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ABSTRAKSI 

 

Suhestyaningrum, Adelia. 2009. Analisa Pengaruh Pemekaran Daerah 
Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Batu, Kasus Pada 
Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Skripsi, Jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya 
Malang. Dr. M. Khusaini, SE., M.Si., MA.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Batu, terutama 
pada pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Di era otonomi daerah saat 
ini, untuk melihat kualitas pelayanan publik tersebut, maka perlu diketahui tingkat 
kepuasan masyarakat akan penyediaan pelayanan sebagai salah satu indikator 
kualitas pelayanan. Hal ini juga  disebabkan oleh fakta, bahwa banyak daerah di 
Indonesia yang melakukan pemekaran menuntut akan peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang semakin baik, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, 
karena salah satu tujuan dilaksanakan pemekaran daerah adalah untuk 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di 
daerah.  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitaif dan kualitatif, dimana untuk mengukur kepuasan masyarakat 
akan pelayanan publik tersebut, digunakan analisa Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) pada pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Batu dengan 
pengambilan sampel dengan metode quota sampling dan purposive sampling  .  
 Dari hasil analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diketahui bahwa 
tingkat kepuasan masyarakat akan kedua bidang pelayanan di Kota Batu cukup 
tinggi, yang mengartikan bahwa mutu pelayanan publiknya cukup baik. Hal 
tersebut diperkuat dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh responden 
sebagai penerima pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran daerah. Selain 
itu ditemukan bahwa upaya aparatur penyedia pelayanan publik (pemerintah) 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tidak luput dari faktor 
penghambat dan faktor pendukung. Dari hasil tersebut, maka pengaruh 
pemekaran daerah berpengaruh positif  terhadap kualitas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan di Kota Batu.  
 
 
Kata Kunci : 
 
Pemekaran Daerah 
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 
Analisa IKM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia yang sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang Nomor 25 

tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah melakukan 

reformasi tata pemerintahan (governance) melalui otonomi daerah. Dengan 

berjalannya waktu dan pergantian sistem pemerintahan, maka Undang Undang 

tersebut telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan 

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa adanya 

kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom 

serta penyelenggaraan otonomi daerah adalah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing 

daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Undang Undang yang mengisyaratkan adanya desentralisasi, yaitu 

desentralisasi kekuasaan, dimana sebelumnya merupakan kekuasaan terpusat 

yang sekarang ditandai dengan beralihnya beberapa kewenangan pemerintah 

pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adanya kewenangan yang 

diberikan dalam Undang Undang tersebut menjadikan kewenangan pemerintah 

daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selain itu era desentralisasi juga 

mengartikan otonomi daerah sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk 

memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat dan merupakan 

upaya pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakatnya. Sehingga 
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diharapkan, dengan adanya otonomi daerah masyarakat mendapatkan apa yang 

menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh 

pemerintah setempat.  

Semangat desentralisasi dengan otonomi daerah tersebut menciptakan  

kebijakan pemerintah untuk mengesahkan peraturan tentang pemekaran daerah, 

dimana kebijakan tersebut dianggap dapat mempercepat pelaksanaan 

pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta 

percepatan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan 

ekonomi daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Maka dari itu 

pemekaran daerah dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada 

masyarakat dan memudahkan pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan 

berkualitas yang ditunjukkan dengan kepuasan masyarakat.   

Semangat memekarkan daerah kemudian diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan 

Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian 

Peraturan Pemerintah tersebut di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 karena Peraturan Pemerintah sebelumnya tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.  

Dalam prakteknya selama kurun waktu sembilan tahun, pemekaran daerah jauh 

lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan 

daerah. Dalam pasal 4 Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 

bahwa daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya 

selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya. 

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa pemekaran daerah dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memudahkan 

pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 
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khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas 

pemerintahan. Karena sebelum adanya pemekaran, daerah-daerah yang 

terbangun dan yang mendapat perhatian hanya daerah yang berdekatan dengan 

ibukota pemerintahan daerah yang terjangkau pelayanan dan fasilitas 

pemerintahannya. Sehingga dengan adanya pemekaran daerah memungkinkan 

pemerintah mengalokasikan sumber daya yang ada (allocative efficiency) ke 

daerah yang masih belum berkembang atau terpencil.  

Pemekaran daerah juga merupakan fenomena baru dalam struktur 

kewilayahan di Indonesia pada era otonomi daerah. Diketahui perkembangan 

jumlah kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia dari hasil studi evaluasi 

pemekaran daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Bekerjasama dengan United Nation Development Program (2007) diketahui 

bahwa pada tahun 2006 terjadi penambahan pemerintah propinsi dari 26 menjadi 

33 (26,9%) dan pemerintah kabupaten/kota dari 303 menjadi 440 (45,2%). Pada 

akhir tahun 2006 gejolak usulan pemekaran daerah terus berlanjut, dan terdapat 

usulan pembentukan 114 kabupaten/kota serta 21 propinsi. Kebijakan yang 

ditekan sementara tentang pemekaran daerah selama 2005-2006 sulit bertahan 

karena masih dianggap banyak hambatan dan kelemahan di daerah yang 

mengajukan pemekaran, hal ini disebabkan karena banyak daerah yang kurang 

berpotensi untuk melakukan pemekaran, yang dilihat dari segi kemampuan 

daerah dan sumber daya.  

Selain itu, belum adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan 

jumlah daerah juga mendorong daerah terus mengajukan pemekaran daerah. 

Sehingga pada tahun 2007 proses pemekaran terjadi begitu pesat dan 

cenderung tidak terkendali. Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan 32 kota 

yang terbentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan 

oleh DPD pada September 2007.  
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Gambar 1.1 : Jumlah Kabupaten/Kota dan Propinsi, 1999-2006 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : www.dsfindonesia.org 

 

Dari sejumlah kabupaten/kota dan propinsi yang melakukan pemekaran 

yang disebutkan diatas, salah satu wilayah yang melakukan pemekaran adalah 

Kota Batu di Jawa Timur yang ditetapkan dengan Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sehingga dari 

adanya Undang Undang tersebut Kota Batu resmi memekarkan daerah dan 

menjadi daerah otonom baru pada 17 Oktober 2001 dari Kabupaten Malang. 

Sebelum mengalami pemekaran, Kota Batu disebut dengan Daerah Administratif 

dari Kabupaten Malang (Kotatif Batu). Diketahui dari data Susenas pada tahun 

2007 jumlah penduduk diKota Batu sebesar 192.056 jiwa dengan tingkat 

kepadatan penduduk 965 orang/km2 dan sesuai hasil perhitungan laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Batu untuk tahun 2003-2007 adalah sebesar 

2,02, yang berarti bahwa setiap tahunnya penduduk kota Batu bertambah 

sebesar 2,02% (Kota Batu Dalam Angka 2007). 

Keinginan Kota Batu untuk memekarkan wilayah didukung dengan 

kemampuan dan potensi wilayah di Kota Batu yang diketahui dari susunan data 

PDRB (Product Domestic Regional Bruto) dari tahun ke tahun dan laju 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Ditinjau dari pendekatan 

produksi, PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) Kota Batu pada tahun berjalan 
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mencapai 2 trilyun. Pendukung utama PDRB ADHB Kota Batu tahun 2007 

adalah sektor perdagangan, hotel dan restauran, sektor pertanian dan sektor 

jasa-jasa.  

 
 

Gambar 1.2 : Pendukung Utama PDRB Kota Batu Tahun 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Sumber : Data BPS Kota Batu di Olah 

 

Selain itu peranan sektor-sektor lain juga menunjang pertumbuhan 

ekonomi di Kota Batu. Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada 

tahun 2007 digerakkan oleh semua sektor. Laju pertumbuhan sektor PDRB 

tertinggi adalah pada sektor bangunan dimana tahun 2007 meningkat sebesar 

12,89% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di sektor jasa sebesar 

9,45%, listrik dan air bersih sebesar 9,00% dan keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan sebesar 7,61%. Sedangkan pertanian dan perdagangan, hotel dan 

restauran laju pertumbuhannya yaitu masing-masing sebesar 6,06% dan sebesar 

6,07%. (Sumber Data Laporan PDRB Kota Batu, 2007). 

 Kecenderungan laju pertumbuhan Kota Batu yang terus meningkat sejak 

tahun 2001, merupakan momentum yang baik bagi proses peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Seperti data pada tabel 1.2 yang menunjukkan tentang 
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pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004-2007. Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju pertumbuhan yang terus menerus tersebut adalah : 

 Sebagai daerah otonom yang baru, Kota Batu telah banyak melakukan 

perubahan melalui pembangunan. 

 Sebagai Kota Agro Wisata, Kota Batu cukup menarik wisatawan terutama 

wisatawan domestik yang mengunjungi objek-objek wisata yang ada. 

 Karena banyak menarik wisatawan, kota Batu dapat meningkatkan 

pendapatan daerah dari sektor tersebut. 

Keadaan ini juga didukung oleh multiplier effect yang ditimbulkan sektor 

pariwisata dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Batu. (BPS Kota 

Batu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan perekonomian Kota Batu selama pemekaran daerah juga 

berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah 

2004* 2005* 2006* 2007**

1.   Prim er
      a. Pertanian 4.68 4.86 5.83 6.17
      b. Pertam bangan dan Penggalian 6.36 6.58 7.02 8.16
2.   Sekunder
      a. Indus tri Pengolahan 1.25 4.82 6.35 6.06
      b. Lis trik Gas  dan Air 5.91 8.39 8.65 9
      c . Bangunan 10.83 11.99 12.81 12.89
3.   Sektor Ters ier
       a. Perdagangan, R es toran dan Hotel 4.94 6.06 6.19 6.07
       b. Hotel dan Kom unikas i 9.63 5.69 7.62 7.49
       c . Keuangan, Persew aan dan Jasa Perusahaan 6.99 9.09 8.64 7.61
       d. Jasa - Jasa 9.76 9.77 9.91 9.45

K ota B atu 5.49 6.4 6.89 6.8
K eterangan : * A ngk a Diperbaik i,  ** A ngk a S em entara
S um ber : Data BPS  Kota Batu

Se ktor
T ahun

T abe l 1.1 : Pe rtumbuhan Ekonomi K ota B atu T ahun 2004-2007 (dalam Pe rse n)
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(PAD). Diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Batu 

Tahun 2007 sebesar Rp. 302.260.067 milyar dengan bagian Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebesar Rp.12.802.149 Milyar (Kota Batu Dalam Angka Tahun 

2007). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya PAD Kota Batu terus meningkat 

dari tahun ke tahun, hal ini mengisyaratkan bahwa pada era otonomi, diharapkan 

daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. 

Sehingga daerah dapat meningkatkan kemandirian daerahnya melalui potensi-

potensi yang dimiliki. Selain itu, upaya daerah untuk meningkatkan penerimaan 

daerah saat ini dikatakan masih banyak menghadapi masalah, antara lain yaitu 

mengenai kualitas layanan publik. Banyak output layanan publik yang masih 

kurang didaerah, sehingga menyebabkan masyarakat menilai negatif akan 

kinerja pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung kepuasan masyarakat 

akan pelayanan publik juga menjadi rendah.  

 Maka dari itu, potensi ekonomi dan laju pertumbuhan perekonomian di 

Kota Batu yang semakin meningkat itulah berimplikasi pada keberagaman 

kebutuhan akan pelayanan publik. Dimana Kota Batu yang menjadi daerah 

otonom baru bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui 

pelayanan publik yang maksimal. Selain itu permintaan akan pelayanan publik 

yang terus meningkat bukan hanya dilihat dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Namun, hal tersebut juga dikarenakan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan, tuntutan tingkat pendidikan, tuntutan 

kesehatan yang lebih baik, semakin beragamnya tuntutan lapangan pekerjaan 

dan semakin bertambahnya tuntutan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan publik juga bukan hanya merupakan persoalan administratif, tetapi 

lebih dari itu yaitu merupakan pemenuhan keinginan dari publik. Oleh karena itu 

diperlukan kesiapan bagi penyedia pelayanan publik agar dapat menghasilkan 

kualitas pelayanan yang baik.  
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Mardiamso (2002) menyebutkan bahwa pelayanan publik secara umum 

diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha 

atau instansi pemerintah secara cepat dan tepat waktu, berkualitas dan mudah 

tanpa mengharap adanya imbalan jasa tertentu. Namun pada intinya adalah 

bagaimana mencapai kepuasan pelanggan atau masyarakat itu sendiri. Maka 

dari itu baik buruknya kualitas pelayanan merupakan faktor yang penting dalam 

menjaga keberlangsungan suatu organisasi pemerintah. Dalam mendukung 

pembangunan daerah, maka keberhasilan pembangunan daerah dilihat dari 

keberhasilan pembangunan manusianya dan indikator pembangunan manusia 

adalah dilihat dari pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan 

merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mungkin lebih penting 

dari investasi modal fisik lainnya. Ditemukan dalam berbagai penelitian di 

sejumlah negara, pendidikan dan kesehatan memberikan sumbangan yang amat 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Dalam Pembangunan ekonomi di bidang pendidikan dan kesehatan  

tujuannya adalah untuk memenuhi kecerdasan dan kualitas kehidupan bangsa. 

Pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan 

karakter dari pembangunan ekonomi, karena manusia pelaku aktif yang dapat 

mengakumulasikan modal, mengeksploitasikan berbagai sumber daya, serta 

menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi 

pembangunan suatu negara. Dengan demikian peningkatan pendidikan dan 

kualitas kesehatan suatu bangsa menjadi sangat penting.  

 Dalam Governance dan Decentralization survei yang dilakukan oleh 

World Bank (2002), menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat terhadap 

pendidikan dan kesehatan di Indonesia relatif tidak berubah bahkan terdapat 

beberapa responden yang mengatakan justru lebih buruk di era desentralisasi 
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fiskal. Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

sebagai berikut : 

” Analisa Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik (Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota 

Batu)” 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelayanan di bidang 

pendidikan dan kesehatan, dimana kedua bidang ini merupakan basic needs dan 

basic service yang merupakan indikator pembangunan manusia yang selanjutnya 

akan berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah dan pembangunan 

ekonomi daerah. Pembatasan ini dikarenakan kompleksitas dari beragamnya 

bentuk pelayanan publik yang ada di Kota Batu.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah pengaruh pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan 

publik di Kota Batu dibidang pendidikan dan kesehatan? 

1.2.2 Bagaimanakah kepuasan masyarakat akan pelayanan publik selama 

pemekaran daerah bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Batu? 

1.2.3 Apakah faktor pendukung dan penghambat aparatur pemerintah Kota 

Batu dalam memberikan pelayanan kepada publik selama pemekaran 

daerah dibidang pendidikan dan kesehatan 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui pengaruh pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan 

Publik di Kota Batu dibidang Pendidikan dan Kesehatan. 
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1.3.2 Mengetahui kepuasan masyarakat akan pelayanan publik selama 

pemekaran daerah bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kota Batu.  

1.3.3 Mengetahui faktor pendukung dan penghambat aparatur pemerintah Kota 

Batu dalam memberikan pelayanan publik selama pemekaran daerah 

dibidang pendidikan dan kesehatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Penulis. 

 Memberikan wacana yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

 Merepresentasikan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan. 

 Mengetahui dan mendeskripsikan kondisi serta permasalahan baru di 

lingkungan sekitar. 

1.4.2  Bagi Akademisi. 

 Memberikan sumbangan kajian ilmiah bagi pengembangan dalam bidang 

ilmu pengetahuan. 

 Menjadi acuan dan pembanding bagi penelitian berikutnya. Serta sebagai 

upaya pendorong mahasiswa peka dan kritis terhadap permasalahan 

yang terjadi dan juga menumbuhkan rasa peduli bagi masyarakat tentang 

adanya masalah yang disampaikan dari penelitian ini. 

1.4.3  Bagi Instansi Pemerintahan. 

 Memberikan wacana dalam hal yang berkaitan langsung dengan 

kebijakan pemekaran daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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 Memberikan kajian dalam penentuan kebijakan pemekaran daerah dan 

kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan publik yang dapat 

menunjang pembangunan daerah. 

 Dapat digunakan acuan dan wacana bagi pemerintah setempat untuk 

lebih meningkatkan peranannya dalam menunjang kesejahteraan dan 

pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pelayanan publik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi daerah 

Berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang 

Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya Otonomi daerah 

(reformasi pemerintahan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di 

Indonesia) yang merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi. Kedua 

Undang Undang ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan 

antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Dan seiring dengan 

berjalannya waktu Pemerintah mengeluarkan revisi dari kedua Undang Undang 

tersebut yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 

asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep 

utama desentralisasi adalah local self government, dimana pemerintah memiliki 

kewenangan untuk memerintah sendiri. Dalam hal memerintah sendiri tersebut 

dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah diberikan desentralisasi, maka jelas 

bahwa otonomi daerah merupakan turunan atau derivate dari desentralisasi.  

Tujuan pokok dari Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah untuk 

mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Otonomi daerah 

dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menjadikan daerah otonomi 

yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945. 
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Sedangkan salah satu penjelasan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

adalah yang dimaksud otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah berupa 

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus 

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi, berupa 

peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan 

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Mardiasmo (2002:5) menyebutkan bahwa misi utama Undang Undang 

tersebut adalah desentralisasi. Dimana bukan hanya kewenangan pemerintah 

pusat ke pemerintahan yang lebih rendah, tapi juga pelimpahan beberapa 

kewenangan pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Sedangkan 

dalam Khusaini (2006:114) menjelaskan bahwa tujuan peningkatan 

desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan 

pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang 

sekaligus untuk mencapai objektivitas pembangunan sosial ekonomi pada tingkat 

daerah dan nasional.  

Selanjutnya disebutkan juga tujuan kebijakan desentralisasi di Indonesia 

adalah untuk menciptakan sistem pembagian kekuasaan antar daerah yang 

mapan dimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh 

dukungan masyarakat, dan mengawasi pembagian sumber daya dengan lebih 

adil. Dalam Goverment Assosiastion System (2006) tujuan yang mendasarinya 

ialah untuk mendorong agar pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dalam 

mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat didaerah. 

Landasan yang penting mengenai otonomi daerah juga di sebutkan Litvak 

dalam Josef (1998) yang mengungkapkan bahwa :  
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1. Untuk mencapai pengalokasian sumber daya secara efisien ditengah 

perbedaan preferensi daerah dalam penyediaan barang publik. Untuk 

efisiensi dan efektivitas. 

2. Memudahkan koordinasi antar daerah, khususnya dalam penyediaan 

barang publik yang memiliki dampak eksternalitas. 

3. Untuk meningkatkan tingkat persaingan antar daerah. 

4. Dari sisi pertimbangan politis, desentralisasi meningkatkan legitimasi 

dan keutuhan suatu negara yang cenderung heterogen. 

Jadi, tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memberikan hak 

pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam 

rangka pemberian pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat 

menyelenggarakan tugas-tugas dengan kebijaksanaan, prakarsa dan 

kemampuan mandiri. 

Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Josef 

(1998): 

1. Manusia pelaksananya harus baik 

Merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek 

dalam segala aktivitas pemerintahan dan manusia sebagai pelaku 

serta penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. 

2. Keuangan harus cukup baik 

Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan, jumlah 

uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan 

tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena 

hampir setiap kegiatan membutuhkan dana, semakin besar dana 
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yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau 

pekerjaan yang dapat terlaksana. 

3. Peralatan harus cukup dan baik 

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat 

digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah 

Daerah. Dengan tersedianya peralatan yang memadai maka jalannya 

roda pemerintahan akan lebih lancar, praktis, efisien dan efektif. 

4. Organisasi dan manajemennya harus baik 

Organisasi dalam arti ini adalah susunan yang terdiri dari satuan-

satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya dan 

hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

 

Selanjutnya tujuan yang dikemukakan dalam Mardiasmo (2002:59) 

menyebutkan bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (Public Service) dan memajukan 

perekonomian daerah. Diketahui juga terkandung tiga misi utama pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu  

1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan   masyarakat 

2).  Mencipatakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya  

daerah 

3).  Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)   

untuk berpatisipasi dalam proses pembangunan. 
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2.2 Konsep Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007  

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan 

tonggak dari awal era otonomi daerah, telah memungkinkan juga untuk awal dari 

pelaksanaan pemekaran daerah, penghapusan dan penggabugan daerah. 

Diperjelas juga dalam pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

pembagian daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang Undang. Dalam 

penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa ”oleh karena Negara 

Indonesia itu suatu ”eenheidsstaat” maka Indonesia tidak akan mempunyai 

daerah dalam lingkungan yang bersifat staat juga. Daerah di Indonesia akan 

dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah 

yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale 

rechgemeenscha) akan memajukan daerahnya dan memanfaatkan segala 

potensi yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional negara. 

Sedangkan pada pasal 12 Undang Undang Dasar 1945 tentang Pembentukan, 

Penggabungan, Penghapusan daerah dan perubahan Batas Daerah, pada pasal 

1 disebutkan bahwa dalam pembentukan daerah harus mempertimbangkan 

faktor kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan potensi daerah, tingkat 

kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, sosial budaya, sosial politik, jumlah 

penduduk, luas wilayah, dan pertahanan keamanan. 

Konsep pemekaran wilayah yang didasari oleh Undang Undang Nomor 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat (2) menyatakan 

bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah 

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang Undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah 
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tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) namun istilah yang dipakai adalah 

”ldquo” atau Pemekaran Daerah, ”idquo” berarti pengembangan dari satu daerah 

otonomi menjadi dua atau lebih daerah otonomi. Selain itu istilah pemekaran 

dapat dilihat dalam Keputusan Mendagri Nomor 4 tahun 2004 tentang 

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan, lebih 

lanjut diatur dalam Keputusan Mendagri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman 

Umum Pembentukan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 

2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa. Pada dasarnya ke 

tiga peraturan dimaksud menetapkan bahwa pembentukan kecamatan, 

kelurahan atau desa dapat dilakukan dengan memekarkan kecamatan, 

kelurahan atau desa yang ada menjadi dua atau lebih (Jurnal Balitbang Jatim 

Volume 5 Nomor 1 Bulan ke-1, 2006).  

 Sebenarnya proses pembentukan daerah otonomi baru atau lebih 

tepatnya pemekaran daerah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 

Tahun 2000 yang kemudian karena susunan ketatanegaraan yang berubah 

maka Peraturan Pemerintah tersebut di ubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2007 yang isinya tentang persyaratan pembentukan dan kriteria 

pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, yang diantaranya 

mengatur mekanisme, prasyarat, dan kriteria pembentukan daerah otonomi baru. 

Definisi Pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah 

pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, tentang tata cara pembentukan, 

penggabungan, dan penghapusan daerah, menyatakan pada Bab II Pasal 2 

yang menyebutkan bahwa : 
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(1). Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa 

daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari 

satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.  

(2).  Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.  

(3).  Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat berupa:  

a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau 

lebih, 

b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan 

pada  wilayah provinsi yang berbeda; dan 

c. pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat dapat berupa: pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota 

menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih. 

 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah atau 

pembentukan daerah baru adalah suatu upaya dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik kepada masyarakat, dalam proses pengembangan kehidupan 

demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian daerah. 

