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RINGKASAN 

EKSEKUTIF 
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Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui 

berbagai terobosan inovatif. Guna memahami sejauh mana program pelayanan Kementerian 

Keuangan saat ini dapat memuaskan para pengguna layanan dan membangun kepercayaan publik, 

maka diperlukan proses evaluasi dari waktu ke waktu mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan 

Kementerian Keuangan  pada tiap-tiap unit Eselon I dan non-Eselon dan layanannya serta agregat 

Kementerian Keuangan, juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek layanan sebagaimana 

termuat dalam undang-undang terkait dan teori-teori kepuasan pengguna layanan institusi 

pemerintah yang relevan. Dengan mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian 

Keuangan  secara teratur dan berkesinambungan baik di level agregat Kementerian Keuangan, 

Eselon I, maupun unit layanan, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang taktis 

dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan dan kepuasan pengguna layanan dari waktu ke 

waktu. Untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan untuk menghasilkan 

rekomendasi manajerial demi peningkatan kepuasan pengguna layanan, survei kepuasan pengguna 

layanan Kementerian Keuangan perlu dilaksanakan. Riset ini bertujuan untuk mengukur indeks 

kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan pada unit-unit Eselon I Kementerian Keuangan  

dan layanannya serta kinerja aspek-aspek layanan terkait dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

pengguna layanan. Indeks kepuasan dan analisis yang digunakan pada kajian ini merujuk pada 

pembentukan dan analisis indeks kepuasan dengan metode American Customer Satisfaction Index. 

Survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan tahun 2020 dilakukan untuk 38 unit 

layanan dari 10 unit Eselon I dan satu unit non-Eselon I (LNSW). Survei ini dilakukan di enam kota 

dengan total responden mencapai 3444 orang. Hasil survei  menunjukkan bahwa indeks kepuasan 

pengguna layanan (IKPL) Kementerian Keuangan berada pada angka 4.34. Angka Indeks ini 

menunjukkan  bahwa kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dalam kategori “sangat 

puas”, di atas target 4.00 (kategori “puas”). Demikian halnya pada sebelas unit unit Eselon I dan 



 
 

non-Eselon Kementerian Keuangan, seluruh unit tersebut mendapatkan IKPL di atas target 4.00. 

Lebih lanjut, indeks kepuasan pengguna layanan per kota menunjukkan bahwa dari enam kota 

lokasi survei, seluruh kota mendapatkan IKPL di atas 4 yang berarti pengguna layanan di enam kota 

ini puas dengan layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.  
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THE NEW SKPL 2020 

(PENAFIAN) 

_ 
 

Survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 

diwarnai oleh hal-hal baru yang tidak ditemukan pada SKPL-SKPL sebelumnya. Hal-hal ini 

membuat SKPL Kemenkeu 2020 yang dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas 

Padjadjaran unik dan berimplikasi pada penafsiran hal-hal tertentu pada laporan hasil SKPL yang 

ada dari tahun ke tahun. Setidaknya terdapat lima perbedaan penting yang perlu dipahami 

sebelum membaca temuan survei yang termuat pada laporan ini. Lima hal ini adalah: 

• Tim Peneliti 

Tim peneliti yang melaksanakan SKPL Kemenkeu 2020 berasal dari Universitas 

Padjadjaran. Tahun ini merupakan tahun pertama tim Universitas Padjadjaran 

melakukan SKPL Kemenkeu. SKPL pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan 

oleh tim dari Universitas Gadjah Mada (2015-2019), Institut Pertanian Bogor 

(2010-2014), dan Universitas Indonesia (2007-2009). Pergantian tim peneliti 

berimplikasi pada pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pengguna layanan. 

 

• Metode Pengukuran Tingkat Kepuasan 

Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan 

Kementerian Keuangan yang digunakan pada tahun ini adalah adaptasi dari 

American Customer Satisfaction Index. American Customer Satisfaction Index 

adalah metode pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan yang dikembangkan 

oleh Fornel et al. (1996) dan lebih lanjut diadaptasi untuk institusi pemerintah oleh 

Morgeson (2011). American Customer Satisfaction Index sudah menjadi 

benchmark  indikator kinerja perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga 

pemerintahan di Amerika Serikat.  Survei ini dilakukan tiap triwulan di Amerika 



 
 

Serikat oleh ASCI Institute. Lebih lanjut, temuan ACSI di Amerika Serikat juga 

digunakan sebagai salah satu indikator perekonomian, ACSI juga telah diadaptasi 

di bebagai negara. Adaptasi  ACSI pada SKPL Kemenkeu merupakan adaptasi 

ACSI pertama untuk mengukur kinerja institusi pemerintahan di Indonesia. 

