prosedur
Apakah waktu kunjungan sudah sesuai standar
Kepastian Informasi mengenai jadwal kunjungan
Kemudahan pengunjung mendaftarkan diri
Kemudahan Bertemu Warga Binaan Pemasyarakatan

No

Pernyataan Atribut

2

3
4
5
6

Kinerja
Pelayanan
Klasifi
Me
kasi

Me

Klasifikasi

3.13

Penting

2.87

Baik

3.32

Sangat Penting

3.02

Baik

3.39

Sangat Penting

2.79

Baik

3.37

Sangat Penting

3.04

Baik

3.29

Sangat Penting

3.08

Baik

3.35

Sangat Penting

3.13

Baik

3.34
3.27
3.31
3.3

Sangat Penting
Sangat Penting
Sangat Penting
Sangat Penting

3.1
3.11
3.11
3.11

Baik
Baik
Baik
Baik

Harapan Pelayanan

Kinerja
Pelayanan
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11
12
13

14
15
16
17

18
19
20

Tersedianya ruang tunggu yang nyaman
Tersedianya ruang besukan yang nyaman
Tersedianya toilet yang nyaman (kapasitas
mencukupi untuk pria dan wanita, air mencukupi dan
tidak berbau)
Tersedianya Musholla yang nyaman (bersih dan tidak
berbau)
Tersedianya fasilitas kebersihan berupa tempat
sampah
Tersedianya ruang khusus area merokok bagi
pengunjung.
Tersediannya tempat untuk parkir kendaraanbaik
roda 2 dan roda 4 (luas tempar parkir sesuai lahan,
sirkulasi kendaraan lancar)
Tersediannya fasilitas yang disediakan untuk
penyandang difabel .
Tersediannya tempat khusus disediakan bagi ibu
menyusui.
Tersediannya tempat bermain untuk anak balita
Rata-rata Me

Me

Klasifikasi

Me

3.3
3.37

Sangat Penting
Sangat Penting

3.17
3.2

Klasifi
kasi
Baik
Baik

3.43

Sangat Penting

3.12

Baik

3.58

Sangat Penting

3.22

Baik

3.58

Sangat Penting

3.06

Baik

3.29

Sangat Penting

2.4

Tidak
Baik

3.55

Sangat Penting

3.3

Sangat
Baik

3.56

Sangat Penting

1.96

Rendah

3.43

Sangat Penting

2.01

Rendah

3.53
3.38

Sangat Penting
Sangat Penting

2.03
2.89

Rendah
Baik

Analisis Kesenjangan
Untuk menentukan kesenjangan antara kinerja dan harapan dari 20 indikator
Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara
Maumere maka dilakukan analisis kesenjangan dengan menggunakan rumus Servqual.
Nilai kesenjangan negatif menunjukan kualitas pelayanan suatu kriteria kurang baik
sehingga perlu ditingkatkan. Idealnya nilai kesenjangan antara persepsi dan harapan
adalah nol. Dalam kondisi demikian harapan pelanggan terhadap kriteria suatu
pelayanan adalah sama dengan persepsi pelanggan terhadap kriteria yang sama. Bila
nilai kesenjangan positif maka hal itu menunjukan bahwa persepsi pengguna jasa
terhadap kriteria pelayanan melebihi harapan terhadap kriteria yang sama. Semakin
besar nilai negatif suatu kesenjangan pada suatu kriteria pelayanan, semakin besar pula
prioritas peningkatan kualitas pelayanan dari kriteria pelayanan tersebut.
Nilai kesenjangan dilakukan dengan membandingkan tingkat espektasi dengan
tingkat persepsi kinerja seperti terlihat pada Tabel 6. berikut ini:
Tabel 6.
Nilai Kesenjangan Tingkat Espektasi dan Tingkat Persepsi
Kinerja Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di
Rumah Tahanan Negara Maumere
Dimensi dan Indikator Tingkat Harapan dan Me Tingkat
Tingkat Persepsi
Persepsi
(1)
(2)
(3)
Pelayanan Keselamatan Di Rutan Maumere
1
Informasi dan fasilitas keselamatan
2.87
2
Informasi dan fasilitas kesehatan
3.02
Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Maumere
Fasilitas Keamanan berupa CCTV di ruangan
2.79
3
besukan
No