Diharapkan pembentukan suatu daerah baru harus mampu memberikan 

kemudahan-kemudahan terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan 

secara efektif dan efisien. Seperti dalam Jurnal Balitbang Jatim Vol.5: 2006, yang 

menyebutkan bahwa dilakukannya pemekaran daerah adalah sebagai peluang 

dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dengan cara sebagai berikut : 

a. Kekuatan yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu kewenangan yang luas 

untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sepenuhnya untuk 
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kesejahteraan rakyat. Sebagai kekuatan yang lain pula adalah potensi 

wilayah baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya ekonomi 

dan sumber daya manusia serta kondisi sarana-prasarana untuk 

kepentingan umum sangat mendukung. Disamping itu jumlah aparatur 

pemerintah baik kuantitas maupun kualitas cukup memadai. 

b. Selain kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, pengaruh 

lingkungan juga sangat mendukung, seperti dalam peraturan perundang-

undangan (Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, dan aturan 

pelaksananya) sangat menunjang karena pemekaran Kota/Kabupaten, 

kecamatan, kelurahan, dan desa diatur dengan Peraturan Daerah. Sisi 

lain dari pengaruh lingkungan adalah arus demokratisasi dan sikap kritis 

dari masyarakat, serta pemahaman masyarakat bahwa kesejahteraan 

rakyat merupakan hak asasi masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

Pemerintah Daerah.  

 

2.2.1 Tujuan Pemekaran Daerah 

Seperti dalam rumusan peraturan tentang pemekaran daerah, bahwa 

tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan 

pemerintah yang dekat dengan masyarakatnya. Dimana makna yang ditekankan 

adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada publik secara efisien dan terbuka. 

Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sesuai dengan bunyi pasal 

2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yaitu pembentukan, 

pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :  

a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,  



 31 

c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 

d. percepatan pengelolaan potensi daerah, 

e. peningkatan keamanan dan ketertiban, 

f. peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.  

Selanjutnya Pemekaran Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,  

karena satu kesatuan masyarakat dan hukum dalam satu daerah tertentu yang 

sebelumnya dilayani oleh satu kesatuan aparatur pemerintahan, kemudian 

menjadi dua atau lebih kesatuan aparatur pemerintahan. Dengan pemekaran 

daerah diharapkan juga dapat :  

• memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan 

pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan tersebut, 

• mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum 

tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun 

sumberdaya manusia, 

• membuka isolasi masyarakat terhadap pembangunan dan dapat 

memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu 

tempat atau Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, 

• memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses 

pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya,  

• berimplikasi pada penguatan dan terbangunnya basis masyarakat 

baik ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan 

keamanan, 

• akses informasi dengan pusat pelayanan semakin dekat dan 

komunikasi timbal balik akan berjalan secara efisien dan efektif. 



 32 

2.2.2 Kriteria Pemekaran Daerah 

 Kriteria pemekaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2007 tentang pembentukan daerah adalah sebagai berikut : 

• Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 

dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan 

pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi 

kabupaten dan kota.  

• Pembentukan daerah kabupaten atau kota berupa pemekaran 

kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang 

bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus 

memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (pada Pasal 

4 Nomor2). 

• Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor 

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 

kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan 

keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

 

2.3 Teori Barang Publik 

Sebelum mengetahui tentang konsep pelayanan publik, perlu diketahui 

terlebih dahulu bagaimana konsep tentang barang publik. Banyak teori tentang 

barang publik, seperti Mangkoesoebroto (2002:5) menyebutkan beberapa jenis 

barang publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun 

yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan 

tetapi dalam jumlah yang terbatas. Jenis barang tersebut dinamakan barang 
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publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual 

dan pembeli.  

Reksohadiprodjo (2001:35) menyebutkan bahwa barang publik itu sendiri 

memiliki arti khas yaitu tersedianya adalah berkat campur tangan pemerintah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang 

relatif murah karena harganya ditentukan rendah (subsidi) oleh pemerintah dan 

tidak dapat dikecualikan (non-excludable), karena dapat dinikmati oleh orang lain 

dan tidak pula bersaing (non rival). 

 

2.3.1 Karakteristik Barang Publik 

 Barang publik sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu, barang publik 

murni dan barang publik campuran. Menurut Rosen (2002:56), barang publik 

murni mempunyai dua karakteristik yaitu, non rival dan non excludable. Sehingga 

yang disebut barang publik murni itu adalah barang yang baik secara teknis 

maupun ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atas barang 

tersebut. Sedangkan barang publik campuran adalah barang yang tidak 

mempunyai dua karakteristik sekaligus, yaitu pengecualian dan rival. Arti rival 

dalam hal ini adalah penggunaan yang bersaing. Contohnya, apabila seseorang 

menkonsumsikan lebih banyak berarti orang lain akan mengkonsumsikan dalam 

jumlah yang lebih sedikit.  

 Sedangkan dalam Mangkoesoebroto, barang publik dibedakan seperti 

dalam tabel dibawah ini : 
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Pihak swasta yang tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka 

pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh 

masyarakat dapat ditingkatkan. Barang publik yang disediakan oleh pemerintah 

merupakan barang milik pemerintah yang dipergunakan untuk masyarakat umum 

dan dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang 

melaksanakan pekerjaannya.  

 

2.3.2 Alokasi Barang Publik 

Tidak semua alokasi barang yang ada selalu disediakan oleh sistem 

pasar. Hal ini dikarenakan adanya kegagalan sistem pasar (market failure), 

dalam sistem pasar yang gagal menyediakan barang yang tidak mempunyai sifat 

pengecualian, yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang 

terhadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. Dalam hal ini, kegagalan 

pasar terjadi karena biaya transaksi, misal biaya untuk memeperoleh informasi, 

biaya dalam tawar menawar dan sebagainya. Sehingga barang publik yang 

disediakan oleh pemerintah dikarenakan karena sistem gagal dalam 

menyediakan barang tersebut. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan 

untuk mengatur, memperbaiki dan mengarahkan agar alokasi sumber-sumber 

ekonomi dapat dilaksanakan secara efisien.  

1. B iaya pengecualian besar
2. D ihas ilkan oleh pem erintah
3. disalurkan oleh pem erintah

S um ber: M angk oes oebroto, 2002
C ontoh : Pertahanan, Peradilan C ontoh : Pendidikan, Jalan Tol, R um ah Sakit

Barang yang m anfaatnya dirasakan bersam a 
dan dikonsum s ikan bersam a tetapi dapat 
terjadi kepadatan.
D ijual m elalui pasar atau langsung oleh 
pem erintah.

D ijual m elalui pasar atau langsung 
oleh pem erintah

T abe l 2.1 : Pe rbe daan B arang Publik M urni dan B arang Publik C ampuran

4. 2.

1.
Barang Publik Murni Barang Publik C am puran
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Dalam alokasi barang publik, terdapat beberapa jenis barang publik yang 

terdapat exclusion principle atau prinsip pengecualian, yang dimaksud adalah 

suatu prinsip yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak bersedia 

melakukan pembayaran dapat dikecualikan atau dikeluarkan dari penggunaan 

atau pemanfaatannya. Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan, dimana 

pendidikan dan kesehatan disediakan oleh pemerintah bagi semua anggota 

masyarakat tetapi hanya orang-orang yang bersedia membayarnya 

diperkenankan untuk memanfaatkan jasa-jasa pendidikan dan kesehatan yang 

telah diberikan oleh pemerintah tersebut.  

 

2.3.3 Permintaan Barang Publik 

Teori Samuelson (Case & Fair:2002) menyebutkan bahwa perekonomian 

yang efisien menghasilkan apa yang dikehendaki orang. Teori Samuelson juga 

menegaskan bahwa setelah diketahui berapa yang bersedia dibayar masyarakat 

atas sebuah barang publik, yang dilakukan kemudian adalah memperbandingkan 

jumlah tersebut dengan biaya produksinya. Pada gambar 2.1 menjelaskan 

tentang kesediaan masyarakat (dalam hal ini A dan B) untuk membayar lebih 

daripada biaya produksi marjinalnya. Jika A bersedia membayar 6 per unit 

barang publik dan B bersedia membayar 3 per unit, masyarakat bersedia 

membayar 9 per unit. 
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Dapat dijelaskan bahwa A adalah kemauan untuk membayar 6 per unit 

untuk X1 dari barang publik, sedangkan B adalah kemauan untuk membayar 3 

per unit untuk X1. Masyarakat dalam hal ini (A&B) adalah kemauan untuk 

membayar total 9 unit X1, karena hanya satu level dari output dapat dipilih untuk 

barang publik, sehingga kita harus menambah kontribusi 4 kepada B untuk 

menentukan permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan 

kurva permintaan secara vertikal.  

 

 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Jika 
Barang Publik Tersedia di Pasar Swasta 



 37 

2.3.4 Produksi Optimal Barang Publik 

Gambar 2.2 dibawah menjelaskan bahwa produksi optimal barang publik 

artinya memproduksi selama total kesediaan masyarakat untuk membiayai per 

unit (DA+B) lebih besar dibandingkan dengan marginal cost dari memproduksi 

barang. Pada level optimal dari ketetapan barang publik yaitu tingkatan atau level 

dimana sumber daya digambarkan dan produksi barang dan jasa yang lain 

hanya pada tingkat orang-orang yang menginginkan barang publik dan 

kesediaan untuk membayarnya. Pada level ini kesediaan masyarakat untuk 

membayar per unit adalah sama dengan marginal cost dari produksi barang (Karl 

E. Case Ray C. Fair, 2002). 

Gambar 2.2  : Produksi Optimal Barang Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pelayanan Publik  

2.4.1 Pengertian Pelayanan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 

bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 

apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service didefinisikan 

sebagai suatu pekerjaan atau prestasi yang dikobankan atau dilakukan untuk 
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memenuhi kebutuhan orang lain, atau memenuhi permintaan yang ada.... 

(Ensiklopedia, 1982:977). Maka dari itu, pelayanan berfungsi sebagai sebuah 

sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sedangkan dalam istilah pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan 

konsep pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan 

sendiri mengandung makna perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata 

lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan 

merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Tjosvold sebagaimana dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono 

(2003:42) mengemukakan, bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban 

maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat 

yang manusiawi. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama 

bagi pemerintah. Sadu Wasistiono (2003:43), menyatakan bahwa  

“peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah 
bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan 
apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai 
katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”. 
 
 Oleh karenanya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja 

pelayanan yang diberikan. Sehingga bisa diketahui sejauh mana pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik 

dari sisi waktu maupun pembiayaannya. 

 

2.4.2 Konsep Pelayanan Publik 

Secara umum pelayanan publik adalah suatu produk birokrasi pemerintah 

yang diterima oleh warga masyarakat secara luas. Penulis mengartikan bahwa 
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pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan birokrasi 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna layanan (masyarakat). 

Warga pengguna adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, 

seperti contohnya pelayanan dalam pembuatan KTP, SIM, akta kelahiran, atau 

pelayanan yang paling dasar yaitu Pelayanan Kesehatan dan pendidikan. 

Menurut Sianipar (1998:5) dalam Islamy (2007), pelayanan publik 

diartikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan keperluan kebutuhan orang atau sekelompok orang. Selain itu 

juga diartikan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan 

sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah termasuk aparat yang 

bergerak dibidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perUndang Undangan yang 

berlaku umum. 

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang/kelompok orang atau institusi tertentu untuk 

memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Handayaningrat (1988) dalam Islamy 

(2007) membedakan antara pelayanan masyarakat dengan pelayanan umum. 

Pelayanan masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-

jasa dan kemudahan kepada masyarakat. Sedangkan pelayanan umum (public 

service) yaitu pelayanan yang diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat 

efisiensi, efektivitas dan penghematan dengan melayani kepentingan umum di 

bidang produksi atau distribusi yang bergerak di bidang jasa-jasa vital. 

Definisi pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 



 40 

ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 

Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah, 

serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada 

ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu 

pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.  

 

2.4.3 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Hessel Nogi (2005) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai  dengan bentuk dan sifatnya dapat menggunakan salah satu dari 

pola-pola berikut ini : 

1. Pola pelayanan fungsional merupakan pola pelayanan publik yang 

diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, 

dan kewenangannya. 

2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan 

secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari instansi pemerintah terkait dengan lainnya yang 

bersangkutan. 

3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan 

secara terpadu pada satu tempat atau lokasi oleh beberapa instansi 

pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhdap pelayanan instansi 

pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. 

4. Pola pelayanan secara terpusat yaitu pola pada pelayanan publik yang 

dilakukan oleh satu instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan 

bidang pelayanan publiknya. 
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2.4.4 Prinsip Prinsip Pelayanan Publik 

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 

Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik, prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain : 

1. Keserderhanaan: Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti untuk 

melihat bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan: Dalam hal ini melihat bagaimana persyaratan teknis dan 

administrasi, unit kerja, dan besaran biaya dan dalam pelayanan yang 

diajukan. 

3. Ketepatan Waktu : Mengandung arti bahwa kejelasan waktu penyelesaian 

dalam melaksanakan pelayanan.  

4. Akurasi: Akurasi adalah produk pelayanan yang diterima dengan benar, 

tepat dan sah. 

5. Keamanan: Dimana proses hasil pelayanan dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian Hukum. 

6. Tanggung Jawab: Pertanggungajawaban oleh pimpinan atau pejabat 

pemberi pelayanan yang diinformasikan secara terbuka agar mudah 

dipahami leh masyarakat.  

7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Alat-alat yang sesuai dengan 

prosedur pelayanan, serta sarana yang menunjang dalam proses 

pelayanan, tanpa memberatkan masyarakat atau pelanggan yang akan 

mengajukan pelayanan.  

8. Kemudahan akses: Kemudahan dalam tempat, lokasi, sarana dan 

prasarana pelayanan yang memadai dan tidak berbelit-belit. 
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9. Kediplinan, kesopanan, dan keramahan : Pemberi pelayanan yang tegas 

dan terarah agar kedispilan dapat terjaga, serta sikap yang ramah dan 

sopan ketika melakukan pelayanan. 

10. Kenyamanan: Pelayanan yang sesuai  dengan lingkungan nyaman dan 

memuaskan. 

 

2.4.5 Kinerja Organisasi Publik 

Levine dkk dalam Dwiyanto (2002:50) mengemukakan bahwa terdapat 

tiga konsep yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja 

organisasi publik, yaitu:  

1. Responsivitas (responsiveness): menjelaskan mengenai keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi 

publik dengan kebutuhan dan keinginan masyrakat. Semakin banyak 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan 

oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut semakin baik. 

2. Responsibilitas (responsibility): menjelaskan sejauhmana pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi 

baik yang implisit maupun yang eksplisit. Semakin kegiatan organisasi 

publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, 

peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerjanya dinilai semakin 

baik. 

3. Akuntabilitas (accountability): menjelaskna seberapa besar kebijaksanaan 

dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik 

apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya 
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didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan 

para wakil rakyat. 

Dari beberapa uraian yang disebutkan diatas diketahui bahwa dalam 

kinerja organisasi publik haruslah memiliki tujuan yang jelas dan tegas, sehingga 

kedepannya dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat mencapai 

kepuasan baik bagi organisasi publik itu sendiri maupun kepada penerima 

pelayanan. 

 

2.5 Konsep Pembangunan, Pembangunan Manusia, Pembangunan Daerah 

2.5.1 Pembangunan  

Konsep pembangunan sangat beragam, dalam Publikasi World 

Development Report yang terbit pada tahun 1991, dimana Bank Dunia telah 

melontarkan pengertian tegas mengenai pembangunan bahwa :  

“tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, 
terutama dinegara-negara paling miskin. Kualitas lebih baik memang 
mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun yang 
dibutuhkan bukan hanya hal itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya 
merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. 
Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang 
lebih baik, peningkatan kebebasan individual dan kelestarian ragam 
kehidupan sosial dan budaya” (Todaro, 2006:22). 

 Sedangkan Todaro (2006:21) mengungkapkan bahwa dalam pengertian 

akademis Ilmu Ekonomi yang ketat, istilah pembangunan (development) yang 

dalam hal ini secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah 

perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis 

dalam kurun waktu yang cukup lama, untuk menciptakan dan mempertahankan 

kenaikan pendapatan nasional bruto.   
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Jadi pembangunan adalah tidak hanya diartikan sebagai bagaimana 

meningkatkan kualitas hidup dengan melihat besarnya pendapatan masyarakat, 

tetapi juga mengartikan tentang kualitas kehidupan yang lain, yaitu bagaimana 

mendapatkan beragam kehidupan social dan budaya, seperti pendidikan dan 

kesehatan.  

2.5.2 Pembangunan Manusia 

Makna pembangunan yang beragam, juga mengartikan makna 

pembangunan manusia. Makna pembangunan manusia dalam kalimat pembuka 

dalam Human Development Report pertama yang dipublikasikan oleh UNDP : 

1990 mengartikan bahwa :  

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak 
pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa 
yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk 
menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang 
produktif. Hal ini tampaknya merupakan statu kenyataan sederhana. 
Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka 
pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (Dalam IPM Kota Batu, 
2007). 

Memperbanyak pilihan yang dimaksud adalah yang terpenting untuk 

berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai 

akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. 

Pembangunan manusia dalam artian ini harus menyeimbangkan berbagai aspek 

kehidupan. 

2.5.3 Pembangunan Daerah dan Ekonomi Daerah 

Beragam konsep untuk mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah. 

Namun harus dibedakan dengan konsep pembangunan daerah. Dalam 
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menbedakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan daerah dalam 

pernyataan berikut : 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan disektor 
ekonomi yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang pada 
tujuan ekonomi disuatu daerah. Sedangkan pembangunan daerah 
merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi 
kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah 
adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, 
berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan tujuan pembangunan 
ekonomi daerah pelaksanaannya tetap berpegang teguh pada tujuan 
pembangunana daerah (Mardiasmo 2002:221) 

 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan 

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 

daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, 

kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Selain itu untuk 

melihat pelaksanaan pembangunan daerah juga dapat diketahui bagaimana 

kualitas pelayanan publik didaerah tersebut. Orientasi ini menunjukkan kepada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi. 

Sedangkan masalah dalam pembangunan ekonomi daerah merupakan 

suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah 

tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah bisa diketahui dengan melihat 

beberapa indikator salah satunya adalah dengan meningkatnya pelayanan publik 

didaerah tersebut. Indikator pelayanan publik yang esensial (basic service) 

dengan pembangunan manusia adalah pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
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Dimana kedua bidang tersebut merupakan proses menuju tujuan pembangunan 

sumber daya manusia.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Daan Pattinasarany dan Candra Kusuma, Governance and Decentralization 

Survey (GDS) : 2008 

Governance and Decentralization Survey (GDS) adalah sebuah penelitian 

yang dirancang untuk mengukur dampak dari implementasi otonomi daerah 

terhadap kualitas pelayanan publik. Hubungannya dengan penelitian penulis 

adalah sebagai pembanding yang masih dalam konteks otonomi daerah, atau 

lebih tepatnya pada implementasi pemekaran daerah. Namun penelitian oleh 

GDS ini telah ditemukan bahwa pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi, Di 

Propinsi Nusa Tenggara timur, telah diperoleh gambaran komprehensif 

mengenai masalah pelayanan publik, dimana menitikberatkan pengukuran pada 

3 faktor utama yaitu; (1).   rumah tangga (sebagai pengguna pelayanan publik), 

(2). fasilitas kesehatan dan pendidikan (sebagai penyedia pelayanan publik), (3). 

serta birokrat (sebagai pengatur/administrator penyedia pelayanan publik 

tersebut).  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa, pertama, berkaitan dengan akses 

masyarakat di NTT ke pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan 

publik merupakan yang paling banyak pernah digunakan masyarakat. Meskipun 

demikian, rata-rata waktu tempuh ke fasilitas kesehatan, baik publik maupun 

swasta, di NTT sekitar 1,5 sampai 2 kali lebih lama dari rata-rata nasional. Lebih 

dominannya penggunaan fasilitas kesehatan publik diduga dipengaruhi oleh 

keterbatasan ekonomi masyarakat, mengingat biaya berobat di fasilitas 
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kesehatan tersebut relatif lebih murah dibandingkan di fasilitas kesehatan 

swasta. Sedangkan lebih lamanya waktu tempuh ke kedua jenis fasilitas 

kesehatan tersebut dibandingkan dengan rata-rata nasional, kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor geografis, dan keterbatasan sarana transportasi maupun 

jumlah fasilitas atau tenaga kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Kondisi lain yang penting untuk dicermati juga adalah lebih mahalnya biaya 

beberapa jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dibayarkan oleh 

masyarakat untuk berobat/memeriksakan kesehatannya, baik di fasilitas 

kesehatan publik maupun swasta, dibandingkan dengan biaya rata rata nasional.  

Dalam mengetahui kualitas pelayanan publik, GDS menggunakan ukuran 

kepuasan masyarakat. Pengetahuan akan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik seringkali dipandang sebagai suatu cara yang efektif 

untuk mengevaluasi kualitas yang sebenarnya dari pelayanan tersebut. Di NTT, 

persepsi masyarakat mengenai peningkatan pelayanan kesehatan dan 

pendidikan ternyata cukup tinggi, yaitu sekitar 70-75 persen. Sementara tingkat 

kepuasan terhadap kedua jenis pelayanan ini juga tinggi, yaitu 86 persen. 

Meskipun demikian hampir seluruh responden (98-99%) menginginkan adanya 

peningkatan kualitas kedua jenis pelayanan. Dua aspek yang dipandang paling 

perlu ditingkatkan pada pelayanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan dan 

ketersediaan obat/vaksin, sementara di pelayanan pendidikan adalah fasilitas 

pendidikan dan prestasi belajar siswa.  

Kesimpulan dari penelitian GDS ini adalah bahwa Provinsi Nusa 

Tenggara (NTT) Timur masih relatif tertinggal dari dari lain di Indonesia. Hal ini 

diperkuat dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tiap Kabupaten/Kota 

di Provinsi  NTT berada pada peringkat ke 300 dari 341 Kabupaten/Kota di 

Indonesia.  
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2. M. Irfan Islamy (2007) 

Hasil penelitian M, Irfan Islamy telah ditemukan bahwa implementasi 

kebijakan pelayanan pasca pemekaran Kabupaten Lamandau pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan studi kasus penelitian dalam 

pelayanan pembuatan KTP dan Akte kelahiran telah berjalan dengan baik sesuai 

dengan unsur kualitas pelayanan yang ditetapkan. Namun terdapat beberapa 

unsur yang masih belum terpenuhi, yaitu terjadi peningkatan biaya pengurusan 

yang mempersulit masyarakat. Sehingga indikator pelayanan yang baik belum 

tercapai dan menyebabkan masyarakat menilai pelayanan publik masih kurang 

memuaskan serta kurang dijalankan oleh pemerintah. Saran dari permasalahan 

ini adalah perlu adanya transparasi oleh petugas pelayanan, yaitu Dinas 

Kependudukan dan Akte Kelahiran baik masalah biaya pengurusan, dan waktu 

yang dibutuhkan. Selain itu juga pemerintah perlu menfasilitasi lebih jauh lagi 

mengenai sarana dan prasarana tempat pengurusan agar masyarakat lebih 

nyaman dan terpenuhi kebutuhannya terhadap semua unsur-unsur pelayanan 

umum. Dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut akan menimbulkan 

kepuasan layanan publik dimana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari 

pelayanan publik oleh pemerintah dalam era pemekaran daerah. 

 

2.7 Kerangka Pikir  

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 25 tahun 1999 yang 

diamandemen menjadi Undang Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah 

mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah menjelaskan 

kewenangan serta kewajiban pemerintah daerah dengan jelas dan terbuka untuk 

mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Undang Undang tersebut 
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merupakan titik awal dilaksanakan Otonomi daerah sebagai wujud dari 

desentralisasi.  