Sementara pada SKPL 2019 metode pengukuran indeks menggunakan metode rata 

rata.  

• Aspek  Kepuasan yang Dinilai 

Adaptasi ACSI pada SKPL Kemenkeu berimplikasi pada aspek-aspek kepuasan 

yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai, selain merujuk pada UU No. 25 Tahun 

2009 seperti pada tahun-tahun sebelumnya, juga berlandaskan pada aspek-aspek 

kepuasan sesuai teori yang digunakan pada metode pengukuran kepuasan 

menggunakan ACSI. SKPL pada tahun ini menilai 15 aspek kepuasan pengguna 

layanan, bertambah empat aspek dari tahun-tahun sebelumnya. Empat aspek ini 

menyangkut penggunaan e-service  pada layanan-layanan Kemenkeu. Aspek e-

service  merupakan satu dari lima aspek utama yang ada pada metode ACSI,  aspek 

e-service  ditambahkan pada aspak yang dinilai pada SKPL karena belum termuat 

pada SKPL tahun-tahun sebelumnya kendati sebagian besar layanan  Kemenkeu 

dapat diaskes secara daring baik melalui situs Kemenkeu maupun aplikasi-aplikasi 

dari Kemenkeu. Lebih lanjut, kondisi kahar pademi COVID-19 juga membuat 

aspek ini semakin relevan unutk dinilai mengingat banyak layanan Kemenkeu yang 

diahlikan untuk dapat diakses secara daring sebagai implikasi dari business 

continuity plan Kemenkeu dalam memitigasi dampak dari pandemi. 

• Jumlah dan Jenis Layanan 

Total layanan yang dinilai pada SKPL 2020 adalah sebanyak 38 layanan, lebih 

sedikit 12 layanan dari SKPL tahun 2019. Layanan yang disurvei juga memiliki 

perbedaan karakteristik dari yang disurvei pada tahun sebelumnya, perbedaan 

karakteristik ini dikarenakan sebagian unit layanan yang dinilai  baru pernah 

disurvei pada tahun  ini dan ada beberapa layanan yang disurvei pada tahun 

sebelulnya namun tidak disurvei pada tahun ini. Kondisi kahar pandemi COVID-19 

juga menyebabkan beberapa jenis layanan yang berkarakteristik diakses secara 

luring berubah menjadi layanan yang dapat diakses juga secara daring.  



 
 

• Kondisi Kahar Pandemi COVID-19 dan Metode Survei 

Kondisi  kahar pendemi COVID-19 selain berimbas pada karakteristik layanan-

layanan yang disurvei sebagaimana dijelaskan di atas, juga berimbas pada metode 

survei. SKPL pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan wawancara langsung 

dengan responden survei. Karena kondisi pandemi,  SKPL pada tahun ini dilakukan 

dengan menggunakan phone-assisted personal interview (PAPI). Penggunaan  

PAPI sebagai metode pengumpulan data memiliki beberapa keterbatasan seperti 

probing  yang relatif lebih sulit dilakukan dibanding wawancara luring langsung 

dengan responden.  Meski demikian, penggunaan PAPI memiliki kelebihan di 

mana tim pengumpul data dapat menjangkau lebih banyak responden dengan 

sumber daya yang juga relatif lebih sedikit, sehingga ada efisiensi dalam 

pengumpulan data pada SKPL tahun ini. 

Hal-hal  di atas menyebabkan indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) Kementerian 

Keuangan pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan  IKPL pada tahun-

tahun sebelumnya. Begitu juga dengan IKPL tiap unit Eselon I dan unit-unit layanannya. 