No

Dimensi dan Indikator Tingkat Harapan dan
Tingkat Persepsi

Me Tingkat
Persepsi

Me Tingkat
Harapan
(4)

(5)=(3)-(4)

3.13
3.32

-0.26
-0.30

3.39

-0.60

Me Tingkat
Harapan

Servqual

Servqual
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(1)
(2)
4
Peralatan pendukung Keamanan
5
Ketersediaan petugas di setiap alur besukan
6
Pemeriksaan badan dan barang bawaan
7
Jangka waktu kunjungan
Pelayanan Kehandalan Di Rutan Maumere
8
Informasi mengenai Jadwal kunjungan
9
Kemudahan Kunjungan mendaftar Kunjungan
10 Kemudahan bertemu WBP
Pelayanan Kenyamanan Di Rutan Maumere
11 Ruang tunggu
12 Ruang besukan
13 Toilet
14 Tempat ibadah
15 fasilitas kebersihan
16 Area merokok
17 Tempat parker
Pelayanan Kesetaraan di Rutan Maumere
18 Fasilitas penyandang difable
19 Ruang ibu menyusui
20 Tempat bermain bagi anak balita
Jumlah Nilai Persepsi Kinerja dan Harapan
Rata-Rata Nilai Persepsi Kinerja dan Harapan

(3)
3.04
3.08
3.13
3.10

(4)
3.37
3.29
3.35
3.34

(5)=(3)-(4)
-0.33
-0.21
-0.22
-0.24

3.11
3.11
3.11

3.27
3.31
3.30

-0.16
-0.20
-0.19

3.17
3.20
3.12
3.22
3.06
2.40
3.30

3.30
3.37
3.43
3.58
3.58
3.29
3.55

-0.13
-0.17
-0.31
-0.36
-0.52
-0.89
-0.25

1.96
2.01
2.03
57.83
2.89

3.56
3.43
3.53
67.69
3.38

-1.60
-1.42
-1.50
-9.86
-0.49

Berdasarkan Tabel 6. di atas, tidak terdapat indikator yang mempunyai nilai
kesenjangan positif dengan demikian ke 20 indikator di atas mempunyai nilai
kesenjangan negatif. Nilai kesenjangan positif menunjukan bahwa persepsi pengguna
jasa atas kinerja indikator ini lebih tinggi dari harapan pengunjung. Selanjutnya nilai
kesenjangan negatif menunjukan bahwa persepsi pengunjung atas kinerja Pelayanan
Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatandi Rumah Tahanan Negara Maumere lebih
rendah dari harapannya. Dengan demikian ke 20 indikator ini harus dilakukan
perbaikan untuk memenuhi harapan pengguna jasa.
Analisis Customer Satisfaction Indekx (CSI)
Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan secara keseluruhan
dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat harapan dan persepsi kinerja dari
atribut-atribut pelayanan yang diukur. Hasil perhitungan Analisis Customer Satisfaction
Index (CSI) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Analisis Customer Satisfaction Index (CSI)
No

Dimensi dan Indikator Tingkat Harapan
dan Tingkat Persepsi

MIS

MSS

WF

WSi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=((4) /
∑(4)) x 100

(6)=(3)x(5)

1
2
3

Informasi dan fasilitas keselamatan
Informasi dan fasilitas kesehatan
Fasilitas Keamanan berupa CCTV di ruangan
besukan

2.87
3.02

3.13
3.32

4.62
4.90

13.27
14.81

2.79

3.39

5.01

13.97

No

Dimensi dan Indikator Tingkat Harapan

MIS

MSS

WF

WSi
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dan Tingkat Persepsi
(1)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(2)

Peralatan pendukung Keamanan
Ketersediaan petugas di setiap alur besukan
Pemeriksaan badan dan barang bawaan
Jangka waktu kunjungan
Informasi mengenai Jadwal kunjungan
Kemudahan Kunjungan mendaftar
Kunjungan
Kemudahan bertemu WBP
Ruang tunggu
Ruang besukan
Toilet
Tempat ibadah
fasilitas kebersihan
Area merokok
Tempat parker
Fasilitas penyandang difable
Ruang ibu menyusui
Tempat bermain bagi anak balita

Jumlah

(3)

(4)

(5)=((4) /
∑(4)) x 100

(6)=(3)x(5)