Adanya kebijakan tentang desentralisasi menimbulkan isu tentang 

pemekaran daerah. Fenomena pemekaran daerah yang berlangsung selama era 

otonomi daerah membuat pemerintah pada tahun 2000 mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 129 yang sekarang diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria 

pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, yang diantaranya 

mengatur mekanisme, prasyarat, dan kriteria pembentukan daerah otonom yang 

baru. Terdapat beberapa alasan pemerintah dalam mengesahkan kebijakan 

pemekaran daerah, salah satunya antara lain dikarenakan karena alasan untuk 

mendekatkan pelayanan publik serta adanya perbedaan kebutuhan layanan 

publik didaerah yang berpotensi dimekarkan. Dalam prakteknya pemekaran 

daerah juga merupakan fenomena baru dalam mempercepat pembangunan 

daerah melalui kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi 

masyarakat. Pemekaran daerah juga diharapkan merupakan bagian dari upaya 

untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek 

rentang kendali pemerintah dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan 

efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.  

Pelayanan publik sebagai salah satu output dari pelaksanaan pemekaran 

daerah dituntut untuk melihat kualitas dan efektifitas kinerja pelayanan, selain itu 

juga sebagai salah satu indikator untuk mengukur kepuasan, pelayanan publik 

harus dikelola dengan professional sehingga menghasilkan pelayanan publik 

yang berkualitas. Dengan fokus penelitian di bidang pendidikan dan bidang 

kesehatan, maka untuk menganalisis bagaimana kulaitas pelayanan publik 

adalah dengan melihat bagaimana pengaruh pemekaran terhadap pelayanan 

yang diberikan sebelum dan selama masa pemekaran di bidang pendidikan dan 
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kesehatan yang bersangkutan dan bagaimana kondisi kepuasan masyarakat 

yang menerima layanan. Untuk melihat kepuasan tersebut maka dapat diketahui 

dengan analisa IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Selain itu, karena pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu 

indikator makro ekonomi yang dapat diketahui dari IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) dimana ke dua faktor tersebut merupakan konsep pembangunan 

manusia yang bertujuan menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan. 

Keberhasilan pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor 

utama dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan tersebut 

adalah merupakan faktor bagi pembangunan nasional seutuhnya yang sesuai 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   
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Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran 

Pemerintah Pusat

UU No 22 dan 25 Tahun 
1999 Jo UU No. 32 dan 

34 Tahun 2004
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No.78/2007
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Dimana lebih 

menekankan pada paradigma pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut 

Singarimbun, tujuan penelitian deskriptif adalah:  

penelitian yang biasanya mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, adalah 
untuk melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial 
tertentu, kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci frekuensi 
terjadinya satu aspek fenomena sosial. Penelitian jenis ini dapat 
dilakukan tanpa hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. (Singarimbun, 
1995:4) 

 

 Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang diterapkan untuk menggambarkan atau melukiskan 

keadaan secara nyata tentang obyek yang diteliti berdasarkan atas data-data 

dan informasi-informasi yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Selain itu 

penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat 

mengenai realita, sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang ada 

atau masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya fakta-fakta yang ada diselidiki, 

dikumpulkan dan dikelompokkan menurut karakteristiknya masing-masing. 

Penelitian dengan paradigma pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono 

(2007:8) adalah penelitian dengan memaparkan hasil eksplorasi temuan data 

obyektif dilapangan, yang digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi 

tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti (alat) dan 

analisa data yang bersifat statistik (numeric). Sedangkan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah : 
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Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-
lain, secara holistik, dan degan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).  

 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik (pendidikan dan 

kesehatan). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana persepsi masyarakat pada kebijakan pemekaran daerah dan 

mendeskripsikan persepsi masyarakat sebagai penerima layanan publik, selain 

itu juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya penyedia 

layanan dalam meningkatkan pelayanan publik.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan Di Kota Batu dan lingkup wilayah Kota Batu yang 

terdapat tiga kecamatan, yaitu kecamatan Batu, kecamatan Junrejo, dan  

Kecamatan Bumiaji. Dengan instansi pendukung yaitu Dinas pendidikan dan 

Dinas Kesehatan serta  masyarakat sekitar. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan rumusan 

masalah. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Batu. Khususnya 

di bidang kesehatan dan pendidikan, dimana kedua bidang tersebut merupakan 

indikator dari pembangunan manusia atau juga disebut sebagai basic service. 

Selain itu dalam melihat kualitas pelayanan, maka perlu mengetahui bagaimana 

tingkat kepuasan masyarakat. Sehingga akan menggunakan analisa IKM (Indeks 
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Kepuasan Masyarakat) didalam 2 bentuk layanan, yaitu pelayanan di bidang 

pendidikan dan kesehatan. 

Sebelum mengetahui kualitas akan pelayanan publik itu sendiri, maka 

perlu diketahui indikator kinerja pelayanan publik di Kota Batu sebagai berikut : 

1. Jumlah siswa per sekolah : indikator ini mengindikasikan daya tampung 

sekolah di satu daerah. Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan 

dasar SD dan SMP dan tingkat lanjutan SLTA. 

2. Jumlah siswa per guru: indikator ketersediaan tenaga pendidik. Indikator 

ini dibedakan juga atas pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan 

tingkat lanjut (SLTA). Rasio siswa per guru ini juga dibedakan antara 

tingkat pendidikan dasar SD dan SMP dan tingkat lanjutan SLTA  

3. Ketersediaan fasilitas kesehatan: ketersediaan fasilitas kesehatan 

dinyatakan dalam rasio terhadap jumlah penduduk (jumlah ini digunakan 

untuk mendekatkan pada skala kecamatan). Fasilitas kesehatan 

dimaksud adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), 

dan balai pengobatan. 

4. Ketersediaan tenaga kesehatan: ketersediaan tenaga kesehatan 

dinyatakan dalam rasio terhadap jumlah penduduk, jumlah ini digunakan 

untuk mendekatkan pada skala kecamatan. Tenaga kesehatan dimaksud 

adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis. 

5. Kualitas infrastruktur: indikator ini adalah melalui pendekatan terhadap 

kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan infrastruktur di unit 

pelayanan, baik pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

ada. 

 Setelah melihat bagaimana pengaruh pemekaran daerah terhadap 

kualitas pelayanan publik, maka untuk melihat upaya pemerintah setempat untuk 
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meningakatkan pelayanan publik adalah dengan mengetahui faktor penghambat 

dan pendukung aparatur pemerintah daerah.   

 

3.4 Jenis Data 

 Terdapat dua macam jenis data yang diharapkan mampu menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Data Primer 

     Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu hasil melakukan 

wawancara, observasi dan penyebaran kuisioner kepada responden di 

instansi unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, seperti Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sekolah-sekolah, rumah sakit, 

puskemsas, posyandu, dan balai kesehatan lainnya. 

b. Data Sekunder 

     Data yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari 

berbagi tempat yang berupa instansi Dinas Pendidikan dan Dinas 

Kesehatan, BPS dan pihak-pihak lain yang mendukung. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: 

a. Dokumentasi: metode pengumpulan data dengan menggunakan dan 

mempelajari catatan-catatan instansi dengan teliti. 

b. Observasi: suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak instansi atau dinas serta 

masyarakat/pihak yang  

bersangkutan dengan data yang diperlukan. 
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c. Wawancara: pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

menggunakan tanya jawab dengan menggunakan kuesioner atau angket 

kepada responden secara langsung atau tatap muka dengan responden. 

d. Triangulasi: diartikan sebagai metode pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Dengan teknik ini juga sekaligus menguji kredibilitas data 

(Sugiyono, 2007:241). 

 

3.6 Teknik Pemilihan Sampel 

 Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah didasarkan pada prinsip 

efisiensi dimana sampel yang digunakan berkaitan dengan kualitas yang 

dihasilkan. Maka dari itu penentuan sampel bertujuan untuk merepresentasikan 

dan menentukan ketepatan hasil penelitian serta memberikan informasi secukup 

mungkin. 

 Sampel dalam penelitian ini akan menekankan pada teknik nonprobability 

sampling dengan metode purposive sampling dan quota sampling. Dimana 

dalam penelitian ini, metode purposive sampling akan diberlakukan pada 

populasi yang berperan sebagai pemberi layanan, yaitu Dinas Kesehatan dan 

Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk metode quota sampling akan diberlakukan 

pada penerima layanan di bidang pendidikan, yaitu para wali murid siswa dengan 

jumlah sampel yang ditentukan sebesar 50 responden dan untuk penerima 

layanan di bidang kesehatan, yaitu para pengunjung di puskesmas dengan 

sampel yang ditentukan sebesar 50 responden.   

Adapun fokus responden yang akan diteliti adalah: 

• Pelayanan Bidang Pendidikan: pemberi layanan adalah petugas 

pelayanan bidang pendidikan, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini 

adalah Dinas Pendidikan sebagai penyedia layanan, dan yang 
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menerima layanannya adalah sekolah (SD, SMPN, SMAN/MAN) 

dengan unit responden para wali murid dan siswa. 

• Pelayanan Bidang Kesehatan: penyedia layanan adalah petugas 

pelayanan dipuskemas dan Dinas Kesehatan, dan masyarakat 

sebagai penerima layanan dengan unit responden para pengunjung 

puskesmas dan posyandu.  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang dipergunakan didalam 

menggali data suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrument penelitian 

yang telah terstandart yaitu angket/kusioner dan wawancara tidak terstruktur. 

Sedangkan instrumen pembantu yang dipakai adalah alat pencatatan dan copy 

koleksi dokumen yang tersedia, serta alat elektronik yang diperlukan, seperti alat 

perekam atau kamera. 

 

3.8 Analisa Data 

 Analisa data digunakan untuk memproses penyusunan data dari hasil 

penelitian, seperti dalam pernyataan Sugiyono, bahwa:   

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 
(Sugiyono, 2007:208).  
 
Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif ini, data data 

yang telah didapat kemudian diklarifikasikan kedalam tabel-tabel, bagan dan 

angka-angka. Untuk kemudian dianalisa dengan proses penuturan, penafsiran, 

perbandingan dan kemudian penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi 
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secara apa adanya, guna dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran 

saran dengan cara menguraikan dalam kata-kata. 

Data yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data selanjutnya 

dianalisa dengan menggunakan: 

1. Analisa data kualitatif: dengan cara menganalisa data non angka yang telah 

dikumpulkan dengan memisahkan kategori-kategori unuk mendapatkan 

kesimpulan tertentu. Analisa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai suatu keadaan atau gejala dalam kelompok tertentu atau untuk 

mendeskripsikan fenomena sosial ekonomi tertentu. Secara khusus, analisa 

ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari pengaruh pemekaran 

daerah terhadap kualitas pelayanan publik  

2.   Analisa data kuntitatif: merupakan serangkaian observasi (pengukuran) yang 

dinyatakan dalam angka-angka sehingga menjadi kumpulan angka-angka 

hasil observasi untuk mendapatkan kesimpulan tertentu. Analisa ini 

bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diidentifikasi 

dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan 

alat analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

 

3.9 Keabsahan Data 

 Menguji keabsahan data ditekankan pada uji kredibilitas. Sedangkan 

dalam penelitian ini kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi, yang 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Terdapat macam triangulasi menurut Sugiyono (2007:274) 

antara lain : 

1. Triangulasi Sumber : untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
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2. Triangulasi Teknik : untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek kembali dengan 

observasi, dokumentasi, dan kuisioner.  

3. Triangulasi Waktu : untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan 

pengecekan dalam waktu yang berbeda dan kondisi yang berbeda.  

Sedangkan dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah 

dengan menggunkan triangulasi teknik, yaitu dengan mengecek sumber dengan 

teknik yang berbeda. Sehingga dengan triangulasi ini dapat diketahui bagaimana 

keabsahan data yang diperoleh dalam proses penelitian.  

 

3.10 Analisa Indeks Kepuasan Masyarakat 

Analisa dalam mengetahui kepuasan masyarakat dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisa IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 

Nomor.25/M.PAN/2/2004, tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Tujuan dari analisa 

ini adalah untuk melihat bagaimana kepuasan masyarakat akan pelayanan publik 

yang disediakan, sedangkan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan.  

Terdapat unsur-unsur minimal yang digunakan untuk mengukur Indeks 

Kepuasan Masyarakat sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

4. Kedisplinanan Petugas Pelayanan 
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5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

7. Kecepatan Pelayanan 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan  

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

13. Kenyamanan Lingkungan 

14. Keamanan Pelayanan 

 

Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat itu sendiri menurut Perda 

Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi 

Jawa Timur adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan.   

Sesuai dengan keputusan Menteri PAN, metode pengolahan data untuk 

mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan rumus sebagai berikut:   

Nilai Indeks Kepuasan Masyaratak dihitung dengan menggunakan “nilai 

rata-rata tertimbang” dari masing-masing unsur pelayanan. Untuk menghitung 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap 

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:  

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = 071,0
14
1


rjumlahunsu
tjumlahbobo
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Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

 

IKM = Total dari nilai persepsi per Unsur x Nilai Penimbang 
                                       Total unsur yang terisi 
 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25-100 

maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan 

rumus sebagai berikut : 

IKM unit Pelayanan x 25 

Adapun Nilai Persepsi dan untuk mengetahui mutu pelayanan dalam 

analisa IKM adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 : Tabel Penilaian Analisa IKM 

 

 

 

  Sumber : Peraturan Menpan, 2003 

 

Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut : 

 Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai 

dengan jumlah kuisioner yang diisi oleh responden. 

 Kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, 

jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah 

responden yang mengisi.  

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak Baik
2 1,76-2,50 43,75-62,50 C Kurang Baik
3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik

K ine rja U nit 
Pe layanan

N ilai 
Pe rse psi

N ilai Inte rv al 
IK M

N ilai Inte rv al 
K onv e rsi IK M

M utu 
Pe layanan
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 Setelah itu untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur 

pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan 

dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.  

 Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang kemudian 

dikalikan nilai penimbang.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Aspek Geografis  

a. Kondisi Geografis  

Kondisi Geografis Kota Batu secara umum, terbagi menjadi dua bagian 

utama yaitu daerah lereng/bukit dan daerah dataran. Luas wilayan Kota Batu 

secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 Ha atau sekitar 0,42% dari luas 

wilayah Jawa Timur. Dari keadaan geografisnya, Kota Batu didominasi oleh 

kawasan perbukitan. Sehingga memiliki pemandangan alam yang indah, dan 

banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam 

pegunungan.  

 

Gambar 4.1 : Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan  
(Dalam %) 

23%
13%

64%

Presentase Luas Wilayah Menurut 
Kecamatan (Dalam %)

Batu Junrejo Bumiaji
 

               Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2007 

 

Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Batu dengan luas 

wilayah 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo dengan luas 2.565,02 Ha, dan 

Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha. Secara geografis Kota Batu terletak 

pada posisi antara 7044’, 55,11” sampai dengan 8026’, 35,45” Lintang Selatan 

dan 122017,10,90” sampai dengan 1220 57’,00,00” Bujur Timur.  
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b. Kondisi Astronomi 

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara 122° 17’ - 122° 

57’ Bujur Timur dan 7° 44’ - 8° 26’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah 

Kota Batu adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan 

Sebelah Timur : : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Blitar 

Sebelah Barat  : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang 

 

c. Kondisi Iklim 

Seperti daerah lainnya di Indonesia, Kota Batu mengikuti pola perubahan 

musim dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan 

yang tercatat mencapai 97.5 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 

128 hari. Curah hujan ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan 

curah hujan tahun 2005 yang tercatat rata-rata sebesar 111 mm. Sedangkan 

tingkat kelembaban masih berkisar antara 30% (minimum) pada bulan Oktober 

dan 98% (maksimum) pada bulan Maret (Kota Batu Dalam Angka 2006/ 2007). 

 

4.2 Aspek Demografis 

a. Kondisi dan Jumlah Penduduk 

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat 

diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena penduduk 

selain merupakan obyek pembangunan juga merupakan subyek pembangunan 

(central of development). Berkaitan dengan penelitian ini, data penduduk sangat 

penting dalam menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah. Data hasil susenas BPS Kota Batu pada akhir tahun 

2007 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Batu tercatat sebanyak 
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192.056 jiwa atau 50.920 rumah tangga, dengan rata-rata jumlah anggota 

keluarga atau rumah tangga sebanyak tiga sampai empat orang. Penduduk Kota 

Batu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji. 

Pertumbuhan penduduk dalam tiga tahun terahir rata-rata sebesar 0.76%, berarti 

masih dibwah rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang sebesar 1,2% 

pertahun. (Sumber Data BPS Kota Batu, 2007).  

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 49,64% 

penduduk Kota Batu adalah penduduk laki-laki dan 50,36% adalah perempuan 

dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 98,58%. Penduduk Kota Batu 

cenderung mengarah pada kelompok berusia muda. Hal ini salah satunya 

ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda yang 

mencapai 34.15%. Dengan demikian maka angka beban ketergantungan secara 

keseluruhan mencapai 44,23% atau dengan kata lain, secara absolut, tiap 

seratus penduduk Kota Batu menanggung sekitar 44 orang bukan usia produktif 

(Kota Batu Dalam Angka 2006/ 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N o T ahun Laki-laki Pe re mpuan Jumlah R asio Je nis K e lamin
1 2005 92,700 92,767 185,467 99,930
2 2006 95,172 94,212 198,384 101,010
3 2007 95,388 96,721 192,059 98,580

Sum ber : Has il Susenas , Kota Batu D alam  Angka D iolah, 2009

T abe l 4.1: Pe nduduk K ota B atu B e rdasarkan H asil Suse nas T ahun 2005-2007
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Gambar 4.2 : Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sumber : Hasil Susenas Tahun 2007, BPS Kota Batu  
 
 
 
4.3 Aspek Agama 

Penduduk Kota Batu mayoritas memeluk agama islam, namun juga 

memeluk beragam agama lainnya. Pemeluk agama Islam yaitu sebesar 162.838 

jiwa (85,98%), agama Kristen sebanyak 4.980 jiwa (2,62%), agama Katolik 3.247 

jiwa (1,71%), Budha 642 jiwa (0,33%) dan Hindu 621 jiwa (0,32%). Untuk 

menunjang kehidupan beragama tersebut, terdapat sarana ibadah yang 

memadai. Jumlah masjid dan langgar yang berada di Kota Batu masing-masing 

sebanyak 129 buah dan 292 buah. Gereja sebanyak 23 buah, Vihara sejumlah 5 

buah dan Pura 4 buah (Kota Batu dalam Angka 2006/ 2007). 

 

4.4 Aspek Pemerintahan 

Wilayah utama pemerintahan Kota Batu adalah di Kecamatan Batu. 

Badan Pusat Statistik Kota Batu mencatat bahwa selama pemekaran, wilayah 

administrasi Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 

Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo dengan jumlah kelurahan dan desa 
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seluruhnya yaitu 4 kelurahan dan 20 desa, dengan 228 RW (Rukun Warga) dan 

1079 RT (Rukun Tangga). 

Kecamatan Batu sendiri terbagi menjadi 4 kelurahan dan 4 desa, yaitu 

Kelurahan Ngaglik, Sisir, Songgokerto, dan Temas. Sedangkan desa di 

Kecamatan Batu, terdapat Desa Oro-Oro Ombo, Sidomulyo, Pesanggrahan, dan 

Sumberejo. Sedangkan di Kecamatan Junrejo hanya terdapat 7 Desa, yaitu Beji, 

Junrejo, Dadaprejo, Tlekung, Mojorejo, Pendem, dan Torongrejo. Kecamatan 

Bumiaji terdapat 9 desa, yaitu Bulukerto, Bumiaji, Giripurno, Gunungsari, 

Pandanrejo, Punten, Sumbergondo, Tulungrejo dan Sumber Brantas.  

 

4.5 Kondisi Perekonomian 

Kondisi perekonomian Kota Batu diketahui dari tingkat kehidupan sosial 

ekonomi yang secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat 

pertumbuhan tiap sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Pada 

tahun 2007, perekonomian Kota Batu menunjukkan proses pertumbuhan yang 

cukup tinggi walaupun menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan harga 

BBM dan krisis ekonomi global. Tahun 2007 PDRB tercatat sebesar 6,09% 

dengan tingkat inflasi 6,42%. Angka inflasi ini menurun cukup tajam dari tahun 

2006 yang mencapai 13,14%. 

Secara makro, kondisi perekonomian Kota Batu sampai dengan akhir 

tahun 2007 sudah cukup baik. Akan tetapi meskipun pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan, namun ditinjau dari struktur produksi sektoral, 

pertumbuhan yang terjadi kurang menggembirakan bagi pertumbuhan yang 

berkelanjutan, terutama mengingat masih rendahnya pertumbuhan sektor industri 

pengolahan yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir terbesar (Kota Batu Dalam 

Angka 2007). 
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4.6 Sarana dan Prasarana 

 Dalam suatu daerah, sarana dan prasarana sangat penting dalam 

mendukung laju pembangunan. Terutama pada sarana jalan raya, yang berguna 

untuk memperlancar seluruh aspek kegiatan dan mobilitas penduduk. BPS Kota 

Batu mencatat panjang jalan yang ada di Kota Batu mencapai 442,99 km, yang 

terbagi atas jalan propinsi sepanjang 39,50 km dan jalan kotamadya 403,99 km. 

Menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding 

dengan jalan non aspal dengan sebesar 84,79% dari total panjang jalan. Selain 

jalan, sarana angkutan dan transportasi di Kota Batu untuk angkutan penumpang 

dan barang sudah cukup tersedia. Persebarab rute angkutan juga sudah sesuai 

dengan luas wilayah dan sudah mencapai hingga ke pelosok wilayah.  

 Fasilitas Komunikasi juga dirasakan penting dalam penyediaan informasi. 

Aktivitas kehidupan masyarakat, pemerintahan dan swasta sangat tidak luput 

dengan pos, telekominikasi dan pengiriman informasi. Di Kota Batu BPS 

mencatat bahwa jumlah telepon umum (wartel) dan Telepon koin dari tahun ke 

tahun semakin berkurang, hal ini disebabkan karena berkembangnya jasa 

telekomunikasi rumah tangga dan telepon seluler yang semakin pesat. 

Kecanggihan teknologi internet juga berpengaruh terhadap sarana 

telekomunikasi warga. Sedangkan untuk sarana pengiriman barang dan surat 

lewat pos, Kota Batu mempunyai 1 kantor pos dan Giro yang besar. Dalam 

sarana lalu lintas penyediaan modal dan uang, Kota Batu mempunyai akses 

yang cukup, karena banyak tersedia bank pemerintah dan swasta.   
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4.7 Gambaran Umum Indikator Kinerja Pelayanan Pendidikan dan 

Kesehatan  di Kota Batu 

 Indikator kinerja pelayanan publik digunakan untuk mengetahui dan 

mendukung kualitas pelayanan publik itu sendiri, maka dari itu akan 

dideskripsikan dalam beberapa indikator pelayanan pendidikan dan kesehatan di 

Kota Batu selama pemekaran daerah. 

 

4.7.1.Kondisi Fisik Pendidikan di Kota Batu. 

Kota Batu yang terdiri dari 3 kecamatan, hingga tahun 2007 memiliki 

penduduk sebesar 192.059 jiwa, dan 19,72% masih berada pada usia sekolah 

(7-18 tahun). Sedangkan dilihat dari persentase penduduk berdasarkan tingkat 

tamatan sekolah, penduduk Kota Batu tahun 2005-2007 sebagian besar telah 

menamatkan SLTA sederajat, hal tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang 

tamat SLTA sederajat tahun 2006 sebesar 21,80% naik menjadi 23,48% pada 

tahun 2007, seperti dalam uraian tabel 4.2 yang menujukkan bahwa dengan 

semakin besarnya persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan 

tinggi, bisa dikatakan semakin tinggi pula tingkat intektualnya.  