Agar dapat bisa menghasilkan suatu pembadingan IKPL tiap unit eselon I dan unit layanan 

antara tahun 2020 dan tahun 2019, tim menggunakan selisih skor Jarak dari IKPL agregat (IKPL 

Kemenkeu); tim membandingkan selisih IKPL Eselon I/unit layanan dari IKPL Kemenkeu tahun 

2020 dan tahun 2019 untuk melihat performa relatif Eselon I/unit layanan (yang disurvei pada 

dua tahun ini). Selisih skor jarak yang positif (nilai IKPL Eselon I/unit layanan pada tahun 2020 

lebih besar dari tahun 2019) menandakan adanya peningkatan performa relatif Eselon I/unit 

layanan terkati dari performa Kemenkeu secara keseluruhan, vice versa. 

Mengingat hal-hal yang telah disampaikan di atas bahwa terdapat kondisi-kondisi pada 

SKPL tahun 2020 yang jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga penafsiran 

hasil survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan tahun 2020 harus selalu dengan 

memertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, utamanya saat membandingkan IKPL 

antar-tahun. 
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PENDAHULUAN 
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BAB 1 | PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan salah satunya tercermin dari pelayanan publik 

(public service) yang prima (excellence). Pelayanan prima bukan saja merupakan faktor penting 

dalam dunia birokrasi modern tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan 

Reformasi Nasional. TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan 

bebas korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

yang  bersih dan bebas KKN merupakan dua tonggak penting regulasi dalam pelaksanaan 

birokrasi di Indonesia. 

Menyikapi reformasi birokrasi di lembaga negara, Kementerian Keuangan  mengeluarkan 

berbagai paket kebijakan dimulai dari periode 2002-2006, antara lain: (a) Penerbitan Paket UU 

Keuangan negara yang terdiri dari: (i) UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara; (ii) UU 

No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan (iii) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (b) Pemisahan fungsi 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran; (c) Pembentukan Large Tax Office sebagai 

bentuk modernisasi administrasi perpajakan tahap I. 

Penyempurnaan reformasi birokrasi terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

termasuk pada periode 2007 dengan mengeluarkan tiga pilar utama yaitu: 

1. Pilar Organisasi dilakukan melalui berbagai cara yaitu: a) melalui penajaman tugas dan 

fungsi; b) pengelompokkan tugas-tugas yang koheren; c) eliminasi tugas yang tumpang 

tindih; dan d) modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan  dan cukai, 

perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya. 

2. Pilar Proses Bisnis dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu: a) melalui penetapan dan 

penyempurnaan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) yang memberikan 

kejelasan dan memuat janji layanan; b) analisa dan evaluasi jabatan; c) penerapan sistem 

peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis  Balance Score Card (BSC) ; serta e) 

pembangunan berbagai sistem aplikasi e-government. 
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3. Pilar SDM dilakukan melalui: a) peningkatan disiplin; b) pembangunan assessment center; c) 

diklat berbasis kompetensi; d) pelaksanaan merit system; e) penataan sumber daya manusia; f) 

pembangunan SIMPEG (sistem informasi manajemen kepegawaian); dan g) penerapan sistem 

reward and punishment secara konsekuen dan konsisten. 

 

Gambar 1.1 Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2020 

Sebagai bendahara negara, reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan  

memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan 

pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi kementerian lainnya 

untuk melakukan hal yang sama. Dengan keberhasilan ini, Presiden Republik Indonesia 

kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan adanya dukungan regulasi tersebut, gerakan 

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan bisa diintegrasikan dengan gerakan Reformasi 

Birokrasi Nasional. 

Sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025, mencakup tiga aspek yaitu: (1) terwujudnya pemerintahan yang 
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bersih dan bebas KKN; (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat; (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berkenaan dengan 

sasaran reformasi birokrasi tersebut, tingkat kepuasan pengguna layanan merupakan sebuah 

ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Kementerian Keuangan dalam 

memenuhi harapan para pengguna layanan.Layanan publik (public service) merupakan kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

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

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan 

publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen 

berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (i) Kepentingan umum; (ii) Kepastian hukum; (iii) 

Kesamaan hak; (iv) Keseimbangan hak dan kewajiban; (v) Keprofesionalan; (vi) Partisipatif; 

(vii) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (viii) Keterbukaan; (ix) Akuntabilitas; (x) 

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (xi) Ketepatan waktu; dan (xii) Kecepatan, 

kemudahan dan keterjangkauan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagai bentuk manifestasi reformasi birokrasi yang didasarkan pada Pilar Organisasi, 