3.04
3.08
3.13
3.10
3.11

3.37
3.29
3.35
3.34
3.27

4.98
4.86
4.95
4.93
4.83

15.13
14.97
15.49
15.30
15.02

3.11

3.31

4.89

15.21

3.11
3.17
3.20
3.12
3.22
3.06
2.40
3.30
1.96
2.01
2.03

3.30
3.30
3.37
3.43
3.58
3.58
3.29
3.55
3.56
3.43
3.53

4.88
4.88
4.98
5.07
5.29
5.29
4.86
5.24
5.26
5.07
5.21

15.16
15.45
15.93
15.81
17.03
16.18
11.66
17.31
10.31
10.19
10.59

57.83 67.69

288.80
CSI
72.20
Dari hasil analisis Customer Satisfaction Indeks (CSI) diperoleh Nilai Indeks
sebesar 72.20%. Nilai ini terdapat pada range 66% - 80,99%, maka indeks kepuasan
pengguna jasa Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan
Negara Maumere berada pada kriteria “puas”.
Pembahasan
Nilai kesenjangan negatif menunjukan kualitas pelayanan kunjungan warga
binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere belum maksimal sehingga
perlu ditingkatkan. Idealnya nilai kesenjangan antara persepsi dan harapan
pengunjungan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere
adalah nol. Dalam kondisi demikian harapan pengunjung terhadap kriteria pelayanan
adalah sama dengan persepsi pengunjung terhadap kriteria yang sama. Bila nilai
kesenjangan positif maka hal itu menunjukan bahwa persepsi pengunjung terhadap
criteria pelayanan melebihi harapannya terhadap kriteria yang sama. Semakin besar
nilai negative suatu kesenjangan pada suatu kriteria pelayanan, semakin besar pula
prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang harus segera diperbaiki oleh Rumah
Tahanan Negara Maumere.
Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepuasan pelayanan kunjungan warga binaan
pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere berada pada kriteria “puas:,
tingkat kepuasan ini belum mencapai kriteria ideal “sangat puas”. Hal ini disebabkan
karena ke 20 indikator pelayanan kunjungan mempunyai nilai kesenjangan negatif.
Nilai kesenjangan negatif menunjukan bahwa persepsi pengunjungan warga binaan
pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere atas kinerja pelayanan kunjungan
lebih rendah dari harapan pengunjung.
PENUTUP
Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas maka kesimpulan dari hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan nilai rata-rata dan klasifikasi jawaban Pegunjung Warga Binaan
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere memperoleh hasil sebagai
berikut:
a. Nilai rata-rata harapan pegunjungwarga binaan pemasyarakatan adalah 3,38.
Berdasarkan nilai rata-rata harapan responden maka dapat disimpulkan bahwa
Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan
Negara Maumere termasuk dalam klasifikasi sangat penting.
b. Nilai rata-rata persepsi responden adalah 2.89. Berdasarkan nilai rata-rata
persepsi responden maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pelayanan
Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara
Maumeretermasuk dalam klasifikasi baik.
2. Berdasarkan analisis kesenjangan, secara keseluruhan untuk 20 IndikatorPelayanan
Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Maumere
diperoleh nilai kesenjangan sebesar -0,49. Nilai kesenjangan ini menunjukan bahwa
rata-rata kinerja pelayanan yang diberikan masih dibawah harapan pengguna jasa
(bernilai negatif).
3. Berdasarkan Analisis Customer Satisfaction Indekx (CSI), tingkat kepuasan secara
keseluruhan dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat harapan dan
persepsi kinerja dari indikator pelayanan diperoleh nilai CSI sebesar 72.20. Nilai ini
terdapat pada range 66% - 80,99%, maka indeks kepuasan Pengunjung Warga
Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Maumere berada pada kriteria
“puas”.
Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka pihak Rumah Tahanan Negara
Maumeredisarankan untuk melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan indicator
prioritas yang diperoleh dari penelitian ini. Indikator prioritas (nilai kesenjangan di atas
kesenjangan variabel: -0,49) yang harus segera dilakukan perbaikan adalah sebagai
berikut : 1) Fasilitas penyandang difabel; 2) Tempat bermain bagi anak balita; 3) Ruang
ibu menyusui; 4) Area merokok; 5) Fasilitas Keamanan berupa CCTV di ruangan
besukan; 6) Fasilitas kebersihan.
Dengan melakukan perbaikan diharapkan kedepannya Rutan Maumere dapat
masuk dalam Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui
Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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