 

Tabel 4.2 : Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  
Yang Ditamatkan Kota Batu Tahun 2005-2007 

Tingkat Pendidikan 2004 2005 2006 2007 

Tidak belum pernah  
Sekolah 

4,94 7,41 5,29 4,36 

Tidak belum tamat SD 13,32 13,03 12,70 14,22 
Tamat SD 31,40 33,48 38,34 28,91 
Tamat SLTP 25,15 22,23 24,38 22,69 
Tamat SLTA 21,54 20,20 21,80 23,48 
Tamat PT 4,38 7,06 4,26 6,31 

  Sumber : Data BPS Kota Batu Diolah 
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Kondisi pelayanan pendidikan dapat juga dilihat dari indikator kualitas 

pelayanan publik yang tersedia. Seperti pada kondisi fisik sektor pendidikan di 

Kota Batu, untuk menggambarkan kondisi fisik sektor pendidikan, diukur melalui 

perkembangan jumlah sekolah yang ada di Kota Batu selama memekarkan dari 

Kabupaten Malang. Hingga tahun 2007 jumlah sekolah di Kota Batu 

digambarkan dalam tabel berikut ini : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu diolah 
  

Selain diukur melalui perkembangan jumlah sekolah hingga tahun 2007, 

kondisi fisik pelayanan sektor pendidikan di Kota Batu dapat diukur melalui rata-

rata ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pendidikan karena 

merupakan salah satu unsur penting dalam aktivitas penyelenggara pendidikan. 

Hampir seluruh sekolah negeri baik SD, SLTP, maupun SLTA di Kota Batu 

memiliki fasilitas penunjang seperti ruang kelas dan ruang administrasi (Tata 

Usaha), perpustakaan, laboratorium, UKS, dan lapangan olah raga. Tentu saja 

hal tersebut membuktikan bahwa perhatian pemerintah untuk pelayanan 

pendidikan adalah yang utama. 

 

4.7.2 Kondisi Non Fisik Pendidikan Kota Batu  

 Kondisi non fisik pendidikan Kota Batu dapat menggambarkan indikator 

kualitas pelayanan, yang bisa dilihat melalui rasio murid/kelas, rasio murid/guru, 

dan rasio murid/sekolah. Hingga tahun 2007 kondisi non fisik pelayanan 
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pendidikan dikatakan masih kurang ideal. Diukur dengan standart skala nasional 

dimana rasio murid/kelas di skala nasional sebesar 25, sedangkan di Kota Batu 

pada tahun 2007 rasio murid/kelas di tingkat SD sebesar 33,50 artinya bahwa 

tiap sekolah SD di Kota Batu, tiap kelas mampu menampung 33 murid. 

Sedangkan di tingkat SLTP, rasio murid/kelas sebesar 44,19 yang berarti bahwa 

tiap kelas di SLTP se Kota Batu mampu menampung 44 murid per kelasnya. Di 

tingkat SLTA rasio murid/kelas sebesar 37,66 yang berarti tiap sekolah di tingkat 

SLTA, tiap kelas mampu menampung 37 murid. Semakin tinggi rasio murid per 

kelas berarti semakin banyak murid yang ditampung dalam setiap kelas atau 

semakin kurang jumlah kelas disuatu daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

daya tampung yang tinggi tiap kelas disekolah se Kota Batu masih kurang dalam 

upaya untuk menyelenggaraan pendidikan, dikarenakan semakin pesatnya 

penduduk Kota Batu dan semakin besarnya tuntutan akan kualitas pelayanan 

pendidikan. 

 
Tabel 4.4 : Rasio Murid Per Guru 

Selama Pemekaran Daerah 

Tahun SD SLTP SLTA 

2002 24,00 17,00 10,00 
2003 24,00 17,00 10,00 
2004 22,45 16,93 12,11 
2005 21,00 16,00 12,00 
2006 20,31 16,71 11,79 
2007 18,00 16,00 8,00 

             Sumber : Data BPS Diolah  

 

Sedangkan jika diukur dari rata-rata jumlah murid yang ditangani oleh 

seorang guru yang ditunjukkan oleh rasio murid/guru dimana semakin tinggi rasio 

murid per guru berarti semakin banyak murid yang harus dilayani oleh seorang 

guru atau semakin berkurang jumlah guru disuatu daerah. Pada tahun 2002 

hingga tahun 2007 diketahui trend perkembangan rasio yang menunjukkan 
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bahwa selama pemekaran untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA, rasio murid 

dengan guru menunjukkan semakin menurun, yang mengartikan bahwa semakin 

sedikit murid yang dilayani oleh seorang guru. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa jumlah guru di Kota Batu selama pemekaran sudah mencukupi standart 

ideal. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kualitas pelayanan pendidikan di 

Kota Batu, didukung dengan rasio murid per guru yang dari tahun ke tahun 

semakin mencukupi standart nasional.   

 

Tabel 4.5 : Rasio Siswa Per Sekolah  
Selama Pemekaran Daerah 

Tahun SD SLTP SLTA 

2002 237 743 540 
2003 237 741 540 
2004 223,18 745 721 
2005 221 757 794 
2006 221,94 794 807,50 

Rata-rata 231,67 756 648.75 
             Sumber : Data BPS Diolah 

 

Gambar 4.3 : Perkembangan Rasio Siswa Per Sekolah 
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    Sumber: Data BPS Diolah 
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Perkembangan rasio siswa per sekolah mengidentifikasikan seberapa 

banyak daya tampung tiap sekolah. Selama pemekaran, daya tampung sekolah 

di Kota Batu  menunjukkan rasio yang cukup baik, dimana dari tahun 2002 

hingga tahun 2006, di tingkat SD rata-rata tiap sekolah mampu menampung  

sekitar 232 murid, di tingkat SLTP rata-rata tiap sekolah mampu menampung 756 

murid, dan di tingkat SLTA tiap sekolah rata-rata mampu menampung 649 murid. 

Dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah sekolah 

di Kota Batu cukup banyak.  

Selain itu untuk melihat kualitas sektor pendidikan juga dilihat dari 

besarnya angka kelulusan, angka putus sekolah, angka murid mengulang dan 

rasio Nilai Ebtanas Murni (NEM) lulusan terhadap siswa baru. Di Kota Batu pada 

tahun 2007, angka kelulusan di tingkat SD sebesar 100%, SLTP 94,30% dan 

SLTA 86,66%. Hal tersebut membuktikan bahwa angka kelulusan di tingkat 

SLTP dan SLTA masih kurang dari skala nasional. Sedangkan angka murid 

mengulang di tingkat SD sebesar 5,13%, SLTP 0,62% dan SLTA 0,51% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa angka ketidaklulusan murid masih tergolong 

kurang ideal karena masih terdapat siswa mengulang ujian. Untuk angka putus 

sekolah di Kota Batu sudah menunjukkan angka yang rendah, artinya bahwa 

tidak banyak murid mengalami putus sekolah, karena pada tahun 2007 angka 

putus sekolah di tingkat SD sebesar 0,03%, SLTP 0,70% dan SLTA 1,39%. 

Sedangkan untuk rasio NEM lulusan terhadap siswa baru belum bisa ditampilkan 

dalam skripsi ini, karena keterbatasan penelitian. 

 

4.7.3 Kondisi Fisik Kesehatan di Kota Batu  

Seperti pada bidang pendidikan, kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan 

sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik itu sendiri. Kota Batu 

yang mempunyai 3 kecamatan, memiliki perkembangan jumlah sarana 
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pelayanan kesehatan yang semakin banyak. Kondisi fisik dari sarana kesehatan 

di Kota Batu tersebut dikatakan sudah ideal dalam menunjang program 

Indonesia sehat 2010. Hal itu juga didukung dengan kondisi tenaga kesehatan 

dalam upaya pembangunan kesehatan di Kota Batu. Seperti dalam tabel berikut 

ini perkembangan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dari tahun 

2004 hingga tahun 2007 adalah sebagai berikut :  

 
Tabel 4.6 : Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 

Di Kota Batu Tahun 2004-2007 

Tahun Fasilitas/ Tenaga 
Kesehatan 

2004 2005 2006 2007 
1. Rumah Sakit 4 4 4 4 
2. Puskesmas 3 4 4 4 
3. Puskemas Pembantu 5 4 4 4 
4. Puskesmas Keliling 3 7 8 8 
5. Posyandu 183 184 188 188 
6. Tenaga Medis 32 38 42 40 
7. Tenaga Paramedis 113 129 129 126 

 Sumber: Data BPS Diolah 

 

Selain itu dengan jumlah penduduk Kota Batu hingga tahun 2007 sebesar 

192.059 jiwa dan perkiraan angka kesakitan kasar tidak lebih dari 20% per-tahun 

serta lokasi Kota Batu yang dekat dengan Kota Malang yang telah lebih dahulu 

mengembangkan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, dapat dikatakan 

bahwa sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang ada 

di Kota Batu sudah cukup lengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain. 

Walaupun demikian pelayanan kesehatan yang sudah ada masih dapat 

dikembangkan lagi, pelayanan kesehatan yang masih memiliki peluang besar 

untuk dikembangkan adalah pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan 

pelayanan kesehatan yang bersumber dari masyarakat melalui posyandu. Kedua 

pelayanan ini dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga 

nantinya memunculkan kualitas kesehatan yang menjadi unggulan.  
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4.8.2 Kondisi Non Fisik Kesehatan Kota Batu 

Kondisi non fisik kesehatan Kota Batu adalah dengan melihat faktor 

penggerak utama, yaitu sumber daya manusia. SDM kesehatan yang berkualitas 

menentukan keberhasilan dari seluruh proses pembangunan. Hingga tahun 

2007, jumlah tenaga kesehatan di Kota Batu baik yang berada di instansi 

pemerintah maupun swasta seluruhnya sebanyak 437 orang. Hasil pendataan 

dan pelaporan tentang jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.7 : Rekapitulasi SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga 
Se- Kota Batu Tahun 2007 

No. Jenis Tenaga Jumlah (%) 

1 Medis 127 29,06 

2 Perawat dan Bidan 244 55,83 

3 Farmasi 24 5,49 
4 Kesehatan Masyarakat 4 0,94 

5 Gizi 20 4,57 
6 Teknisi Medis 10 2,28 
7 Sanitasi 8 1,83 
  Jumlah 437 100,00 

Sumber : Bidang Program Dinkes Kota Batu, 2007 
 

Sementara itu, ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio 

terhadap jumlah penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkan pada skala 

kecamatan). Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 

2007, untuk dokter spesialis 26,40 dan dokter umum sebesar 34,32 dan dokter 

gigi sebesar 6,34. Rasio ini menunjukkan bahwa kondisi non fisik pelayanan 

kesehatan sudah mencukupi standart kebutuhan masyarakat. 

  

4.9 Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu 

Setelah melihat gambaran umum indikator kualitas pelayanan pendidikan 

dan kesehatan Kota Batu yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun 
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selama pemekaran, maka untuk mengetahui perkembangan suatu daerah juga 

perlu diketahui gambaran umum kondisi pembangunan manusia yang 

mendukung perkembangan dari indikator kualitas pelayanan. Diketahui bahwa 

terdapat tiga indikator pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup, 

capaian pendidikan dan tingkat pendapatan yang disesuaikan.  

 Hasil laporan BPS Kota Batu dalam mengukur IPM, diketahui angka 

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2007 yang merupakan indeks gabungan 

dari tiga komponen atau indikator pembangunan menunjukkan kenaikan 

dibandingkan tahun 2006 yaitu dari 69,59 menjadi 71,37. Badan Pusat Statistik 

Kota Batu mencatat bahwa Indeks Pembangunan manusia tiap tahun meningkat, 

tapi tidak signifikan. Seperti dalam ilustrasi gambar berikut ini : 

 

Tabel 4.8 : Besarnya Nilai IPM Sesuai Komponenya 
Selama Tahun 2005-2007 

Perubahan 
tahun 

Keterangan 2005 2006 2007 2005-2007 
IPM 69,51 69,59 71,37 1,78 
Indeks Harapan Hidup 71,83 72,50 73,33 0,83 
Indeks Pendidikan 79,25 79,86 83,53 3,67 
Indeks Daya Beli 57,45 56,41 57,24 0,83 

             Sumber : IPM Kota Batu diolah, 2009  
 

 Bila diketahui dari nilai IPM pada tabel 4.8 diatas dari tahun 2005-2007 

kondisi pembangunan manusia menunjukkan bahwa pencapaian status 

pembangunan manusia secara umum tidak mengalami perubahan selama 

pemekaran daerah. Hanya mengalami kenaikan yang sedikit, hal ini juga 

menggambarkan bahwa dari indikator koalitas pelayanan, status pembangunan 

manusia di Kota Batu mengalami peningkatan yang cukup baik.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peran individu/responden dalam menunjang hasil penelitian yang realible, selain 

itu juga dapat digunakan sebagai analisis untuk mengetahui tingkat sosial 

masyarakat yang dapat digunakan sebagai faktor perkembangan dan kualitas 

sumber daya suatu daerah. Sebelum menjawab rumusan masalah, akan 

digambarkan karakteristik responden yang menerima pelayanan publik bidang 

pendidikan dan kesehatan. Untuk mengetahui karakteristik responden dapat 

diklasifikasikan dengan melihat hubungan antara umur responden, jenis kelamin, 

jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan responden. Seperti berikut ini :  

 

Tabel 5.1 : Karakteristik Responden Dari Klasifikasi Umur dan 
Tingkat Pendidikan  

Klasifikasi Pendidikan Klasifikasi 
Umur 

SD SLTP SLTA Diploma Sarjana 
Pasca 

Sarjana 
Total 

Hingga 20 
tahun - 15 5 - - - 20 
21-30 tahun 1 4 10 2 6 1 24 
31-40 tahun - 9 17 1 5 - 32 
41-50 tahun 1 5 1 1 9 1 18 
Lebih dari 50 
tahun 2 - 3 - - 1 6 
Total 4 33 36 4 20 3 100 
    Sumber: Data Primer Diolah, 2009 
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Gambar 5.1 : Klasifikasi Umur dan Tingkat Pendidikan Responden 
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    Sumber : Data Primer Diolah, 2009 
 
 
 

Karakteristik responden yang dilihat dari klasifikasi umur dan tingkat 

pendidikan mendeskripsikan bahwa dari 100 responden, mayoritas berada pada 

golongan usia dewasa dengan tingkatan umur 31-40 tahun sebanyak 32 orang 

yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir SLTA sebanyak 17 orang, 

menempuh pendidikan SLTP sebanyak 9 orang, sarjana 5 orang, dan diploma 1 

orang. Sedangkan yang lainnya berada pada usia 21-30 tahun sebanyak 24 

orang, berada pada usia hingga 20 tahun sebanyak 20 orang dan usia 41-50 

tahun sebanyak 18 orang.     

Hasil diatas menunjukkan bahwa klasifikasi umur responden cukup baik 

dalam menjangkau tingkat pendidikan yang ditempuh responden. Selain itu juga 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ditempuh responden sudah mencapai 

standart pendidikan 9 tahun.  

Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi umur responden dan jenis pekerjaan 

responden, menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden sesuai dengan 

tingkatan umur, dimana jenis pekerjaan terbanyak responden adalah ibu rumah 
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tangga sebesar 27 orang dengan klasifikasi umur responden pada usia sampai 

20 tahun sebanyak 1 orang, usia 21-30 tahun sebanyak 9 orang, usia 31-40 

tahun sebanyak 9 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 7 orang dan usia lebih dai 

50 tahun sebanyak 1 orang.  Sedangkan jenis pekerjaan lainnya adalah 

wiraswasta sebanyak 23 orang, PNS 19 orang pegawai swasta 2 orang, pelajar 

13 orang, pengangguran 6 orang dan lain-lain sebanyak 10 orang. Maka dari itu 

daapt disimpulkan bahwa dari umur responden bisa dikatakan bahwa sudah ideal 

dan cukup dalam menjangkau jenis pekerjaan yang ditekuni tiap  responden.  

 

Gambar 5.2 : Klasifikasi Umur yang Ditinjau Dari Jenis 
Pekerjaan Responden 
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Tabel 5.2 : Klasifikasi Umur yang Ditinjau Dari Jenis  
Pekerjaan Responden 
Klasifikasi Pekerjaan   

Klasifikasi 
Umur 

Pe
la

ja
r 

Pe
ng

an
gg

ur
an

 

PN
S 

Pe
g.

 
Sw

as
ta

 

W
ira

sw
as

ta
 

Ib
u 

R
um

ah
 

Ta
ng

ga
 

La
in

 Total 

Hingga 20 
tahun 13 4 -  -  2 1 -  20 
21-30 tahun  - 1 8 1 2 9 3 24 
31-40 tahun  - 1 3 1 15 9 3 32 
41-50 tahun  -   8   1 7 2 18 
lebih dari 50 
tahun  - 6 -  -  3 1 2 6 
Total 13 6 19 2 23 27 10 100 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

 
 
 Selain itu, karakteristik responden juga dapat dilihat hubungan antara 

tingkat pendidikan responden dan jenis pekerjaan yang ditekuni. Diketahui 

bahwa tingkat pendidikan responden sudah sesuai dengan jenis pekerjaan yang 

ditekuni, dilihat dari mayoritas pendidikan SLTA sebanyak 36, responden 

menekuni pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga, Pegawai swasta, PNS, 

wiraswasta, pelajar dan lain-lain. Seperti dalam tabel 5.3 berikut ini : 

Tabel 5.3 : Jenis Pekerjaan yang Ditinjau dari Tingkat Pendidikan 
 Responden 

Klasifikasi Pekerjaan 

Klasifikasi 
Pendidikan  

Pe
la

ja
r 

Pe
ng

an
gg

ur
an

 

PN
S 

Pe
g.

Sw
as

ta
 

W
ira

sw
as

ta
 

Ib
u 

R
um

ah
 

Ta
ng

ga
 

La
in

ny
a 

Total 

SD  - -  -  -  1 1 2 4 
SLTP 12 2 1 -  3 10 5 33 
SLTA 1 4 2 -  14 13 2 36 
Diploma  -  - 4 -  -  -  -  4 
Sarjana  -  - 10 2 5 3 -  20 
Pasca Sarjana  -  - 2  -  -  - 1 3 
Total 13 6 19 2 23 27 10 100 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2009 
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Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat tamatan sekolah yang 

dilihat dari tingkat pendidikan, merupakan faktor penting dalam melihat kemajuan 

sektor pendidikan dan jenis pekerjaan yang ditekuni. Hal tersebut juga 

mendukung bahwa indikator tersebut berpengaruh terhadap status sosial 

masyarakat dan juga mencerminkan bahwa pendidikan sangat penting dalam 

menunjang proses pembangunan suatu daerah.  

 

5.2 Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

5.2.1 Persepsi Responden Terhadap Kebijakan Pemekaran Daerah 

Kota Batu yang telah memekarkan daerah dari Kabupaten Malang 

menimbulkan banyak persepsi dan reaksi yang positif bagi masyarakat secara 

umum. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner dengan 

100 responden diwilayah Kota Batu, 49% responden setuju dan 35% 

menyatakan sangat setuju dengan adanya pemekaran, dimana salah satu alasan 

utamanya adalah Kota Batu telah melakukan perubahan untuk lebih maju dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan yang menyatakan ragu-ragu dan 

tidak setuju dari adanya pemekaran adalah sebesar 13% dan 3%, dengan alasan 

karena terdapat dampak negatif yang ditimbulkan,    

 

Tabel 5.4 : Persentase Persepsi Responden Tentang  
Pemekaran Kota Batu 

Indikator Frekuensi % 
Sangat Setuju 35 35 
Setuju 49 49 
Kurang Setuju 13 13 
Tidak Setuju 3 3 
Jumlah 100 100 

  Sumber : Data Primer Diolah 2009 
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Gambar 5.2: Persentase Persepsi Responden 
Tentang Pemekaran Kota Batu 
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Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

 

Adapun kesimpulan dan klasifikasi dari hasil penelitian dilapangan 

dengan adanya kebijakan pemekaran daerah berpengaruh terhadap beberapa 

variabel, menurut masyarakat Kota Batu yang menjadi responden yang setuju 

adalah berpengaruh pada : 

a. Tingkat Kesejahteraan 

Mayoritas responden berpendapat bahwa dengan dilakukannya 

pemekaran daerah, kehidupan dan kesejahteraannya semakin meningkat, 

karena didukung dengan fasilitas yang memadai dan kebutuhan yang mudah 

dijangkau. Seperti pada hasil wawancara dengan salah satu responden bernama 

Siti Juariyah, umur 25 tahun, berprofesi sebagai guru yang merupakan salah satu 

pengunjung di Puskesmas Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, menyatakan 

bahwa : 

”Semenjak Batu pisah dari Kabupaten Malang, ya bisa dibilang 
kesejahteraan itu lebih baik, dilihat dari pelayanan yang sudah merata di 
semua kecamatan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih 
mudah terjangkau dan kalau mau butuh apa apa lebih cepat, sehingga 
saya merasa bisa menghemat biaya, karena gak butuh naek angkot lagi, 
seperti ke puskesmas junrejo yang berdiri sejak dimekarkan”. 
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 Tidak hanya Ibu Juariyah di Junrejo yang berpendapat seperti pernyataan 

diatas, di kecamatan lain juga menyatakan hal yang hampir sama, seperti di 

Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji responden yang menyatakan bahwa 

dijadikannya daerah otonom baru akan lebih memajukan daerah dan 

meningkatkan taraf kesejahteraan. 

Selain itu kesejahteraan yang dirasakan oleh beberapa warga Kota Batu 

juga dilihat dari tingkat ekonomi yang semakin meningkat karena pendapatan 

perkapita masyarakat juga bertambah. Seperti wawancara dengan beberapa 

responden : 

1.  Ibu Emi, umur 37 tahun, warga Desa Torongrejo dan juga sebagai wali  

murid dari siswa SMPN 3 Batu, bekerja sebagai wiraswasta, menyatakan 

bahwa : 

”Saya merasa lebih nyaman selama ini mbak, karena kebutuhan saya 
mudah terpenuhi. Pendapatan yang saya terima dari hasil industri kecil 
kripik singkong semakin bertambah, karena pemerintah membantu usaha 
saya, seperti memberikan bantuan khusus untuk usaha kecil melalui 
paguyuban usaha kripik singkong, sehingga saya merasa dapat perhatian 
dari pemerintah”. 

  

2. Andri Setiawan, umur 26 tahun, warga desa Tlekung Kecamatan 

Junrejo,yang merupakan pengunjung puskesmas junrejo, bekerja sebagai 

wiraswasta (pengrajin Keramik), menyatakan bahwa : 

” Batu dadi kota iku yo apik-apik ae, saiki pemasukan hasil usaha keramik 
ku luwih akeh dibandingno biyen, tapi yo gak akeh, yo cukup lah gawe 
kebutuhan saben dino”.   
”Batu jadi kota itu ya bagus-bagus saja, sekarang pemasukan hasil usaha 
keramik saya lebih banyak dibanding dulu, tetapi ya tidak banyak, ya 
cukup lah buat kebutuhan sehari-hari”.  