Pilar Proses Bisnis dan Pilar SDM, Kementerian Keuangan telah berupaya meningkatkan 

kualitas layanan melalui berbagai terobosan inovatif antara lain pengembangan  sumber daya 

manusia, pembangunan fasilitas kantor pelayanan modern, dan penetapan standar-standar 

pelayanan yang terukur. Guna memahami sejauh mana program pelayanan Kementerian 

Keuangan saat ini dapat memuaskan para pengguna layanan dan membangun kepercayaan 

publik, Kementerian Keuangan memerlukan proses evaluasi dari waktu ke waktu mengenai 

tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 11 Aspek Layanan sebagaimana diatur dalam UU 

Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kesebelas aspek tersebut adalah: 

1. Keterbukaan/kemudahan akses informasi 

2. Informasi Layanan 

3. Kesesuaian Prosedur dengan Ketentuan yang Ditetapkan 

4. Sikap Pegawai 
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5. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai 

6. Lingkungan Pendukung 

7. Akses terhadap Layanan 

8. Waktu Penyelesaian Layanan 

9. Pembayaran Biaya Sesuai Aturan/Ketentuan yang Ditetapkan 

10. Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan 

11. Keamanan Lingkungan dan Layanan 

Organisasi Kementerian Keuangan yang kompleks yakni terdiri dari 11 Unit Eselon I 

menyebabkan kualitas layanan barangkali relatif bervariasi terkait perbedaan situasi dan kondisi 

layanan serta keanekaragaman suberdaya yang dimiliki setiap unit Eselon I. Untuk itu diperlukan 

analisis kinerja unit Eselon I secara bijaksana. Dengan mengukur tingkat kepuasan pengguna 

layanan Kementerian Keuangan secara berkala dan berkesinambungan baik di level agregat 

maupun Unit Eselon I dengan jenis layanannya, Kementerian Keuangan diharapkan dapat 

menetapkan kebijakan secara taktis dan strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan. 

Penilaian yang objektif terhadap kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan melalui penilaian 

unit-unit internal yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga dilakukan 

kepada pihak eksternal pengguna jasa Kementerian Keuangan baik itu individu, swasta, maupun 

lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan 

baik, penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal perlu dilakukan guna menganalisis 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 

Guna mengukur respons masyarakat terkait inovasi pelayanan yang diberikan 

Kementerian Keuangan yakni berupa pelayanan digital (E-Service) dalam merespons tuntutan 

pelayanan publik yang dinamis. Pada SKPL 2020, pengukuran kualitas layanan ditambahkan 

empat aspek layanan terkait layanan digital (E-Service). Oleh karena itu, selain sebelas aspek 

layanan tersebut di atas, evaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan tahun 2020 diperluas 

menjadi 15 aspek layanan. Keempat aspek layanan berkaitan dengan pelayanan E-Service yang 

ditambahkan di tahun 2020 yakni: 

1. Efficiency , Ease of use and Accessibility 

2. Reliability 

3. Customer Support 

4. Security 
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Dengan mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan pada lima 

belas aspek layanan tersebut di atas, pelayanan publik yang prima dapat dirasakan selaras dengan 

reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan pelaksanaan survei kepuasan publik di Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia tahun 2020 ini adalah sebagai berikut: 

1.1.1. Maksud 

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan publik atas pelayanan Kementerian Keuangan, 

perlu dilakukan survei atas penyelenggaraan layanan pada unit-unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur indeks kepuasan publik atas 

pelayanan, pada masing-masing jenis layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks 

masing-masing layanan selanjutnya digunakan untuk mengukur indeks kepuasan publik pada 

tingkat Eselon I dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur indeks kepuasan publik pada 

tingkat agregat Kementerian Keuangan. Layanan yang disurvei harus merefleksikan berbagai 

karakteristik yang berada pada masing-masing jenis layanan yakni (1). layanan yang sepenuhnya 

interaksi fisik langsung dengan manusia (luring); (2). layanan yang sepenuhnya digital tanpa 

interaksi fisik dengan manusia (daring); (3). layanan kombinasi antara fisik dan digital 

(kombinasi); (4).layanan yang memberikan pengenaan biaya dan (5).layanan yang memberikan 

sanksi/denda. Dengan demikian melalui riset ini dapat diperoleh informasi kondisi kualitas 

pelayanan, harapan dan kepuasan para pengguna layanan/stakeholders sebagai dasar 

pengambilan kebijakan perbaikan proses bisnis di masa yang akan datang. 

 Tujuan Kajian 

Berdasarkan maksud kajian di atas maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Kementerian Keuangan : 

a. IKPL Eselon I dan perbedaan antar waktu; 

b. IKPL  Agregat Kementerian Keuangan  dan perbandingan antar waktu; 

c. IKPL masing-masing kota; 

d. IKPL masing-masing Eselon I per kota. 
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2. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek layanan apa yang sudah dan aspek layanan 

apa yang perlu ditingkatkan; 

3. Menganalisis keterkaitan antara kinerja aspek-aspek layanan dan tingkat kepuasan 

stakeholders. 

4. Memberikan saran dan rekomendasi manajerial dalam rangka peningkatan kepuasan 

pengguna layanan Kementerian Keuangan. 

 

1.4 Sasaran Kajian 

Sasaran dari kegiatan ini adalah stakeholders Kementerian Keuangan baik internal maupun 

eksternal dengan pemilihan responden yang dapat mewakili keseluruhan stakeholders 

Kementerian Keuangan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Kajian 

Pertama, survei ini dilakukan terhadap keorganisasian utama dari Kementerian Keuangan  

selengkapnya terdiri dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretariat Jenderal, 

Inspektorat Jenderal, 7 (tujuh) Direktorat Jenderal, dua Badan dan 1 (satu) Unit non-Eselon, 

yakni: 

1. Sekretaris Jenderal (SETJEN) 

2. Inspektorat Jenderal (ITJEN) 

3. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 

4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) 

10. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

12. Lembaga National Single Window (LNSW) 
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Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan  pada tahun 2018 hingga 

tahun 2020 dilakukan  pada 10 Unit Eselon I, meliputi: 1) DJA; 2) DJP; 3) DJBC; 4) DJPb; 5) 

DJKN; 6) DJPK; 7) DJPPR, 8) Sekretariat Jenderal (SETJEN); 9) Inspektorat Jenderal (ITJEN); 

10) BPPK; dan tambahan 1 (satu) unit yaitu Unit non-Eselon LNSW. Terdapat 1 (satu) Unit 

Eselon I yang tidak dievaluasi yaitu BKF (Badan Kebijakan Fiskal). 

Jenis layanan yang dinilai dalam survei SKPL 2020 berjumlah 38 jenis layanan dan 

berbagai keragaman sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing Unit Eselon I dan 1 

(satu) Unit non-Eselon yaitu LNSW sebagaimana dirangkum pada lampiran 1. 

Kedua, survei dilakukan terhadap pihak internal Kementerian Keuangan dan pihak 

eksternal pengguna layanan Kementerian Keuangan  baik individu, swasta, maupun lembaga 

negara lainnya. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM 

KEMENTERIAN KEUANGAN 
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BAB 2 | GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

 

2.1 Profil Organisasi 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan organisasi negara di tingkat 

pemerintahan Republik Indonesia yang memiliki peran penting yakni mengelola keuangan 

negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara. 

Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI 

dan dipimpin oleh seorang menteri keuangan. Kementerian Keuangan mempunyai moto Nagara 

Dana Rakca, moto ini berarti “Penjaga Keuangan Negara”. Sebagai bagian dari suatu 

pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan 

untuk melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila 

disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. 

Organisasi Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 

Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal. Terdapat delapan Staf Ahli Menteri 

Keuangan yang berada langsung di bawah Menteri Keuangan. Terdapat tujuh direktorat, dua 

badan, dan tiga pusat dalam organisasi kementerian keuangan. 

Berdasarkan Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa (2020) organisasi 

Kementerian Keuangan merupakan satu-satunya kementerian yang bersifat holding company 

type department. Kementerian Keuangan mengalami perubahan organisasi yang dinamis 

mengikuti tuntutan perubahan lingkungan dan kebutuhan stakeholders terhadap pelayanan publik 

yang akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan berkeadilan. Perubahan manajemen yang 

dinamis di dalam organisasi Kementerian Keuangan juga diikuti dengan perubahan struktur 

organisasi Kementerian Keuangan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan stakeholder. 