Penyataan beberapa responden tersebut dapat mencerminkan 

keberhasilan dari tujuan utama dilakukannya pemekaran daerah yaitu dimana 

kesejahteraan merupakan hak asasi masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

Pemerintah Daerah.  
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b. Pengembangan Potensi Wilayah 

Pemekaran Daerah selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan 

mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara 

optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, sehingga 

dengan berkembangnya potensi daerah, dalam mengembangkan potensi sumber 

daya alam, maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Beberapa responden 

menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran, Kota Batu dapat lebih 

meningkatkan pendapatan daerahnya yang didukung dengan banyak potensi 

sumber daya alam yang dimiliki, sehingga dapat mengembangkan sektor 

pariwisata, pertanian dan perdagangan, dimana sejak dahulu memang Batu 

disebut sebagai daerah agropolitan dan juga daerah pariwisata. Seperti hasil 

wawancara dari beberapa responden dibawah ini : 

1. Ibu Suparmi, Umur 46 tahun, bekerja sebagai wiraswasta (salon 

kecantikan), yang merupakan wali murid dari siswa SDN Ngaglik 1 Batu, 

menyatakan bahwa:  

”Kebijakan pemekaran itu semata-mata merupakan hasil dari aspirasi 
masyarakat yang menginginkan daerahnya lebih baik. Paling utama 
adalah agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah biar tidak 
dikelola oleh wilayah lain, sehingga dengan hasil PAD yang tinggi, 
otomatis masyarakat akan mendapatkan kemudahan dan pengaruh 
secara langsung, karena tempat wisata di Batu banyak sekali”.  

2.  Puji Lestari, 49 tahun, wali murid Siswa SMPN 2 Batu juga menyatakan 

hal yang hampir sama, yaitu : 

”Kota Batu merupakan daerah yang mampu menjadi daerah yang maju 
dilihat dari banyak potensi yang dimiliki, terutama sektor pariwisata. 
Banyak tempat hiburan dan wisata yang terkenal yang sudah menjadi 
andalan Kota Batu sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah”  

  

 Kedua responden tersebut merupakan gambaran secara umum beberapa 

responden yang menyatakan hal yang sama. Karena dalam skripsi ini, tidak 



 85 

memungkinkan untuk mendeskripsikan satu per satu jawaban responden yang 

serupa.  

 

 c. Menciptakan Lapangan Kerja dan Memunculkan Pusat-pusat Pertumbuhan 

Ekonomi.  

Beberapa responden juga menyatakan kesetujuannya tentang pemekaran 

daerah, dengan alasan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Hal 

ini salah satunya didukung dengan banyaknya pembangunan pariwisata di Kota 

Batu yang membutuhkan banyak pegawai, dan sebagian besar pegawainya 

direkrut adalah warga asli Kota Batu. Pengaruhnya menurut responden adalah 

dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu diharapkan juga dengan 

adanya pemekaran dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

disetiap wilayah Kota Batu. Penyataan responden yang mencerminkan bahwa 

sesuai dengan harapan mereka setelah dilakukan pemekaran daerah seperti 

pada pernyataan:  

Susi, 32 tahun, warga desa oro-oro ombo kecamatan Junrejo, yang 

merupakan wali murid siswa SDN Oro-Oro Ombo 1 Junrejo, menyatakan bahwa : 

“Kota Batu menjadi lebih baik dan dapat menciptakan banyak lapangan 
kerja karena banyak tempat wisata baru yang membutuhkan masyarakat 
sekitar sebagai pegawainya, seperti tempat wisata baru BNS (Batu Night 
Spektakuler) yang rata-rata pekerjanya adalah masyarakat sekitar 
Junrejo sini”. 
 

Selanjutnya Nunuk, 30 tahun, warga Desa Beji yang merupakan 

pengunjung Puskesmas Beji. Mengatakan bahwa : 

”Karena banyak tempat wisata baru dan industri di Kota Batu, banyak 
membuka lapangan pekerjaan, sehingga memanfaatkan sumber daya 
lebih maksimal, seperti contohnya adek saya itu mbak selama 6 tahun 
nganggur, tapi sejak ada BNS, alhamdulillah bisa kerja disana”. 

 

 Pengembangan lapangan kerja memang sangat dibutuhkan bagi 

sebagian masyarakat yang belum mendapat pekerjaan dimasa globalisasi saat 
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ini. Barangkali harapan masyarakat akan dilakukannya pemekaran adalah agar 

pemerintah daerah lebih mengupayakan pengembangan faktor produksi yang 

dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu output dari suatu permintaan.   

Munculnya pusat pertumbuhan di Kota Batu, seperti Kecamatan Batu yang 

menjadi Ibu Kota Wilayah dengan pusat administrasi dan kegiatan pemerintahan, 

dapat memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses 

pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. 

 

d. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota  

Hasil penelitian dari persepsi responden, yang secara langsung menerima 

pelayanan dan mengamati kondisi sarana dan prasarana dibeberapa penyedia 

layanan, seperti puskesmas dan beberapa sekolah, secara umum 

mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan 

kesehatan cukup memadai dan mampu memberikan kepuasan terhadap 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut didukung dengan beberapa 

pernyataan responden, yaitu : 

Artatik, 42 tahun, tinggal di Kecamatan Junrejo, yang merupakan 

pengunjung puskesmas Junrejo, menyatakan bahwa : 

“iya saya setuju mbak, karena Kota batu semakin berkembang seperti, 
sarana dan prasarananya yang lengkap dan banyak pembangunan jalan, 
perluasan jalan, pertokoan dan banyak lagi mbak, jadi seneng ngelihatnya 
karena Batu lebih rame”. 

 

Sedangkan Siti Salbiah, 32 tahun, asal Bulukerto Kecamatan Bumiaji, 

yang merupakan wali murid dari siswa SDN Bumiaji 1, yang menyatakan hal 

yang serupa : 

“ya di lihat dari sarana dan prasarana kota batu yang semakin baik dan 
lengkap, sehingga Kota Batu semakin maju dan lebih modern dari pada 
dulu”. 
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Suatu daerah yang menjadi derah otonom baru, berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sepertinya sesuai dengan beberapa 

pernyataan responden yang menyatakan puas terhadap penyediaan sarana dan 

prasarana oleh pemerintah. Seperti pada tujuan otonomi daerah adalah dimana 

pelaksanaan yang sebaik-baiknya harus melihat beberapa faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan seperti kemampuan meningkatkan sarana dan prasarana serta 

fasilitas pendukung pemerintahan yang efektif dan efisien.  

 

 e. Dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat menjadi 

lebih dekat 

Sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah, bahwa 

pemekaran daerah adalah ditujukan untuk mendekatkan pemerintah dengan 

rakyatnya, yang berarti pada hal pelayanan publik diharapkan dapat 

memudahkan masyarakat. Masyarakat yang menyatakan setuju, beralasan sama 

mengenai hal tersebut, yaitu seperti pada pernyataan : 

 Miski, 50 tahun, asal Desa Songgokerto Gg.III Kecamatan Batu, yang 

juga sebagai wali murid dari siswa SDN Songgokerto 1 Batu. Menyatakan hal 

seperti berikut : 

“ya sejak pemekaran daerah, secara administrasi masyarakat lebih dekat 
dengan pelayanan, karena tidak harus mengurus segala keperluan 
administrasi ke Malang, sekarang kan pelayanan lebih dekat dan mudah 
dijangkau masyarakat, seperti ngurus surat-surat (KTP,SIM,Pajak, dll)”. 
 
 
Selain itu karena pelayanan semakin dekat, masyarakat juga dapat lebih 

mengakses informasi dari tiap pusat pelayanan yang dekat dan dapat 

menciptakan komunikasi timbal balik yang dapat memudahkan rakyat dan 

penyedia layanan. 

 



 88 

Sedangkan persepsi masyarakat yang ragu-ragu dan kurang setuju 

dengan adanya kebijakan pemekaran daerah adalah dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 a. Banyak pembangunan yang merusak alam. 

Pemekaran Daerah tidak selalu menimbulkan persepsi positif bagi 

masyarakat  Kota Batu. Persepsi negatif dari warga yang kurang setuju dengan 

adanya pemekaran daerah, dianggap karena banyak pembangunan yang kurang 

bermanfaat, seperti pendapat beberapa responden : 

Riza Fransisca, 16 Tahun, siswa SMAN 2 Batu, menyatakan keragu-

raguannya terhadap perkembangan selama pemekaran daerah,  

”Menurut saya ya mbak, karena dengan banyaknya pembangunan yang 
tidak tepat lahan di Batu ini, wilayah hijau jadi berkurang dan banyak 
bangunan perumahan yang tidak bermanfaat dan menghabiskan lahan 
yang asri. Seperti apa contohnya Dek?(Penulis), “itu mbak kayak yang 
ada di pertigaan oro-oro ombo sama tlekung, kan dibangun perumahan 
apa itu namanya gak tau saya, itu kan jadi gak enak kalau dipandang. 
Juga gak ada yang huni rumahnya. Buang-buang duit ya Mbak, ya jadi, 
meskipun menurut saya juga kebutuhan mudah tercukupi dengan baik, 
tapi kehidupan kita jadi tidak seimbang karena alam kurang diperhatikan”. 

 

Hal serupa dikatakan Saiful, 40 tahun, wali murid siswa SMAN 1 Batu, 

bekerja sebagai wiraswasta yang tinggal di Desa Pandanrejo Kecamatan 

Bumiaji, mengungkapkan ketidak setujuannya : 

”Batu sekarang semakin panas gini lho mbak, itu karena banyak 
pembangunan gedung yang gak bermanfaat, terus juga penduduknya 
semakin padat. Pemandangannya tidak indah seperti dulu dan hawanya 
tidak sesejuk dahulu”. 

 

 Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tidak semua masyarakat 

paham dan setuju dilakukannya pemekaran, karena menurut mereka, 

dilakukannya pemekaran daerah, dapat merugikan dan menjadikan semakin 

sedikitnya utilitas yang dirasakan.  
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 b. Pajak Semakin Mahal dan Pendapatan Semakin Berkurang 

  Pengaruh pemekaran daerah yang dirasakan beberapa responden tidak 

sesuai dengan harapan dan kenyataan. Hal ini disebabkan karena mereka 

merasa kurang puas dengan beberapa peraturan yang berpengaruh terhadap 

kesejahteraa masyarakat. Seperti kebijakan tentang pajak tanah yang dirasakan 

warga selama pemekaran semakin mahal. Seperti yang diungkapkan Muslikin, 

40 Tahun, bekerja sebagai pengrajin keramik, alamat jalan Trunojoyo Kecamatan 

Junrejo, yang juga pengunjung di puskesmas junrejo menyatakan sebagai 

berikut: 

”Selama ini menurut saya ketika Batu jadi daerah otonom, saya rasa 
pajak kok semakin mahal saja. Seperti pajak e tanah itu dulu lho tidak 
semahal sekarang. Saya jadi gak setuju kalau pemekaran jadi 
memberatkan rakyat, (nyogehno wong pajak ae mbak). 
 
 
Selain pajak, hal lain yang tenyata juga berpengaruh terhadap 

pendapatan. Dimana tingkat kesejahteraan biasanya diukur dengan besarnya 

pendapatan seseorang. Beberapa responden yang menyatakan tidak setuju 

ketika Batu memekarkan dari Kabupaten Malang adalah karena dianggap belum 

mampu menyejahterakan rakyat, karena harapan rakyat untuk bisa 

meningkatkan taraf kesejahteraannya belum bisa dipenuhi oleh pemerintah 

daerah secara maksimal, seperti pendapat beberapa responden berikut ini : 

Eni Puji Astuti, 42 tahun, tinggal Desa Ngaglik Kecamatan Batu, yang 

merupakan wali murid dari siswa SDN Ngaglik 2 Batu, menyatakan hal berikut:  

”Saya tidak setuju sebenarnya Kota Batu Mekar dari Kabupaten Malang, 
Karena sumber pendapatan belum memenuhi syarat, misal bidang 
pertanian yang menurut saya salah satu sumber pendapatan kota batu, 
tidak mendapatkan perhatian cukup baik dari pemerintah, seperti 
pengadaan obat/pupuk dan sekarang pendapatan petani semakin 
menurun, karena petani gagal panen. Hal ini kurang diperhatikan oleh 
pemerintah, padahal hal yang seperti ini berpengaruh pada kualitas 
daerah lho”. 
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 Ibu Eni tersebut telah mengungkapkan kondisi dari sisi pandangannya 

terhadap petani Kota Batu saat ini. Dengan mengangkat permasalahan dan 

kondisi petani kota Batu, khususnya petani apel yang selama ini masih kurang 

diperhatikan oleh pemerintah.  

 

5.2.2 Persepsi Responden Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kota Batu 

Sebelum menjadi daerah otonom baru atau lebih tepatnya sebelum 

memekarkan dari Kabupaten Malang, mayoritas responden mengungkapkan 

tentang kondisi Kota Batu, dimana 54% menyatakan bahwa kondisi Kota Batu 

kurang baik, sedangkan yang menyatakan baik hanya sebesar 25%. Lebih 

lengkapnya dapat dilihat dalam ilustrasi tabel dibawah ini : 

 

Tabel 5.5 : Persentase Persepsi Responden  
Sebelum Pemekaran Daerah  

Indikator Frekuensi (%) 
Sangat Baik 2 2 
Baik 25 25 
Kurang Baik 54 54 
Tidak Baik 19 19 
Jumlah 100 100 

             Sumber : Data Primer Diolah 2009  
 
 
 

Gambar 5.3: Gambar Persentase Persepsi Responden  
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Dari hasil kusioner tersebut, persepsi responden dapat disimpulkan 

seperti dalam poin-poin dibawah ini :  

• Kota Batu ketinggalan dengan daerah-daerah lain karena banyak 

masyarakat yang susah mendapatkan kemudahan karena pelayanan 

jauh. Selain itu pelayanan administrasi dianggap masih kurang 

memuaskan, adanya birokrasi yang ruwet dan tidak disiplin. Seperti yang 

diungkapkan oleh Khofiatun, 23 tahun, tinggal di Jl. Keramat Desa Beji, 

yang merupakan pengunjung puskesmas Beji: 

”Dulu pelayanan jauh, petugasnya juga tidak memberikan pelayanan yang 
memuaskan alias Mbulet (ruwet), jadi susah kalau mau ngurus apa apa 
(ngenes gitu mbak), terus dibandingkan dengan daerah lain Batu itu ya 
kurang mendapat penghargaan dalam hal pelayanannya sih menurut 
saya”. 
  

• Kota Batu masih banyak kelemahan dan masih kurang mampu menggali 

potensi daerah yang tersedia. Padahal sebagai kota yang banyak tempat 

wisatanya, masih kurang diperhatikan dan kurang menarik wisatawan. Hal 

ini diungkapkan seorang responden bernama Dewi Endro, 41 tahun, 

tinggal jl. Imam Bonjol Kota Batu, seorang wali murid dari siswa SDN 

Ngaglik 1 Batu, mengungkapkan : 

”dulu Kota Batu tidak seperti sekarang, dulu masih banyak menggali 
potensi daerah yang ada, karena menurut saya masyarakatnya terlalu 
tradisional, sehingga tidak bisa berpikir maju”. 
 
Selain itu diungkapkan juga oleh Artatik, 42 tahun, yang merupakan 

pengunjung puskesmas Junrejo: 

”Batu cenderung tidak diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya, Cuma 
ngorek hasil daerah dari sektor pariwisata dan pembangunan yang tidak 
maksimal, sehingga kualitasnya jelek”. 
 

• Tingkat Kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.  

• Pembangunan daerah kurang diperhatikan secara maksimal dan tidak 

merata di seluruh pelosok wilayah. 

• Pemerintah sebelumnya kurang memperhatian aspirasi masyarakat. 
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• Tata Kota terlihat berantakan dan tidak teratur. 

• Sarana dan prasarana serta infrastruktur kurang memadai dan terbatas. 

 

Sedangkan selama Kota Batu menjadi daerah otonom baru, persepsi 

responden rata-rata menyatakan bahwa Kota Batu semakin baik yaitu sebesar 

59%, sedangkan yang menyatakan kurang baik selama pemekaran daerah 

adalah sebesar 17%. Lebih lengkapnya diilustrasikan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 5.6 : Persentase Persepsi Responden 
Sesudah Pemekaran Daerah 

Indikator Frekuensi (%) 
Sangat Baik 23 23 
Baik 59 59 
Kurang Baik 17 17 
Tidak Baik 1 1 
Jumlah 100 100 

             Sumber : Data Primer Diolah 2009  
 
 
 

 
Gambar 5.4: Persentase Persepsi Responden Kota Batu 
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         Sumber : Data Primer Diolah 2009 

 
 

Selanjutnya persepsi responden yang menyatakan baik (59%) dan sangat 

baik (23%) selama Kota Batu menjadi daerah otonom baru dapat disimpulkan 

dalam poin-poin dibawah ini :  
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• Sarana dan prasarana yang semakin memadai diikuti dengan lingkungan 

hidup yang indah dan nyaman. Selain itu fasilitas infrastruktur disegala 

bidang lebih banyak tersedia merata. Didukung hasil wawancara dengan 

Ibu Suparmi, 46 tahun, sebagai wali murid siswa SDN Ngaglik 1 Batu: 

”Sepengetahuan saya selama pemekaran ini ya banyak sarana yang 
memadai dan lingkungan hidupnya lebih nyaman, itu saja” 
 

• Banyak Pelayanan publik yang semakin mudah dan dekat dengan 

masyarakat. Seperti tersedianya puskesmas di tiap kecamatan dan 

pelayanan administrasi (KTP,SIM, Akte, dll).  

• Perekonomian daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Hal ini didukung dengan besarnya PDRB Kota Batu yang semakin 

meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang 

semakin baik.  

• Pembangunan tempat wisata yang menjadi andalan warga Kota Batu, 

semakin banyak dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. Selain itu sektor pertanian dan pariwisata yang  

berkembang menyebabkan investor dari luar tertarik dengan kondisi dan 

potensi Kota Batu.  

• Banyak aspirasi masyarakat tersalurkan dan dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

• Dapat meningkatkan citra daerah sebagai kota yang sejahtera 

ekonominya. 

Sedangkan persepsi responden yang menyatakan bahwa selama 

pemekaran Kota Batu Biasa saja (17%), disebabkan karena kondisi di tiap 

wilayah yang tidak banyak berubah, bedanya cuma banyak pembangunan 

infrastruktur yang kurang bermanfaat, seperti banyak gedung atau ruko yang 
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tidak dihuni. Sehingga banyak lahan kosong yang dulunya menjadi andalan 

keindahan kota batu semakin tercemar.  

 

5.2.3 Persepsi Responden Terhadap Pelayanan Publik (Bidang Pendidikan 

dan Kesehatan) Sebelum dan Sesudah Pemekaran. 

Dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Batu sebelum 

pemekaran, 45% responden menyatakan bahwa pelayanannya kurang baik dan 

yang menyatakan baik sebesar 34%. Seperti dalam tabel dibawah ini : 

 
Tabel 5.7 : Persentase Pendapat Responden  

Tentang Pelayanan Publik Sebelum Pemekaran Daerah 
Indikator Frekuensi  (%) 

Sangat Baik 2 2 
Baik 34 34 
Kurang Baik 45 45 
Tidak Baik 19 19 
Jumlah 100 100 

             Sumber : Data Primer Diolah 2009  
 

Gambar 5.5: Persentase Pendapat Responden 
Tentang Pelayanan Publik Sebelum Pemekaran Daerah 
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Selanjutnya, persepsi responden yang menyatakan pelayanan publik 

bidang pendidikan dan kesehatan kurang baik (45%) dan tidak baik (19%) dapat 

disimpulkan dalam beberapa poin berikut ini : 
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• Misalnya di puskesmas, responden banyak yang menyatakan persyaratan 

pelayanan dan petugas pelayanan yang mengecewakan. Karena petugas 

kurang ramah melayani pasien.  

• Pelayanannya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. 

Dalam hal ini misalnya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

yang kurang memadai serta keamanan dan kenyaman yang tidak 

terjamin.   

• Pelayanan kesehatan dan pendidikan masih kurang maksimal. Misalnya 

dalam hal biaya pelayanan yang masih mahal dibidang kesehatan, biaya 

sekolah diluar SPP dan keterbatasan buku sekolah.  

• Pelayanan tidak efektif karena jauh dari keinginan masyarakat. Misalnya 

prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan terkadang penyelesaian 

membutuhkan waktu yang lama. 

 

Sedangkan sesudah pemekaran persepsi responden tentang pelayanan 

publik di bidang pendidikan dan kesehatan, menyimpulkan bahwa pelayanannya 

baik dan sangat baik sebesar 54% dan 27%, sedangkan yang menyatakan 

pelayanannya selama pemekaran kurang baik adalah sebesar 17%. Lebih 

jelasnya seperti pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 5.8 : Persentase Pendapat Responden tentang 
 Pelayanan Publik Sesudah Pemekaran Daerah 

Indikator Frekuensi  (%) 
Sangat Baik 27 27 
Baik 54 54 
Kurang Baik 17 17 
Tidak Baik 2 2 
Jumlah 100 100 

                         Sumber : Data Primer Diolah 2009  
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Gambar 5.6: Persentase Pendapat Responden tentang 
 Pelayanan Publik Sesudah Pemekaran Daerah 
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Persepsi responden yang menyatakan pelayanan publik baik (54%) dan 

sangat baik (27%) dideskripsikan dalam poin-poin berikut ini : 

• Kemudahan pelayanan dapat dicapai dan jaraknya semakin dekat, karena 

tersedia puskesmas pembantu yang letaknya strategis dan merata di 

semua kecamatan. Seperti wawancara dengan responden yang bernama 

Nunuk 30 tahun, seorang ibu rumah tangga, alamat jalan keramat beji, 

seorang pengunjung puskesmas beji, mengatakan bahwa: 

”sekarang pelayanan puskesmas enak dan menjangkau, karena lebih 
dekat dan pelayanannya memuaskan sekali, lebih murah juga”. 
  

• Prestasi dibidang pendidikan semakin maju dan mampu bersaing dengan 

wilayah lain. 

• Prosedur dan persyaratan pelayanan mudah, baik dipuskesmas dan 

disekolah, sehingga tidak membebani masyarakat sebagai penerima 

layanan. 

• Di bidang pendidikan banyak bantuan sekolah dari pemerintah, seperti 

BOS (Biaya Operasional Sekolah). 

• Banyak bantuan yang diberikan pada siswa atau beasiswa buat siswa 

yang kurang mampu maupun siswa yang berprestasi. 
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• Kebutuhan medis dan pelayanan pendidikan lebih lengkap untuk usaha 

memenuhi standart kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. 

 

Sedangkan persepsi responden yang menyatakan pelayanan kurang baik 

dan tidak baik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:  

• Waktu pelayanan yang kurang, seperti di Puskesmas waktu pelayanan 

terbatas hingga jam siang sekitar jam 12.00-13.00. Hal ini disebabkan 

karena petugas puskesmas sudah banyak yang pulang. Sehingga peran 

UGD di puskesmas kurang berfungsi dengan semestinya dan Pelayanan 

24 jam masih belum berfungsi maksimal.  

• Dibidang kesehatan, seperti di puskesmas pelayanannya masih 

dibedakan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Hal ini 

didukung penyataan responden yang berkunjung di puskesmas beji, 

seperti hasil wawancara berikut ini dengan Ibu Sri Wayati, 27 tahun, 

seorang buruh tani yang tinggal di Desa Dresel Kecamatan Junrejo, 

mengatakan bahwa : 

“kulo niki tiyang mboten duwe, kulo gerah nggeh ten puskesmas mawon, 
mboten bayar. Bedo kaliyan tiyang duwe, nggeh mboten purun ten 
puskesmas.”   
“ Saya ini orang tidak punya, saya sakit ya ke puskesmas saja, tidak 
bayar. Beda sama orang yang mampu, ya tidak mau ke puskesmas”.  
 
 
Responden masih menganggap bahwa orang yang berobat di puskesmas 

adalah orang yang kurang mampu ekonominya. Padahal penyediaan barang dan 

jasa publik seperti dipuskesmas diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat 

oleh pemerintah demi untuk mensejahterahkan rakyat.  
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5.3 Kualitas Pelayanan Publik 

5.3.1 Deskripsi Unsur Kepuasan Pelayanan Bidang Pendidikan. 

 Kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dapat diukur dengan tingkat 

kepuasan dari penerima pelayanan. Sebelum mengetahui tingkat kepuasan akan 

pelayanan tersebut, maka perlu diketahui objek penelitian yang dipilih secara 

random yaitu: 

 

Tabel 5.9 :  Objek Penelitian di Sekolah Negeri Se-Kota Batu 
No. Kecamatan Nama Sekolah 

1. Kecamatan Batu • SDN Ngaglik 1 Batu  
• SDN Ngaglik 2 Batu 
• SDN Ngaglik 4 Batu 
• SDN Sisir 3 Batu  
• SDN Sisir 5 Batu 
• SDN Pesanggrahan 1 Batu  
• SDN Songgokerto 1 Batu  
• SMPN 1 Batu 
• SMPN 2 Batu 
• SMAN 1 Batu  
• MAN 2 Batu 

2. Kecamatan Bumiaji • SDN Bumiaji 1  
• SDN Bulukerto 1  
• SMPN 4 Batu 

3. Kecamatan Junrejo • SDN Oro-Oro Ombo 1 
• SMPN 3  
• SDN Junrejo 1 
• SMAN 2 

          Sumber : Data Primer diolah, 2009  
 

 

Unsur Kepuasan Pelayanan Pendidikan  

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan merupakan kemudahan tahapan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanannya. Prosedur pelayanan di bidang pendidikan dari hasil 

analisis mengidentifikasikan bahwa prosedurnya sangat baik yang 

didukung penyataan 24 orang  responden dan 19 lainnya menyatakan 
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baik. Prosedur yang dimaksud adalah prosedur dalam pendaftaraan 

sekolah oleh para wali murid di sekolah-sekolah yang menjadi objek 

penelitian.   

 

Gambar 5.9.1: Prosedur Pelayanan Bidang Pendidikan 
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

2. Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan dalam hal ini adalah persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai 

dengan jenis pelayanannya. Di bidang pendidikan persyaratan pelayanan 

dikategorikan mudah oleh 25 orang responden, dan sangat mudah oleh 7 

orang responden. Hal ini disimpulkan bahwa persyaratan yang diajukan 

dalam mendaftar sekolah misalnya, sangat mudah dipenuhi oleh 

masyarakat. Selain itu persyaratan administrasi lainnya seperti 

kelengkapan foto, pemesanan seragam sekolah, persyaratan pemenuhan 

buku-buku mata pelajaran di sekolah juga tergolong sangat mudah 

dipenuhi oleh masyarakat.   

 

 

 

 



 100 

Gambar 5.9.2: Persyaratan Pelayanan Bidang Pendidikan 
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                             Sumber : Data Primer diolah, 2009  
  
 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

Kejelasan petugas yang dimaksud adalah keberadaan dan 

kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya). Para wali murid dan siswa 

sebagai penerima pelayanan di sekolah menyatakan bahwa kejelasan 

petugas di sekolah adalah jelas oleh 42 orang responden. Kejelasan 

petugas dalam hal ini adalah kepastian guru dalam mengajar tiap mata 

pelajaran dan tanggung jawabnya pada masing-masing murid dinyatakan 

oleh para wali murid sangat baik di tiap sekolah yang menjadi objek 

penelitian.  

 

Gambar 5.9.3: Kejelasan Petugas Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
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4. Kedisplinanan Petugas Pelayanan 

Kedispilanan yang dimaksud adalah kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. Dalam kedispilinan bidang pendidikan ini, 23 

responden menyatakan baik dan 21 menyatakan kurang baik. Kedisplinan 

yang dimaksud seperti contohnya ketika pihak sekolah mengadakan rapat 

dengan para wali murid disekolah dengan tingkat kedisplinan waktu 

pelaksanaan rapat yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu 

kedisplinan pihak sekolah dalam memberikan pengarahan/pemberitahuan 

kepada wali murid terhadap perkembangan prestasi murid, dilaksanakan 

terstruktur dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 
Gambar 5.9.4: Kedispilnan Petugas Pelayanan  
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

Tanggung Jawab yang dimaksud adalah kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas di bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah para 

pihak sekolah, dimana 38 orang responden menyatakan bahwa tanggung 

jawab pihak sekolah adalah tergolong baik. Seperti tanggung jawab guru 

terhadap tiap murid disekolah dan tanggung jawab pihak sekolah kepada 

wali murid. 
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Gambar 5.9.5: Tanggung Jawab Petugas  
Pelayanan Bidang Pendidikan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

Kemampuan Petugas Pelayanan yaitu tingkat keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan petugas di pelayanan 

pendidikan di Kota Batu dinyatakan baik oleh 31 orang responden. Yang 

dimaksud kemampuan ini adalah kemampuan para guru dalam 

memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, kemampuan dalam 

memonitor tiap murid di sekolah, ketrampilan pihak sekolah dalam 

membina murid untuk lebih meningkatkan prestasi dan menciptakan daya 

saing yang sehat kepada para murid dan dengan sekolah lain, serta 

kemampuan lainnya.   

Gambar 5.9.6: Kemampuan Petugas Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
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6. Kecepatan Pelayanan 

Dalam hal kecepatan Pelayanan yang dimaksud adalah target 

waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

oleh unit penyelenggara pelayanan. Di bidang pendidikan, 31 resonden 

menyatakan bahwa kecepatan pelayanan baik. Kecepatan pelayanan 

yang dimaksud para wali murid seperti contohnya kecepatan dalam 

membina murid disekolah untuk menyelesaikan tugas sekolah, kecepatan 

para guru dalam membimbing tiap mata pelajaran, dan lain sebagainya.    

 

Gambar 5.9.7: Kecepatan Pelayanan Bidang Pendidikan 
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 
 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

Keadilan yang dimaksud adalah pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Dalam 

unsur ini, 34 orang responden menyatakan bahwa keadilan mendapatkan 

pelayanan baik. Dalam hal ini pihak sekolah dan para guru tidak 

membedakan status golongan tertentu untuk mendapatkan pelayanan 

atau misalnya keadilan memperlakukan dan mendidik para murid di kelas. 

Keadilan pihak sekolah dalam memberlakukan biaya sekolah kepada 

semua wali murid dan siswa yang tidak membedakan status sosialnya. 
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Gambar 5.9.8: Keadilan Mendapatkan Pelayanan  

Bidang Pendidikan 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik

0

12

34

4

JUMLAH

 
          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

Kesopanan dalam hal ini adalah sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah 

serta saling menghargai dan menghormati. Di bidang pendidikan, 40 

responden menyatakan bahwa kesopanan dan keramahan para pihak 

sekolah adalah baik. Yang dimaksud responden dalam hal ini adalah 

keramahan dan kesopanan para guru dan pihak sekolah ketika rapat 

dengan para wali murid dan keramahan dalam memberikan pelayanan di 

sekolah. 

Gambar 5.9.9: Kesopanan Petugas Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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                        Sumber : Data Primer diolah, 2009 
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10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Di bidang 

pendidikan kewajaran biaya pelayanan, misalnya biaya sekolah dan 

perlengkapan sekolah para murid, 35 responden menyatakan sesuai. 

Wali murid menyatakan bahwa tidak banyak biaya yang dikeluarkan 

untuk menyekolahkan anaknya, seperti biaya sekolah. Di tingkat SD 

untuk tiap semesternya tidak dipungut biaya sama sekali (gratis), tapi ada 

beberapa sekolah yang membayar iuran per bulan, tetapi setiap sekolah 

memberlakukan iuran yang berbeda sesuai dengan keperluan sekolah. 

Sedangkan untuk pengadaan buku pelajaran tiap mata pelajaran 

diberlakukan biaya sekitar Rp. 5.000 hiingga Rp. 5.500, sedangkan 

ditingkat SMP biaya sekolah juga gratis, hanya membayar iuran tiap 

bulan sekitar Rp. 10.000, dan untuk tingkat SMA iuran tiap bulan berbeda 

dari satu SMA dengan lainnya seperti di SMAN 2 Batu, biaya tiap 

semesternya sebesar Rp. 48.000, dan biaya buku dan lain lain sekitar 

Rp. 8.000 hingga Rp. 10.000, responden menyatakan bahwa biaya yang 

sangat menjangkau tersebut, dikarenakan tiap sekolah menerima BOS.  

Gambar 5.9.10 : Kewajaran Biaya Pelayanan Bidang Pendidikan 
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                   Sumber : Data Primer diolah, 2009  
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11. Kepastian Biaya Pelayanan 

Kepastian biaya merupakan kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Terdapat 36 responden 

yang menyatakan kepastian biayanya adalah sesuai. Hal ini masih 

berhubungan dengan unsur kepuasan dari kewajaran biaya pelayanan. 

Kepastian biaya juga disesuaikan dan diberlakukan sesuai dengan 

kebijakan setiap sekolah.  

 

Gambar 5.9.11 : Kepastian Biaya Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 
 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

Kepastian jadwal dalam hal ini adalah pelaksanaan waktu 

pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kepastian waktu dalam pelayanan bidang pendidikan dinyatakan sesuai 

oleh 31 orang responden. Yang dimaksud dalam hal ini seperti 

pelaksanaan pihak sekolah dalam memberikan waktu kepada wali murid 

untuk memberikan keluhan kepada guru dalam hal mengajar atau 

mendidik para murid. 
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Gambar 5.9.12:Kepastian Jadwal Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

13. Kenyamanan Lingkungan 

Dalam hal ini merupakan kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

pendidikan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman. Kenyaman di sekolah-sekolah menurut 37 orang 

responden adalah nyaman. Wali murid menyatakan merasa puas 

terhadap kenyamanan di sekolah karena sekolah dengan fasilitas 

memadai dan lingkungan yang bersih. 

 

Gambar 5.9.13: Kenyamanan Lingkungan Pelayanan  
Bidang Pendidikan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
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14. Keamanan Pelayanan 

Keamanan pelayanan merukan terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan penyelenggara pelayanan pendidikan ataupun sarana 

disekolah yang digunakan, sehingga 26 responden merasa tenang 

menyatakan keamanannya baik terhadap resiko-resiko yang ada ketika 

menyekolahkan anaknya. Hal ini dikarenakan sudah tersedia satpam di 

tiap sekolah, tempat dan tukang parkir, dan ruang UKS yang lengkap 

dengan tenaga medis disekolah, dan lain sebagainya.  

 

Gambar 5.9.14: Keamanan Pelayanan Bidang Pendidikan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 
 
5.3.4  Deskripsi Tiap Unsur Kepuasan Pelayanan Bidang Kesehatan 

 Kualitas pelayanan kesehatan di Kota batu juga dapat diukur dengan 

tingkat kepuasan dari penerima pelayanan. Sebelum mengetahui tingkat 

kepuasan akan pelayanan tersebut, maka perlu diketahui objek penelitian yang 

dilakukan seperti berikut ini: 
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Tabel 5.10: Objek Penelitian di Puskesmas Se-Kota Batu 
Tempat Keterangan 

1. Kecamatan Batu 1. Puskesmas Pesanggrahan Batu 
2. Kecamatan Bumiaji 1. Puskesmas Bumiaji 
3. Kecamatan Junrejo 1. Puskesmas Beji 

2. Puskesmas Junrejo 
  Sumber: Data Primer diolah, 2009 
 

Unsur Kepuasan Pelayanan Kesehatan :  

1.  Prosedur Pelayanan 

Prosedur Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. Prosedur pelayanan di bidang pendidikan dari hasil analisis 

mengidentifikasikan bahwa prosedurnya sangat baik yang didukung 

penyataan 24 orang  responden. Prosedur yang dimaksud adalah alur 

pelayanan yang ditempel pada tiap lobi dan tiap poli pengobatan 

puskesmas sehingga mudah dimengerti oleh para pengunjung. (contoh 

pada Gambar di halaman lampiran). 

 

Gambar 5.10.1: Prosedur Pelayanan Bidang Kesehatan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

2.  Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Di 
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puskesmas yang menjadi obyek penelitian, 25 dan 7 orang responden 

menyatakan bahwa persyaratannya mudah dan sangat mudah, 

sedangkan 17 responden mengatakan kurang mudah. Persyaratan yang 

dimaksud misalnya adalah pengajuan surat operasi, surat persetujuan 

askin, teknis mendapatkan pelayanan rawat inap, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 5.10.2: Pesyaratan Pelayanan Bidang Kesehatan 

2

9

30

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tidak Mudah Kurang Mudah Mudah Sangat Mudah

JUMLAH

 
          Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

 

3.  Kejelasan Petugas Pelayanan 

Kejelasan dalam hal ini yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 

tanggung jawabnya). Sekitar 42 orang responden menyatakan bahwa 

petugas pelayanan di puskesmas adalah jelas dalam memberikan 

pelayanan. Para petugas berada pada tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing, seperti petugas di loket, para perawat yang selalu siaga 

di tiap poli pelayanan, para dokter dengan keahlian masing-masing, dan 

lain sebagainya. 
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Gambar 5.10.3: Kejelasan Petugas Pelayanan Bidang Kesehatan 
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

4.  Kedisplinanan Petugas Pelayanan 

Kedisplinan pelayanan merupakan kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. Kedisplinan petugas pelayanan di bidang 

kesehatan di Kota Batu masih tergolong kurang, terbukti dengan hasil 

penelitian yang dinyatakan oleh 23 orang responden, bahwa kedisiplinan 

petugas pelayanan di tiap puskesmas masih kurang. Para pengunjung 

menyatakan ketidakpuasannya karena beberapa hal yaitu, berkaitan 

dengan kesungguhan petugas dalam memberikan pengobatan, seperti di 

puskesmas Batu, pada waktu jam kerja petugas banyak yang tidak 

berada ditempat, sehingga ada pasien menunggu lama. Sehingga sangat 

beresiko terhadap keselamatan pasien.  
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Gambar 5.10.4: Kedisiplinan Petugas Pelayanan  
Bidang Kesehatan 
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                     Sumber : Data Primer diolah, 2009 

 

5.  Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

Tanggung jawab dalam hal ini adalah kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam pelayanan kesehatan, yaitu dinyatakan 

39 responden baik. Tanggung jawab yang dimaksud seperti dalam 

pemenuhan kebutuhan pasien ketika perawatan di puskesmas. Tanggung 

jawab dokter kepada tiap pasien dengan kondisi masing-masing pasien.  

 
Gambar 5.10.5: Tanggung Jawab Petugas Pelayanan  
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

6.  Kemampuan Petugas Pelayanan 

Kemampuan merupakan tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kesehatan, 
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seperti di puskesmas. 42 responden menyatakan bahwa kemampuan 

petugas pelayanan baik, dalam hal ini seperti kemampuan para petugas 

dipuskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada para 

pengunjung dan inovasi petugas dalam memberikan kepuasan yang 

maksimal.  

 
Gambar 5.10.6: Kemampuan Petugas Pelayanan  
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                        Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

7.  Kecepatan Pelayanan 

Kecepatan merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

Misalnya kecepatan dalam proses pendaftaran pasien dan ketegasan 

petugas medis dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Dalam 

unsur ini 33 orang responden menyatakan bahwa kecepatan pelayanan di 

puskesmas baik. 

 

 

 

 

 



 114 

Gambar 5.10.7: Kecepatan Pelayanan Bidang Kesehatan 
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 

  

8.  Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

Keadilan yang dimaksud adalah pada pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Di 

puskesmas yang menjadi objek penelitian, 40 responden menyatakan 

bahwa keadilan mendapatkan pelayanan baik. Alasan responden dalam 

hal ini karena petugas tidak membedakan mana pengunjung yang 

mampu dan tidak mampu, karena pelayanan untuk masyarakat yang 

kurang mampu sudah ditentukan oleh petugas dengan bantuan aparat 

desa dalam mendata warga.  

 

Gambar 5.10.8: Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
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          Sumber : Data Primer diolah, 2009 

 



 115 

 9.  Kesopanan dan Keramahan Petugas 

Kesopanan dalam hal ini adalah sikap dan perilaku petugas 

pelayanan di puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan 

menghormati. Sebanyak 35 orang responden menyatakan bahwa 

kesopanan dan keramahan petugas baik dan 11 orang lainnya sangat 

baik.  

 

Gambar 5.10.9: Kesopanan Petugas Pelayanan  
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

Kewajaran yang dimaksud adalah keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Di 

pelayanan puskesmas di seluruh Kota Batu, 34 responden menyatakan 

bahwa kewajaran biaya pelayanan sesuai dengan kemampuan pasien. 

Umumnya tiap pasien hanya membutuhkan biaya sekitar Rp. 2000 untuk 

mendaftar ke poli perawatan yang dituju dan pembelian obat-obatnya 

gratis. Kecuali untuk pengobatan diluar resep yang ditentukan petugas 

puskesmas yang tidak tersedia di apotek puskesmas.  
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Gambar 5.10.10: Kewajaran Biaya Pelayanan  
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

Kepastian merupakan kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan di unit pelayanan puskesmas 

menurut 35 responden adalah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesesuaian biaya telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.  

 

Gambar 5.10.11: Kepastian Biaya Pelayanan  
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           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 

 
12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

Kepastian merupakan pelaksanaan waktu pelayanan. Puskesmas 

sebagai objek penelitian ini, dinyatakan 35 orang responden sesuai 
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dengan yang dibutuhkan pengunjung dan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Sedangkan 10 responden yang menyatakan kurang 

sesuai dikarenakan waktu pelayanan yang terbatas dari jam 07.30-13.00, 

sedangkan setelah lewat pada jam tersebut petugas sudah tidak banyak 

yang melayani. Hal ini dikeluhkan oleh beberapa responden, mereka 

merasa bahwa waktu pelayanan yang masih kurang dan belum 

memenuhi harapan pengunjung.  

 
Gambar 5.10.12: Kepastian Jadwal Pelayanan  

Bidang Kesehatan 

2

10

35

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tidak Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

JUMLAH

 
           Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 
 

13. Kenyamanan Lingkungan 

Dalam hal ini kenyamanan merupakan kondisi sarana dan 

prasarana pelayanan pada 4 puskesmas di Kota Batu dinyatakan nyaman 

oleh 33 responden. Seperti observasi dan pernyataan responden bahwa 

di tiap puskesmas yang tersebar di Kota Batu lingkungan pelayanan 

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada para pengunjung. Seperti contohnya di Puskesmas Bumiaji, 

pengunjung diberikan kenyamanan dengan ruang tunggu yang dilengkapi 

dengan suara alunan musik, sehingga pasien yang sedang berobat 

merasakan kenyamanan yang lebih. 
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Gambar 5.10.13: Kenyamanan Lingkungan Pelayanan 
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
 
 

14. Keamanan Pelayanan 

Keamanan merupakan terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan kesehatan (puskesmas) ataupun sarana 

yang digunakan, sehingga masyarakat sebagai pengunjung merasa 

tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Dalam unsur kepuasan ini, 27 

responden di puskesmas menyatakan keamanan pelayanan baik dan 19 

responden sangat baik.   

 
Gambar 5.10.14: Keamanan Pelayanan Bidang Kesehatan 
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            Sumber : Data Primer diolah, 2009 
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5.4 Hasil Analisa Indeks Kepuasan Masyarakat  

Setelah mengetahui deskripsi dari tiap unsur kepuasan pelayanan, baik 

dibidang pendidikan dan kesehatan, maka untuk mengukur tingkat kepuasan 

masyarakat akan pelayanan digunakan analisa Indeks Kepuasan Masyarakat 

yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat tersebut terhadap 

pelayanan publik di Kota Batu. Dalam skripsi ini akan dideskripsikan hasil analisa 

IKM di bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Batu. Adapun hasil analisis 

penelitian untuk mengukur IKM adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.11: Nilai Rata-rata Per Unsur Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 

No Unsur Pelayanan Rata-Rata Per 
Unsur Nilai 

U1 Prosedur Pelayanan 3.3 A 
U2 Persyaratan Pelayanan 2.85 B 
U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 2.91 B 
U4 Kedisplinan Petugas Pelayanan 2.56 B 
U5 Tanggung Jawab Petugas 

Pelayanan 
2.98 B 

U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 2.98 B 
U7 Kecepatan Pelayanan 2.82 B 
U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 2.91 B 
U9 Kesopanan dan Keramahan 

Petugas 
3 B 

U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 2.88 B 
U11 Kepastian Biaya Pelayanan 2.91 B 
U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 2.8 B 
U13 Kenyamanan Lingkungan 

Pelayanan 
2.97 

B 
U14 Keamanan Pelayanan 3.29 A 

   Sumber : Data Primer Diolah, 2009 
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Gambar 5.11: Rata-Rata Per Unsur Pelayanan 
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          Sumber : Data Primer diolah 2009  
 
 

Diketahui dari pengukuran dengan rumus IKM, besarnya Indeks 

Kepuasan Masyarakat akan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan 

adalah sebesar 73,06 yang menunjukkan bahwa nilai dari mutu pelayanan 

adalah B, dan persepsi kepuasan masyarakat akan pelayanan publik adalah 

cukup tinggi dan sesuai dengan yang diharapakan masyarakat. Dari hasil analisa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kota Batu adalah 

baik. Jadi, dari hasil indeks kepuasan masyarakat tersebut ditemukan bahwa 

kepuasan yang tinggi dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa pelayanan publik, yaitu terutama pelayanan 

kesehatan dan pendidikan di Kota Batu sudah cukup baik.   

Sementara itu, Unsur-unsur pelayanan yang berada pada peringkat 

kepuasan tertinggi baik pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Batu 

adalah sebagai berikut:  

 1. Prosedur Pelayanan, dengan nilai interval IKM sebesar 3,3 yang berarti 

bahwa penilaian masyarakat akan prosedur pelayanan adalah sangat baik 

dan mutu pelayanan adalah A. Sehingga dapat diketahui bahwa prosedur 

pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan 
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unsur yang paling dominan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam 

bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini kemudahan prosedur dalam 

memberikan pelayanan publik di bawah kewenangan Pemerintah Kota Batu 

berdasarkan hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini tergolong 

sangat baik. Sementara itu, yang dimaksud responden prosedur pelayanan 

sangat mudah adalah sebagai berikut : 

• Pada Bidang Kesehatan:  

- Alur prosedur pelayanan ditempel pada dinding tiap puskesmas.  

- Terdapat papan informasi untuk tiap poli pengobatan. 

- Prosedur pendaftaran tiap puksesmas dilengkapi dengan loket 

pendaftaran dan nomor antrean pasien.  

• Pada Bidang Pendidikan: 

- Prosedur ketika mendaftar sekolah mudah dipenuhi oleh masyarakat. 

- Kemudahan prosedur dalam mengajukan keringanan biaya sekolah.   

- Kemudahan prosedur dalam mengajukan beasiswa siswa berprestasi. 

Misal pada tingkat SMA, menurut para siswa pengajuan beasiswa 

berprestasi prosedurnya dengan menunjukkan nilai tiap semester 

yang sesuai dengan persyaratan.  

- Prosedur penerimaan siswa baru yang sesuai standar NEM ditiap 

sekolah negeri.   