Perubahan struktur organisasi Kementerian Keuangan tersebar dalam keputusan dan peraturan 

Menteri Keuangan dari semenjak berdirinya Kementerian Keuangan pada awal kemerdekaan 

hingga saat ini. Gambaran struktur organisasi Kementerian Keuangan tersaji pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan 

Gambar 2.1. menunjukkan susunan struktur organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan, yang terdiri dari : 

1. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai  tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Menteri dalam 

memimpin penyelenggaraan urusan kementerian. 

3. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

4. Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bertugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara  sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan 

dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 

pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Inspektorat Jenderalmempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern atas 

pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pemberian 

rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan 

penegakan hukum penerimaan pajak. 
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14. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-

isu strategis kepada Menteri di bidang kepatuhan penerimaan pajak. 

15. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 

isu-isu strategis kepada Menteri di bidang pengawasan penerimaan pajak. 

16. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 

isu-isu strategis kepada Menteri di bidang penerimaan negara. 

17. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 

isu-isu strategis kepada Menteri di bidang pengeluaran negara. 

18. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang ekonomi 

makro dan keuangan internasional. 

19. Staf Ahli Bidang Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang jasa keuangan dan pasar 

modal. 

20. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang organisasi, 

birokrasi, dan teknologi informasi. 

21. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang hukum dan hubungan 

kelembagaan. 

22. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuanganmempunyai tugas mengoordinasikan, 

menyusun dan melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, 

dan mengelola infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan komunikasi data, aplikasi, basis 

data, keamanan informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer. Pusat Analisis Dan 

Harmonisasi Kebijakan bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan 

atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan program dan 

kegiatan Menteri Keuangan.. 

23. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan 

informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan , Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, 

Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. 



14 

24. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  206.1/PMK.01/2014 tentang Sekretariat 

Pengadilan Pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak bertugas memberikan pelayanan di bidang 

tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding 

dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi 

penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi 

yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. 

25. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan,  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari 

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang 

sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.. 

26. dasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga National Single Window, Lembaga National Single Window 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window dan 

penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window dalam penanganan dokumen 

kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen penzman, dokumen 

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau 

impor secara elektronik. 

 

2.2 Tugas, Fungsi, dan Peran 

2.1.1. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, 

Kementerian Keuangan  memiliki tugas “Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” 

 

2.1.2. Fungsi dan Peran 

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan memiliki fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggarar, penerimaan 

negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan 
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negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan 

negara; 

2. Perumusa dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; 

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Keuangan; 

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; 

6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian 

Keuangan di daerah; 

7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 

8. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara 

, dan manajemen pengetahuan; dan 

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu 

pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian 

Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara. 

 

2.3 Visi dan Misi 

Kementerian Keuangan memiliki visi: 

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian 

Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk 

Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai lima misi. Lima misi 

ini adalah: 

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; 
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2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta 

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; 

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; 

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; 

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya 

Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. 

 

2.4 Jenis Layanan 

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2020 Kementerian Keuangan dilakukan 

sebagai komitmen mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta memenuhi kebutuhan 

stakeholders atas layanan yang prima. Jenis Layanan Kementerian Keuangan memiliki 

karakteristik layanan seperti yang tersaji pada bab 5. 
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BAB 3 

LANDASAN TEORI 
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BAB 3 | LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Kualitas Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan 

Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di 

dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan 

pelayanan publik, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar 

pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. 

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan informasi 

dan pengaduan masyarakat; pengawasan internal;  dan pelayanan penyuluhan dan konsultasi kepada 

masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh 

penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 

kondisi lingkungan. Dalam penyusunan standar pelayanan wajib tersebut diperlukan peran 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu dengan menerapkan standar pelayanan 

publik dengan baik, penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat 

sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dengan demikian penyelenggara pelayanan publik 

dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola yang efektif, efisien, inovatif dan memiliki komitmen 

atas mutu layanan. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan 

masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik sangat penting untuk terus ditingkatkan. 

Dengan melakukan evaluasi layanan kepada masyarakat yang dilayani atas pengalaman 

layanan yang dirasakan, dapat mengukur kualitas atau kinerja yang dirasakan dan harapannya 
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sehingga hal ini diharapkan memiliki pengaruh langsung dan positif pada kepuasan pengguna 

layanan (Anderson dan Fornell, 2000). Pendapat ini konsisten dengan pendapat Muturi, Sagwe, 

Cheruiyot & Maru (2013) bahwa  kualitas layanan dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ali & Raza (2017);  Raza, Jawaid, dan Hassan (2015) yang 

menyatakan bahwa kualitas layanan berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan. 