 

2. Keamanan Pelayanan 

 Urutan kedua unsur kepuasan masyarakat akan pelayanan publik pada 

bidang pendidikan dan kesehatan adalah keamanan pelayanan, dimana 

besarnya IKM unsur keamanan pelayanan adalah 3,29 yang berarti 

menunjukkan bahwa kepuasan akan keamanan pelayanan sangat baik. 
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Sehingga mutu pelayanan mempunyai nilai A. Keamanan pelayanan yang di 

maksud adalah sebagai berikut : 

• Sudah banyak satpam dan petugas keamanan lainnya yang ada di 

puskesmas ataupun di sekolah-sekolah. 

• Terdapat tukang parkir di beberapa puskesmas dan sekolah. Namun, dari 

hasil observasi lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Seperti di 

puskesmas, walaupun IKM menunjukkan hasil dengan nilai yang tinggi, 

kenyataan dilapangan masih jauh dari baik. Karena ada beberapa 

keluhan dari responden bahwa ketidak amanan pelayanan terjadi dari 

cukup banyaknya pasien di puskesmas yang masih kehilangan sepeda 

motor, handphone, atau dompet. Masih kurang waspadanya petugas 

menyebabkan para pengunjung kurang merasakan kenyamanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keamanan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi.  

 

Selanjutnya unsur yang berada pada mutu pelayanan tergolong baik 

dengan nilai mutu pelayanan B yang menunjukkan bahwa nilai interval IKM 

antara 2,51-3,25 pada pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Batu  adalah 

sebagai berikut :  

• Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan dengan nilai IKM 

sebesar 3,00. 

• Tanggung Jawab dan Kemampuan Petugas Pelayanan dengan nilai IKM 

sebesar 2,98. 

• Kenyamanan Lingkungan Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,97 

• Kejelasan Petugas Pelayanan, Keadilan Mendapat Pelayanan dengan 

nilai IKM sebesar 2,91. 

• Kepastian Biaya Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,91. 

• Kewajaran Biaya Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,98. 
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• Persyaratan Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,85. 

• Kecepatan Pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,82. 

• Kepastian Jadwal pelayanan dengan nilai IKM sebesar 2,80. 

 

Sedangkan unsur kepuasan masyarakat yang tergolong masih kurang 

pada pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dari hasil analisa IKM 

menunjukkan pada unsur kedisplinan petugas pelayanan dengan nilai IKM 

sebesar 2,56. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan masih 

tergolong baik. Namun dari 14 unsur yang diukur, hasil IKM unsur kedisiplinan 

pelayanan paling rendah. Maka dari itu kedisiplinan petugas pelayanan baik di 

bidang pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.  

Maka dari itu, dari hasil analisa dapat ditemukan bahwa permasalahan 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tergantung pada pola 

penyelenggaraan pelayanan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), dan kondisi 

kelembagaan. Ketiga hal tersebut ditemukan dalam 14 unsur kepuasan 

pelayanan. Hasil penelitian ditemukan bahwa di Kota Batu,pola penyelenggaraan 

pelayanan publik cukup baik, dilihat dari unsur prosedur, persyaratan, kewajaran 

biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan dan keamanan 

lingkungan pelayanan. Untuk kualitas sumber daya manusia juga cukup baik, 

dilihat dari unsur kejelasan petugas, kedisplinan petugas, tanggung jawab 

petugas, kemampuan petugas, keadilan, dan kesopanan petugas pelayanan. 

Sedangkan untuk kondisi kelembagaan dapat ditemukan dalam sistem 

organisasi pelayanan, seperti contohnya desain organisasi yang tersedia di tiap 

unit pelayanan (di setiap puskesmas dan sekolah).  
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5.5 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik pula, 

karena pemerintah sebagai penyedia layanan publik, dituntut untuk mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal dan tepat sasaran. Hal ini juga digunakan 

untuk mengukur akuntabilitas (accountability) kinerja pelayanan publik dimana 

akan menjelaskan seberapa besar kebijaksanaan dan tanggung jawab  

organisasi publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik 

dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya 

didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan 

masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari pemekaran daerah pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, seperti pada bunyi pasal 2 yaitu 

pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melalui 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

Adanya pemekaran daerah menyebabkan terjadi perubahan-perubahan 

yang berpengaruh terhadap kebijakan dan kinerja organisasi publik (pemerintah 

daerah) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun persepsi 

petugas pelayanan sebagai penyedia layanan publik di Kota Batu bidang 

pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut : 

a. Sebelum Pemekaran Daerah  

• Bidang Kesehatan  

- Tidak meratanya fasilitas kesehatan di wilayah terpencil Kota Batu, 

seperti di wilayah desa junrejo yang belum ada puskesmas pembantu.  

- Banyaknya keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang proses 

pelaksanaan kerja. 
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- Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Seperti belum 

maksimalnya peran dokter di Puskesmas dan jumlahnya yang terbatas. 

- Peraturan pelaksanaan pelayanan seluruhnya diatur oleh PERDA 

Kabupaten Malang. Seperti program-program yang harus diterapkan 

semuanya sesuai dengan peraturan PERDA Kabupaten Malang. Pihak 

puskesmas kurang diberikan keleluasaan dan berinovasi untuk 

meningkatkan pelayanan. 

- Perkembangan strukur organisasi kurang berjalan efektif dan penilaian 

kinerja pelayanan kurang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang. 

 

• Bidang Pendidikan 

- Kurangnya Bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang untuk 

meningkatkan kualitas dan pengembangan setiap sekolah yang ada di 

Kota Batu. 

- Pemerintah sebelumnya kurang memberikan perhatian yang cukup untuk 

pengembangan pendidikan di Kota Batu, sehingga banyak sekolah-

sekolah yang berada pada wilayah terpencil tidak terjamin fasilitas dan 

kualitasnya. Seperti ketersediaan ruang kelas yang kurang memadai, 

tidak terseidanya fasilitas perpustakaan, dan peran UKS yang tidak 

maksimal. Sehingga indikator kualitas pelayanan di sekolah masih kurang 

terpenuhi.   

 

b.  Selama Pemekaran Daerah 

• Bidang Kesehatan : 

- Misalnya di Puskesmas Beji, tiap bulan dilakukan evaluasi atas kinerja 

petugas puskesmas dengan cara melakukan penilaian kepada para 
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petugas dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 

memberikan saran dan kritik dengan melalui perantara kepala desa.  

- Selama pemekaran, tidak ada tunjangan fungsional untuk petugas yang 

baru diangkat dari pemerintah daerah, sehingga untuk pengembangan 

secara maksimal tidak dapat berjalan lancar. Walaupun fasilitas lebih 

memadai. Seperti fasilitas motor atau mobil dinas.  

- Mengenai peraturan daerah yang diterima di tiap puskesmas sama 

seperti dahulu sebelum pemekaran peraturan tidak ada yang baru. 

- Banyak program yang sudah dijalankan para petugas di seluruh 

puskesmas Kota Batu, namun hambatannya mayarakat kurang antusias 

dengan adanya program yang diberikan. 

- Berhubungan dengan fasilitas fisik, perkembangan selama pemekaran 

cukup baik, banyak dilakukan rehabilitasi gedung, penambahan fasilitas 

puskesmas dan puskesmas keliling dengan media transportasi dan 

peralatan yang lengkap, beserta tenaga medis yang memadai.  

- Anggaran pelayanan publik untuk puskesmas semua diberikan dan diatur 

oleh pemerintah daerah. Dana operasional di tiap puskesmas dirasa 

masih kurang cukup untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik.  

- Di Puskesmas Pesanggrahan Batu, menurut Dr. Santoso sebagai Kepala 

Puskesmas, menyatakan bahwa: 

”Selama pemekaran daerah, petugas berlomba-lomba memberikan 
pelayanan yang maksimal, dengan melakukan banyak inovasi oleh 
masing-masing individu seperti pada perawatan fasilitas gedung, 
peralatan medis, hingga perawatan lainnya”. 

 
 

- Banyaknya Inovasi yang dilakukan tiap puskesmas untuk meningkatkan 

pelayanan, antara lain seperti akan di didirikannya Pusat Kesehatan 

Lingkungan (PKL), dengan sarana dan para petugas yang terstruktur di 
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tiap wilayah/ kecamatan. Inovasi yang lain dilakukan adalah mendirikan 

balai kecantikkan di puskesmas, seperti dipuskesmas Junrejo.   

 

• Bidang Pendidikan : 

Persepsi petugas pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Batu 

semenjak pemekaran daerah antara lain adalah sebagai berikut : 

- Selama pemekaran terbentuknya Dinas Pendidikan baru dengan sumber 

daya aparatur pemerintah yang cukup, sangat menguntungkan Kota Batu 

yang terbilang masih mempunyai wilayah cukup sedikit untuk menjadi 

sebuah Kota.  

- Kota Batu yang sudah mempunyai struktur APBD yang juga dialokasikan 

untuk anggaran sektor pendidikan, dimana pos pelaksanaan anggaran 

sektor pendidikan 40% berasal dari pos belanja aparatur dan 60% 

berasal dari pos belanja publik.  

- Dari APBD Kota Batu tahun 2008 sebesar Rp. 300.081 Milyar, alokasi 

dana untuk pendidikan adalah sebesar 23,4% dari jumlah APBD Kota 

Batu. Hal ini dapat diketahui bahwa pendidikan di Kota Batu lebih 

diperhatikan oleh pemerintah daerah demi untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat. 

- Dampak yang lain yang ditimbulkan dari pemekaran daerah untuk bidang 

pendidikan di Kota Batu adalah penyetaraan antara sekolah negeri dan 

swasta, dalam hal ini bantuan-bantuan dari pemerintah daerah untuk 

sekolah swasta, selama pemekaran sekolah-sekolah swasta mendapat 

bantuan operasional dari Pemerintah daerah. 
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5.5.1 Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang 

pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kota Batu mempunyai beberapa faktor 

penghambat. Faktor penghambat dalam hal ini adalah kondisi-kondisi yang dapat 

mengganggu pencapaian tujuan. Maka dari itu faktor penghambat dalam upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

 Bidang Kesehatan : 

 Adanya LSM yang kurang membantu dan peduli dengan program dan 

penyuluhan untuk masyarakat, karena untuk melakukan penyuluhan dan 

pembinaan, pihak puskesmas membutuhkan banyak sumber daya, sedangkan 

petugas puskesmas sudah mempunyai tugas masing-masing. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Retnowati, Kepala Puskesmas Beji, menyatakan: 

”disini kan ada LSM yang gunanya itu untuk membantu masyarakat, kalau 
pihak puskesmas minta bantuan untuk mengadakan penyuluhan dengan 
meminjam suber daya beberapa orang saja kadang masih susah kok” 

 

  Sehingga dalam hal ini sebenarnya, lembaga masyarakat lebih 

dibutuhkan partisipasinya dalam meningkatkan pelayanan publik. Namun karena 

perannya yang masih kurang ini, menyebabkan salah satu penghambat dalam 

meningkatkan pelayanan. Selain lembaga sosial masyarakat, peranan perangkat 

desa juga sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pelayanan, seperti 

dalam hal pendataan warga miskin agar mendapatkan ASKESKIN, karena 

keterbatasan petugas pelayanan (puskesmas) untuk mendata warga, pihak 

puskesmas bekerja sama dengan kepala desa. Namun perannya masih kurang 

maksimal, banyak warga yang masih susah mendapat surat SKTM (Surat 

Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Desa. Hal ini menyebabkan warga yang 

miskin masih ada yang belum bisa mengurus ASKESKIN, sehingga ketika 
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berobat ke puskesmas belum sepenuhnya bebas biaya. Seperti yang dinyatakan 

Pak Tjatur, staf TU Puskesmas Beji : 

 ”iya mbak selain itu, kurangnya pengertian kepala desa untuk mendata 
warga juga menjadi penghambat dalam meningkatkan pelayanan, padahal 
dari pihak puskesmas sudah memberikan peringatan per surat, tapi masih 
belum diperhatikan lebih lanjut”. 
 

  Hal ini membuktikan masih sulitnya birokrasi di Indonesia hingga tingkat 

desa. Maka dari itu masih perlu ditingkatkan kembali sistem organisasi agar tidak 

memberatkan masyarakat.  

  Faktor penghambat lainnya yang paling penting dalam meningkatkan 

pelayanan bidang kesehatan adalah alokasi dana operasional yang diterima oleh 

tiap puskesmas. Menurut responden yang merupakan petugas pelayanan 

kesehatan bahwa Kota Batu yang mempunyai 4 puskesmas masih belum 

sepenuhnya meningkatkan pelayanan karena dana operasional yang terbatas 

dan kurang. Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat, total alokasi anggaran 

kesehatan Kota Batu sebesar Rp. 13.486.896.125 dengan bersumber dari APBD, 

Dana Alokasi Khusus, ASKESKIN, dana dekosentrasi, hibah luar negeri, sumber 

pemerintah lain. Namun dalam penelitian ini penulis tidak bisa menemukan 

alokasi dana operasional tiap puskesmas, dikarenaka keterbatasan peneliti. 

  Selanjutnya, faktor penghambat juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi. Masih adanya sistem organisasi yang kurang 

terstrukur dan iklim organisasi yang kurang konduktif berdampak pada kepuasan 

kerja organisasi dipuskesmas. Maka dari itu penilaian kinerja organisasi publik 

juga dibutuhkan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

untuk dapat meningkatkan pelayanan publik.  

• Bidang Pendidikan 

Pada bidang pendidikan faktor penghambat dalam menigkatkan 

pelayanan publik adalah di sebutkan dalam poin-poin berikut ini : 
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- Dari kebijakan dan program yang diberikan oleh pemerintah daerah, 

dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batu, seperti pada wawancara 

dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Dra. Mistin, M. Pd 

menyatakan bahwa  

”faktor penghambat yang utama untuk meiningkatkan pelayanan adalah 
tidak semua sekolah memenuhi peraturan yang diberlakukan. Seperti 
contohnya tentang pungutan yang dilakukan disekolah, ada pihak sekolah 
yang kadang-kadang melakukan pungutan kepada para wali murid yang 
tidak diberitahukan secara transparan kepada wali murid. Hal ini yang 
menyebabkan masyarakat mengeluh dan merasa tidak mendapatkan 
pelayanan yang memuaskan”.  
 
 

- Selain itu dari sisi masyarakat, kepala dinas pendidikan berpendapat 

bahwa masih banyaknya masyarakat Kota Batu yang berpikir tradisional 

dan kurang peduli dengan pendidikan. Sehingga banyak masyarakat, 

terutama para orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, padahal 

biaya sekolah gratis, para orang tua yang seperti itu berpikir bahwa anak-

anaknya tidak perlu sekolah dan mereka menuntut anaknya untuk bekerja 

dan meneruskan usaha orang tua, tanpa dibekali pendidikan yang cukup. 

Dari hal tersebut, berdampak pada motivasi belajar yang kurang pada 

anak, terutama anak usia dini yang sudah dituntut untuk bekerja. Faktor 

utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor ekonomi yang 

menuntut anak tidak bisa sekolah.  

- Selain itu adanya penyuluhan dan pembinaan dalam program Buta 

Aksara bagi penduduk di wilayah terpencil dan penduduk yang buta huruf 

dari Dinas Pendidikan Kota Batu, yang kurang adanya antusias dari 

masyarakatnya sendiri. Sehingga aparatur pemerintah sulit memberikan 

akses program tersebut.  
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5.5.2 Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

Faktor pendukung adalah kondisi yang menunjang dan memungkinkan 

adanya pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini, faktor pendukung dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik adalah sebagai berikut : 

 Pada Bidang Kesehatan : 

- Adanya  penyuluhan dan pembinaan kinerja petugas pelayanan. Seperti 

diklat, sarasehan, dan seminar.   

- Adanya program-program pelayanan kesehatan yang berjalan sesuai 

dengan harapan masyarakat.  

- Tersedianya tenaga medis dan petugas pelayanan diseluruh puskesmas 

di Kota Batu. 

- Sistem dan iklim organisasi yang baik dan terstruktur.  

- Diterbitkannya Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan 

alokasi anggaran APBD Kota Batu.  

- Sarana dan prasarana medis yang lengkap di tiap puskesmas.  

- Adanya pemberian reward untuk pelayanan pada tiap puskesmas di Kota 

Batu.  

 

• Bidang Pendidikan 

- Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang peningkatan pendidikan 

di Indonesia, sehingga banyak bantuan yang mengalir didaerah seperti 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bantuan-bantuan lain untuk 

meningkatkan pendidikan di Kota Batu.  

- Adanya penyuluhan dan pembinaan untuk tiap Kepala Sekolah di Kota 

Batu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.  

- Pengembangan sarana dan prasarana serta kualitas infrastruktur yang 

memadai dan mudah diterima oleh publik.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beragamnya persepsi dari 

seluruh kalangan masyarakat Kota Batu. Dari seratus responden, 80% 

menyatakan kesetujuannya akan pemekaran Kota Batu dari Kabupaten 

Malang. Alasan yang beragam pula dinyatakan oleh masyarakat dengan 

membandingkan kondisi serta perkembangan Kota Batu sebelum dan 

sesudah pemekaran. Selanjutnya hasil temuan dilapangan, 

mendeskripsikan bahwa pengaruh pemekaran daerah terhadap kualitas 

pelayanan publik adalah baik.  

2. Tingkat kepuasan masyarakat akan penyediaan pelayanan publik selama 

pemekaran Kota Batu, dari hasil analisa IKM disebutkan bahwa 

masyarakat menyatakan puas akan pelayanan bidang pendidikan dan 

kesehatan di Kota Batu, yang juga diidentifikasi melalui nilai IKM sebesar 

73,06 yang artinya mutu pelayanannya baik, sehingga bisa dikatakan 

kepuasan responden cukup tinggi terhadap pelayanan yang diterima. 

Selain itu kepuasan yang dilihat dari 14 unsur kepuasan akan pelayanan, 

dapat ditemukan adanya faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

yaitu pola penyelenggaraan pelayanan, kondisi sumber daya manusia, 

dan kondisi kelembagaan. Ketiga faktor yang ditemukan tersebut sudah 

cukup baik bagi pelayanan publik di Kota Batu.  

3.  Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan 

pendidikan, tidak luput dari adanya faktor pendorong dan penghambat. 
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Faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik bidang 

kesehatan adalah kurangnya peran aparatur desa dalam membantu 

program kesehatan dan minimnya dana operasional tiap puskesmas. 

Sedangkan di bidang pendidikan adalah masih adanya pihak sekolah 

yang memberikan pungutan diluar ketentuan umum sekolah. Sedangkan 

faktor pendukung dalam meningkatkan pelayanan publik dibidang 

kesehatan adalah kinerja organisasi yang kondusif dan ketersediaan 

petugas pelayanan yang cukup. Sedangkan pada dibidang pendidikan 

adalah perkembangan sarana prasarana penunjang pendidikan yang 

cukup memadai dan perhatian pemerintah yang cukup besar untuk 

pendidikan.  

 

6.2 Saran dan Rekomendasi 

 Adapun saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah : 

1.  Dalam proses penelitian, penulis menemukan prioritas program kesehatan 

dan pendidikan yang telah dan akan dilaksanakan kurang dipublikasikan. 

Peneliti juga keterbatasan dalam mendalami alokasi anggaran 

pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dan 

pendidikan yang layak. Peneliti tidak sampai mendeskripsikan seberapa 

besar anggaran daerah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

2.  Upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri tergantung pada 

pola penyelenggaraan, sumber daya manusia dan kelembagaan. Setelah 

diketahui dari hasil penelitian, pola penyelenggaraan pada pelayanan 

pendidikan dan kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk kondisi 

sumber daya manusia, di pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan 

kinerja organisasi, yaitu unsur kedisplinan petugas. Sedangkan untuk 
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kelembagaan, di pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah sesuai 

desain organisasi yang ditentukan. 

 

3.  Pada masa pemekaran daerah saat ini, pemerintah daerah Kota Batu 

memiliki kewenangan lebih luas untuk menentukan prioritas, arah dan 

tujuan, serta pengelolaan sumberdaya yang ada. Adanya potensi yang 

mungkin perlu dikembangkan di daerah, sepertinya diperlukan transparasi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah 

setempat. Sehingga nantinya tujuan dari pemekaran daerah untuk lebih 

mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik kepada rakyat serta 

untuk meningkatkan pembangunan daerah dapat terwujud lebih baik lagi. 

 

6.3 Kelemahan Penelitian 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan/kelemahan yang tampak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

penulis dan kendala lain yang menyebabkan penulis tidak dapat menyelesaikan 

kekurangan tersebut. Kelemahan tersebut yakni: 

1. Dalam penelitian ini, dimana lebih menganalisis tingkat kepuasan 

masyarakat maka tidak bisa berlaku untuk kondisi jangka panjang, karena 

lebih menekankan dan mendeskripsikan persepsi individu/masyarakat 

yang cenderung berubah ubah. 

2. Penulis masih belum mendeskripsikan secara mendalam alokasi 

anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses penulis dengan 

instansi yang terkait.  
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LAMPIRAN 1 
 
 
 

KUISIONER PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan Umum 
 

1. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan pemekaran daerah Kota 
Batu? 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Ragu-Ragu 
d. Tidak setuju 

Alasan 
:.....................................................................................................................
............................................................................... .......................................
......................................................................................................................
........................... 

 
2. Bagaimanakah menurut anda kondisi Kota Batu sebelum pemekaran? 

a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Biasa saja 
d. Tidak Baik 

3. Alasan 
:.....................................................................................................................
................................................................................................... ...................
......................................................................................................................
........................... Bagaimanakah menurut anda kondisi Kota Batu setelah 
pemekaran? 

a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Biasa saja 
d. Tidak Baik 
 

Nama Instansi :  

Identitas Resoponden 
 
Nama  : 
Jenis Kelamin : L/P 
Umur  : 
Alamat  : 
Pendidikan : 
Pekerjaan : 
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Alasan : 
:.....................................................................................................................
..................................................................................................................... .
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................... 
 

4. Bagaimanakah menurut anda pelayanan publik bidang pendidikan dan 
kesehatan sebelum pemekaran daerah di Kota Batu? 

a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Sama saja 
d. Tidak Baik 

 
Alasan 
:............................................................................ .........................................
......................................................................................................................
................................................................................................. .....................
........................... 
 

5. Bagaimanakah menurut anda pelayanan publik bidang pendidikan dan 
kesehatan setelah pemekaran daerah di Kota Batu? 

a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Sama saja 
d. Tidak Baik 

Alasan 
:.....................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................... ...................................................
........................... 
 

 
Pertanyaan Tentang Kualitas Pelayanan Publik di Instansi/Unit Pelayanan 
 

1. Bagaimana menurut anda prosedur pelayanan yang diajukan di instansi 
ini? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

2. Bagaimanakah menurut anda persyaratan administrasi pelayanan yang 
diajukan di Instansi ini? 

a. Sangat mudah 
b. mudah 
c. kurang mudah  
d. tidak mudah 



 142 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

3. Bagaimanakah menuru anda penjelasan (kemampuan komunikasi) dari 
Petugas ketika melayani anda?  

a. sangat jelas 
b. jelas 
c. kurang jelas 
d. tidak jelas 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

4. Bagaimanakah menurut anda Kedisplinanan Petugas Pelayanan di 
Instansi ini? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

5. Bagaimanakah menurut anda Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
ketika sedang melayani anda? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

6. Bagaimanakah menurut anda Kemampuan Petugas Pelayanan dalam 
melayani anda? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................ ................................
........................... 
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7. Bagaimanakah menurut anda Kecepatan Pelayanan yang diberikan oleh 

petugas? 
a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik  

Alasan 
:....................................................................... ........................................
................................................................................................................
........................................................................................................ ........
........................... 
 

8. Bagaimanakah menurut anda Keadilan mendapatkan pelayanan yang 
diberikan? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:.................................................................................................. .............
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

9. Bagaimanakah menurut anda Kesopanan dan Keramahan Petugas 
pelayanan di Instansi ini? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

 Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

10. Bagaimanakah menurut anda Kewajaran Biaya Pelayanan yang 
diberlakukan di Instansi ini? 

a. sangat sesuai 
b. sesuai 
c. kurang sesuai 
d. tidak sesuai 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................... 
 

 
11. Bagaimanakah menurut anda Kepastian Biaya Pelayanan yang 

diberlakukan? 
a. sangat sesuai 



 144 

b. sesuai 
c. kurang sesuai 
d. tidak sesuai 

Alasan 
:.............................................................................................................. .
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

12. Bagaimanah menurut anda Kepastian Jadwal Pelayanan yang diberikan? 
a. sangat sesuai 
b. sesuai 
c. kurang sesuai 
d. tidak sesuai 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 
 
 

13. Bagaimanakah menurut anda Kenyamanan Lingkungan yang ada di 
Instansi ini? 

a. sangat nyaman 
b. nyaman 
c. kurang nyaman 
d. tidak nyaman 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
 

14. Bagaimanakah menurut anda keamanan pelayanan yang anda terima di 
Instansi ini? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. kurang baik 
d. tidak baik 

Alasan 
:...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................... 
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LAMPIRAN 2 
 
 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%Klasifikasi Umur * Kepuasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Klasifikasi Umur * Kepuasan Crosstabulation

7 13 20

35.0% 65.0% 100.0%

9 15 24

37.5% 62.5% 100.0%

12 20 32

37.5% 62.5% 100.0%

6 12 18

33.3% 66.7% 100.0%

2 4 6

33.3% 66.7% 100.0%

36 64 100

36.0% 64.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Hingga 20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

Lebih dari 50 tahun

Klasifikasi
Umur

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 
 

Chi-Square Tests

.137a 4 .998

.138 4 .998

.018 1 .892

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2.16.

a. 

 
 

Symmetric Measures

.037 .998

.037 .998

.037 .998

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pendidikan
* Kepuasan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Pendidikan * Kepuasan Crosstabulation

1 3 4

25.0% 75.0% 100.0%

11 22 33

33.3% 66.7% 100.0%

14 22 36

38.9% 61.1% 100.0%

3 1 4

75.0% 25.0% 100.0%

6 14 20

30.0% 70.0% 100.0%

1 2 3

33.3% 66.7% 100.0%

36 64 100

36.0% 64.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

Count

% within Klasifikasi
Pendidikan

SD

SLTP

SLTA

Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana

Klasifikasi
Pendidikan

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 
 

Chi-Square Tests

3.405a 5 .638

3.309 5 .652

.013 1 .911

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1.08.

a. 

 
Symmetric Measures

.185 .638

.185 .638

.181 .638

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pekerjaan
* Kepuasan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Klasifikasi Pekerjaan * Kepuasan Crosstabulation

5 8 13

38.5% 61.5% 100.0%

2 4 6

33.3% 66.7% 100.0%

9 10 19

47.4% 52.6% 100.0%

0 2 2

.0% 100.0% 100.0%

6 17 23

26.1% 73.9% 100.0%

1 0 1

100.0% .0% 100.0%

10 17 27

37.0% 63.0% 100.0%

3 6 9

33.3% 66.7% 100.0%

36 64 100

36.0% 64.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Profesional

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

Klasifikasi
Pekerjaan

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 
Chi-Square Tests

5.043a 7 .655

5.981 7 .542

.126 1 .722

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is .36.

a. 

 
Symmetric Measures

.225 .655

.225 .655

.219 .655

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Umur *
Klasifikasi Pendidikan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Klasifikasi Umur * Klasifikasi Pendidikan Crosstabulation

0 15 5 0 0 0 20

.0% 75.0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0%

1 4 10 2 6 1 24

4.2% 16.7% 41.7% 8.3% 25.0% 4.2% 100.0%

0 9 17 1 5 0 32

.0% 28.1% 53.1% 3.1% 15.6% .0% 100.0%

1 5 1 1 9 1 18

5.6% 27.8% 5.6% 5.6% 50.0% 5.6% 100.0%

2 0 3 0 0 1 6

33.3% .0% 50.0% .0% .0% 16.7% 100.0%

4 33 36 4 20 3 100

4.0% 33.0% 36.0% 4.0% 20.0% 3.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Count

% within Klasifikasi Umur

Hingga 20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

Lebih dari 50 tahun

Klasifikasi
Umur

Total

SD SLTP SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana

Klasifikasi Pendidikan

Total

 
 

Symmetric Measures

.778 .000

.389 .000

.614 .000

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pekerjaan
* Klasifikasi Umur

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Pekerjaan * Klasifikasi Umur Crosstabulation

13 0 0 0 0 13

100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

4 1 1 0 0 6

66.7% 16.7% 16.7% .0% .0% 100.0%

0 8 3 8 0 19

.0% 42.1% 15.8% 42.1% .0% 100.0%

0 1 1 0 0 2

.0% 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0%

2 2 15 1 3 23

8.7% 8.7% 65.2% 4.3% 13.0% 100.0%

0 0 1 0 0 1

.0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0%

1 9 9 7 1 27

3.7% 33.3% 33.3% 25.9% 3.7% 100.0%

0 3 2 2 2 9

.0% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 100.0%

20 24 32 18 6 100

20.0% 24.0% 32.0% 18.0% 6.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Profesional

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

Klasifikasi
Pekerjaan

Total

Hingga 20 tahun21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun
Lebih dari
50 tahun

Klasifikasi Umur

Total

 
 

Symmetric Measures

1.038 .000

.519 .000

.720 .000

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pekerjaan *
Klasifikasi Pendidikan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Pekerjaan * Klasifikasi Pendidikan Crosstabulation

0 12 1 0 0 0 13

.0% 92.3% 7.7% .0% .0% .0% 100.0%

0 2 4 0 0 0 6

.0% 33.3% 66.7% .0% .0% .0% 100.0%

0 1 2 4 10 2 19

.0% 5.3% 10.5% 21.1% 52.6% 10.5% 100.0%

0 0 0 0 2 0 2

.0% .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0%

1 3 14 0 5 0 23

4.3% 13.0% 60.9% .0% 21.7% .0% 100.0%

0 1 0 0 0 0 1

.0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0%

1 10 13 0 3 0 27

3.7% 37.0% 48.1% .0% 11.1% .0% 100.0%

2 4 2 0 0 1 9

22.2% 44.4% 22.2% .0% .0% 11.1% 100.0%

4 33 36 4 20 3 100

4.0% 33.0% 36.0% 4.0% 20.0% 3.0% 100.0%

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Count

% within Klasifikasi Pekerjaan

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Profesional

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

Klasifikasi
Pekerjaan

Total

SD SLTP SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana

Klasifikasi Pendidikan

Total

 
 

Symmetric Measures

.977 .000

.437 .000

.699 .000

100

Phi

Cramer's V

Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%Klasifikasi Umur * Kepuasan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Umur * Kepuasan Crosstabulation

Count

7 13 20

9 15 24

12 20 32

6 12 18

2 4 6

36 64 100

Hingga 20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

Lebih dari 50 tahun

Klasifikasi
Umur

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 
 
 
 

Klasifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana
Sarjana

Diploma
SLTA

SLTP
SD

Co
un

t

30

20

10

0

Kepuasan

Rendah

Tinggi
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pendidikan
* Kepuasan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Pendidikan * Kepuasan Crosstabulation

Count

1 3 4

11 22 33

14 22 36

3 1 4

6 14 20

1 2 3

36 64 100

SD

SLTP

SLTA

Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana

Klasifikasi
Pendidikan

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 
 

Klasifikasi Umur

Lebih dari 50 tahun
41-50 tahun

31-40 tahun
21-30 tahun

Hingga 20 tahun

Co
un

t

30

20

10

0

Kepuasan

Rendah

Tinggi



 153 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pekerjaan
* Kepuasan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 

Klasifikasi Pekerjaan * Kepuasan Crosstabulation

Count

5 8 13

2 4 6

9 10 19

2 2

6 17 23

10 17 27

4 6 10

36 64 100

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

Klasifikasi
Pekerjaan

Total

Rendah Tinggi

Kepuasan

Total

 

Klasifikasi Pekerjaan

Lainnya

Ibu Rumah Tangga

Wiraswasta

Peg.Swasta

PNS
Pengangguran

Pelajar

Co
un

t

20

10

0

Kepuasan

Rendah

Tinggi
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Umur *
Klasifikasi Pendidikan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Klasifikasi Umur * Klasifikasi Pendidikan Crosstabulation

Count

15 5 20

1 4 10 2 6 1 24

9 17 1 5 32

1 5 1 1 9 1 18

2 3 1 6

4 33 36 4 20 3 100

Hingga 20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

Lebih dari 50 tahun

Klasifikasi
Umur

Total

SD SLTP SLTA Diploma SarjanaPasca Sarjana

Klasifikasi Pendidikan

Total

 
 
 

Klasifikasi Umur

Lebih dari 50 tahun

41-50 tahun

31-40 tahun

21-30 tahun

Hingga 20 tahun

Co
un

t

20

10

0

Klasifikasi Pendidik

SD

SLTP

SLTA

Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Umur *
Klasifikasi Pekerjaan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Klasifikasi Umur * Klasifikasi Pekerjaan Crosstabulation

Count

13 4 2 1 20

1 8 1 2 9 3 24

1 3 1 15 9 3 32

8 1 7 2 18

3 1 2 6

13 6 19 2 23 27 10 100

Hingga 20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

Lebih dari 50 tahun

Klasifikasi
Umur

Total

Pelajar Pengangguran PNS Peg.SwastaWiraswasta
Ibu Rumah

Tangga Lainnya

Klasifikasi Pekerjaan

Total

 
 

Klasifikasi Umur

Lebih dari 50 tahun

41-50 tahun

31-40 tahun

21-30 tahun

Hingga 20 tahun

Co
un

t

16

14

12

10

8

6

4

2
0

Klasifikasi Pekerjaa

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Lainnya
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Crosstabs 
 

Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
Klasifikasi Pendidikan
* Klasifikasi Pekerjaan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Klasifikasi Pendidikan * Klasifikasi Pekerjaan Crosstabulation

Count

1 1 2 4

12 2 1 3 10 5 33

1 4 2 14 13 2 36

4 4

10 2 5 3 20

2 1 3

13 6 19 2 23 27 10 100

SD

SLTP

SLTA

Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana

Klasifikasi
Pendidikan

Total

Pelajar Pengangguran PNS Peg.Swasta Wiraswasta
Ibu Rumah

Tangga Lainnya

Klasifikasi Pekerjaan

Total

 

Klasifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana

Sarjana
Diploma

SLTA
SLTP

SD

Co
un

t

16

14

12

10

8

6

4

2
0

Klasifikasi Pekerjaa

Pelajar

Pengangguran

PNS

Peg.Swasta

Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Lainnya
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LAMPIRAN 3 
 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 

NO NAMA Umur Puskesmas/Posyandu ALAMAT PENDIDIKAN 
TERAKHIR PEKERJAAN 

1 Yudit K 37 Puskesmas Batu 

jl. Melati 
Pesanggrahan Kec. 
Batu SMA Swasta 

2 Astiyah 28 Puskesmas Batu 

jl. Melati 
Pesanggrahan Kec. 
Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

3 Ehanif 56 Puskesmas Batu 
Jl. Donowati No.20 
Kec.Batu SMA Swasta 

4 Axel Dzakhan 26 Puskesmas Batu 
Jl. Mensuwarso 
No.62 Kec.Batu D3-Arsitektur PNS 

5 Umi S 50 Puskesmas Batu 
Jl. Imam Bonjol 
Kec.Batu SMP 

Rumah 
Tangga 

6 Iis 29 Puskesmas Bumiaji Jl. Beru-Kec Bumiaji SMA Swasta 

7 Aminah 53 Puskesmas Bumiaji 
Jl. Imam Bonjol 213 
Kec.Bumiaji SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

8 Wahyuni 23 Puskesmas Beji 
Jl. Pokopek Dusun 
Gondorejo Kec.Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

9 Dewi Hidayati 35 Posyandu RW.7 Batu  

Jl. Suropati-
Pesanggrahan Kec. 
Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

10 Suparmi 35 
Posyandu ELBRA 
Batu 

Jl. Suropati-
Pesanggrahan Kec. 
Batu SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

11 Rianti 33 
Posyandu ELBRA 
Batu 

Jl. Suropati-Gg. 
Bengkel Kec. Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

12 Dian Yovita Sari 33 
Posyandu Teratai 
Batu Jl. Sakura Kec. Batu D3 

Karyawan 
RSP 

13 Fitri Mudayanti 38 
Posyandu Mawar 
Batu Jl. Sakura Kec. Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

14 Irfan 20 Puskesmas Junrejo 
Jl. Rejoso Kec. 
Junrejo SMP Wirausaha 

15 Edy 37 Puskesmas Junrejo 

Jl. Rejoso 
Rt.3/Rw.10 Kec. 
Junrejo SMA Swasta 

16 Muslikin 40 Puskesmas Junrejo 
Jl. Trunojoyo No.170 
Kec Junrejo SMP pengrajin 

17 Artatik 42 Puskesmas Junrejo 
Jl. Truojoyo No.100 
Kec. Junrejo SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

18 Wiwin 33 Puskesmas Junrejo 
Jl. Raya Junrejo 4 
Kec. Junrejo SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

19 Sri Wayati 27 Puskesma Beji 
Dresel Oro-oro ombo 
kec. Junrejo SD Buruh Tani 

20 Wajisuwito 68 Puskesmas Beji Beji SD Swasta 

21 Adi Kurniawan 29 Puskesmas Beji 
Jl. Raya Beji 101 
Batu S1 PNS 

22 Imatul Farida 20 Puskesmas Beji 
Jl. Beji Sawahan 
Rw.4 Rt.5 Batu SMA 

Ibu Rumah 
Tangga 

23 Choiriyah 36 Puskesmas Beji Jl. Sawahan Bawah SMA Swasta 
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Beji  

24 Mastutik Wasis 29 Puskesmas Beji Jl, Sarimun 40 Beji SMA 
Ibu Rumah 

Tangga 
25 Sandi 17 Puskesmas Beji Jl. Keramat Beji SMK Pelajar 

26 Zanuarikha 26 Puskesmas Beji Jl. Raya Beji Batu S1 
pegawai 
swasta 

27 Nunuk 30 Puskesmas Beji Jl. Keramat Beji SMA 
Ibu Rumah 

Tangga 
28 Affrilia 16 Puskesmas Junrejo Junrejo  menempuh  pelajar 

29 Sri Susilowati 24 Puskesmas Junrejo Junrejo  SMP 
Ibu Rumah 

Tangga 
30 Dian 25 Puskesmas Junrejo Jl. Pattimura Batu S1-Hukum Swasta 
31 Andri Setiawan 26 Puskesmas Junrejo Tlekung Junrejo SMA Tukang 

32 Sumarno 40 Puskesmas Junrejo 
Jl. Raya Dadaprejo 
33 Junrejo SMA Wiraswasta 

33 M Yunus 17 Puskesmas Junrejo Junrejo  SMP Pengangguran 

34 Thomy 20 Puskesmas Junrejo 
areng-areng 
dadaprejo junrejo SMP Pengangguran 

35 Bayu 42 Puskesmas Bumiaji Giripurno Bumiaji D2 Guru 
36 Hadi Sucipto 33 Puskesmas Bumiaji Kajar Pandanrejo SMP Swasta 

37 Zeiburhanus,M.pd 28 Puskesmas Bumiaji 
Jl.Kopral Kasdi 
Pandanrejo Bumiaji S2 

Dosen UIN 
Malang 

38 Andi 19 Puskesmas Bumiaji 
Jl. Mojorejo No 7 
Bumiaji SMA Pengangguran 

39 
Miftakhul 
Hasanah 43 Puskesmas Batu 

Sukorembug 
Sidomulyo SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

40 M Fadli 21 Puskesmas Batu Sidomulyo SMA Pengangguran 
41 Yuni 36 Puskesmas Batu Jl. Cempaka 35 Batu SMA Swasta 
42 Anis TF 32 Puskesmas Batu Srebet Kec. Batu SMA Pengangguran 

43 Siti Juariyah 25 Puskesmas Junrejo 
Jl. Dr.Soetomo 
Junrejo S1 Guru 

44 Mariati 44 Puskesmas Junrejo Junrejo  SMP 
Ibu Rumah 

Tangga 
45 Lilik 26 Puskesmas Bumiaji Desa Gundu SMP Tani 
46 M. Sofyan S 34 Puskesmas Bumiaji Giripurno Bumiaji SMP TAni 
47 Joko 38 Puskesmas Junrejo Junrejo  SMA PNS 

48 Yuyun Nuryani 26 Puskesmas Junrejo Sumbersekar Dau SMP 
Ibu Rumah 

Tangga 

49 Kriswati 40 Puskesmas Junrejo 
Jl. Raya Junrejo 26 
Kec. Junrejo SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

50 Khofiatun 23 Puskesmas Beji Jl. Keramat Beji SMA Guru TK 

51 Suparmi, SE 46 SDN Ngaglik 1 Batu 
Jl. WR. Supratman 
Kec. Batu S1 Wiraswasta 

52 Dewi Endro 41 SDN Ngaglik 1 Batu 
Jl. Imam Bonjol Kec. 
Batu  S1 

Ibu Rumah 
Tangga 

53 Slamet Sutopo 31 SDN Sisir 5 Batu 
Jl. Gajah Mada Kec 
Batu SLTA Swasta 

54 Mustahal 72 SDN Sisir 5 Batu 
Jl. Anjosmoro Kec. 
Batu SLTA Wiraswasta 

55 Puji Lestari 49 SMPN 2 Batu Jl. Mawar Kec. Batu S1 Guru 

56 Emi  37 SMPN 3 Batu  
Jl. Torongrejo Kec 
Batu SMP Wiraswasta 

57 Susi 32 
SDN Oro-Oro Ombo 
Junrejo 

Jl. Raya Oro-oro 
Ombo Kec. Junrejo SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

58 Siti Salbiyah 32 SDN Bumiaji 1 Bulukerto Kec. S1 Guru 
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Bumiaji 

59 Siti Halimah 38 SMAN 2 Junrejo 
Jl. Diponegoro Kec. 
Batu S1 Wiraswasta 

60 Fitroh 16 SMAN 1 Batu 
Jl. Imam Bonjol 203 
Bumiaji menempuh  Palajar 

61 Laily Khuriyah 16 Siswa SMAN 1 Batu Kecamatan Bumiaji menempuh  Pelajar 

62 Ana Wulandari 18 Siswa SMAN 2 Batu 
Jl. Trunojoyo 197 
Kec. Junrejo menempuh  Pelajar 

63 Citra 18 Siswa SMAN 1 Batu 
Jl. Sawahan Bawah 
Beji  menempuh  Pelajar 

64 Miski 50 
SDN Songgokerto 1 
Batu 

Jl. Bukit Berbunga 
Batu S1 PNS 

65 Adi Susanto 24 
SDN Bulukerto 1 Kec. 
Bumiaji 

Cangar Bulukerto 
Kec. Bumiaji S1 Guru 

66 Nuraini 48 SMPN 4 Batu 
Bulukerto Kec. 
Bumiaji S1 Guru 

67 Yuyun 38 SMPN 4 Batu 
Jl. Panglima 
Sudirman Batu S1 Swasta 

68 Nurul Zubaidah 17 SMAN 2 Junrejo Jl.Raya Tlekung SMA Pengangguran 
69 Lita Irera Maulilia 16 SMAN 2 Junrejo Pandanrejo menempuh  Pelajar 

70 Riza Fransisca 16 SMAN 2 Junrejo 
Jl. Atmarejo Cangar 
Bulukerto menempuh  Pelajar 

71 Ida 16 SMAN 2 Junrejo 
Jl. Raya Oro-oro 
Ombo Kec. Junrejo menempuh  Pelajar 

72 Fita Rohmah 16 SMAN 2 Junrejo 
Jl. Raya Mojorejo 
Batu menempuh  Pelajar 

73 Siti Juaroyah 25 SMAN 2 Junrejo 
Jl.Dr.Soetomo 
Junrejo S1 Guru 

74 Leo Argi 17 SMAN 2 Junrejo Jl. B. Suntoro menempuh  Pelajar 
75 Warsidi 35 SDN Bumiaji 1 Bumiaji SMP Petani 
76 Saiful 40 SMPN 1 Batu Bumiaji SLTA Wiraswasta 
77 Anas 16 SMAN 1 Batu Bumiaji menempuh  Pelajar 

78 Dewi Masita 29 MAN 2 Batu Bumiaji SMA 
Ibu Rumah 

Tangga 

79 Nurhayati 29 SMPN 4 Batu Bumiaji SMP 
Ibu Rumah 

Tangga 
80 Widia 20 SDN Bumiaji 1 Bumiaji SMA Swasta 

81 Ida Siswati 30 SDN Bumiaji 1 Bumiaji SMA 
Ibu Rumah 

Tangga 
82 Ahmad Rosidi 49 SMPN 1 Batu Jl.Kawi Batu S2 PNS 
83 Jamilatus 48 SDN Sisir 3 Batu Jl. Kawi Batu S1 guru 
84 Abdul Muiz 41 SDN Sisir 3 Batu Jl.Kawi No. 37 Batu SMA Pedagang 

85 
Drs. KH. Ali 
Murtadlo 54 SMAN 1 Batu Jl. Kawi Batu S2 Ulama 

86 Elis Khorida 39 SMAN 1 Batu Jl. Arjuno Batu SMA Wiraswasta 

87 Eni Puji Astuti 42 SDN Ngagalik 2 Batu 
Jl. Darsono Ngaglik 
Batu S1 

Ibu Rumah 
Tangga 

88 Rahayu Irianti 39 SDN Ngagalik 4 Batu Jl. Darsono Ngaglik 
Batu SMA Wiraswasta 

89 Aida 32 SDN Ngaglik 2 Batu Jl. Suropati S1 Swasta 
90 M Muchdi 47 SMA Negeri 1 Batu Jl. Cempaka 51 Batu SMP Tukang 

91 Ulfah Rochimah 50 SMPN 1 Batu Jl. Songgokerto 3 SD 
Ibu Rumah 

Tangga 

92 Risa 23 
Pukesmas 
Pesanggrahan Batu 

Jl. Samadi 
Pesanggrahan Batu D3 PNS 
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93 Dwika Roschseta 48 
SDN Pesanggrahan 1 
Batu Jl. Seruni 66 Batu S1 Guru 

94 Muntamah 48 MAN 1 Batu jl. Cempaka 62 Batu S1 
Ibu Rumah 

Tangga 
95 Aliwin 57 MAN 1 Batu Pesanggrahan Batu SD Buruh Tani 

96 Nurita 39 Jl. Mawar Kec. Batu 
SDN Songgokerto 1 
Batu SMP 

Ibu Rumah 
Tangga 

97 Anjarmanto 40 
Jl. Trunojoyo Kec, 
Batu SDN Ngaglik 2 Batu S1 

Pegawai 
Swasta 

98 Aisyah Rohmah 35 Jl. Lesti Batu SDN Ngaglik 2 Batu SMA 
Ibu Rumah 

Tangga 
99 Nikmatus Soimah 36 Jl. Suropati 89 Batu SDN Ngaglik 4 Batu SMA Wiraswasta 

100 Yana 18  Jl. Karate Batu SMPN 2 Batu SMP Menempuh 
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