 

3.2 Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

Kepuasan pengguna layanan dapat ditunjukkan dari perilakunya atas layanan yang dirasakan. 

Kepuasan konsumen adalah “perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang 

diharapkan” (Kotler, 2009). Kepuasan pengguna layanan merupakan elemen penting dari aktivitas 

sebuah organisasi yang menghubungkan proses menggunakan layanan dengan fenomena pasca-

menggunakan layanan pembelian (Ha & Jang, 2009). Liat, Mansori, dan Huei (2014)  

mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang yang dialami pengguna layanan setelah 

menerima layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pengguna tersebut. 

Kepuasan pengguna layanan diukur sebagai perbedaan antara harapan dan pengalaman atas 

kualitas jasa/barang yang diterima. Menurut Song, Li, van der Veen, dan Chen (2011), tingkat 

kepuasan yang berkaitan dengan suatu produk atau layanan ditentukan oleh tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan yang dialami oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan merujuk pada pemenuhan penuh 

harapan seseorang, yang berupa sikap atau perasaan yang dihasilkan dari penggunaan beberapa 

Gambar 3.1 Hubungan Ekspektasi, Kualitas, dan Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Yeon, Park, dan Kim (2005) 
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produk atau layanan kegiatan pemasaran secara langsung terkait dengan kepuasan pelanggan dan 

kadang-kadang dikaitkan dengan perilaku pembelian konsumen (Ali & Raza, 2017). Konsep ini 

berlaku umum baik bagi bisnis, organisasi non-profit, maupun institusi publik. Oleh karena itu 

mengukur tingkat kepuasan konsumen (atau pengguna layanan dalam konteks institusi publik) 

adalah perlu demi kelangsungan sebuah entitas. 

 

Dalam konteks institusi nonbisnis termasuk di antaranya adalah institusi pemerintah, 

kepuasan pelanggan atau pengguna layanan  sangat penting untuk dievaluasi dan diukur sehingga 

dapat meningkatkan kinerja institusi pemerintah. Kepuasan pengguna layanan pemerintahan 

merupakan amanat undang-undang tentang pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah 

terhadap masyarakat. Upaya untuk mempertahankan kepuasan pelanggan salah satunya adalah 

memantau apa yang mereka inginkan dari produk/jasa yang disajikan. Secara teoritis, kepuasan 

pelanggan secara signifikan merupakan bagian dari Barometer Kepuasan Nasional dimulai dari 

Swedia (Fornell,1992), Amerika Serikat (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996), dan 

Norwegia (Andreassen & Lindestad, 1998). Indeks kepuasan pelanggan ini juga dikembangkan di 

New Zealand, Austria, Korea Selatan dan Uni Eropa, kemudian dikembangkan untuk tingkat 

ekonomi global. Validitas dan reliabilitas model dan metodologi indeks pengukuran kepuasan 

pelanggan dipelajari, diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus sepanjang waktu. 

Gambar 3.1 Model ACSI 

Sumber: https://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction 
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Salah satu pengukuran tingkat kepuasan konsumen yang sering diadopsi adalah skala 

pengukuran kepuasaan pelanggan di Amerika atau dikenal dengan American Customer Satisfaction 

Index (ACSI). Anderson dan Fornell (2000) menyebutkan bahwa ACSI memiliki tiga anteseden: 

kualitas yang dirasakan (perceived quality), nilai yang dirasakan (perceived value) dan harapan 

pelanggan (customer expectations) (Gambar 3.1). Lebih lanjut Fornell, Morgeson, Hult dan 

Vanamburg (2020) menyampaikan bahwa tujuan awal ACSI disusun untuk mengukur kualitas serta 

kuantitas output ekonomi nasional. Pengukuran dilakukan secara berjenjang dimulai dari level 

organisasi paling mikro misal level organisasi perusahaan, kemudian dilakukan pembobotan dan 

agregat ke tingkat industri, sektor, dan ekonomi nasional. 

 Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi kualitas adalah ukuran evaluasi pelanggan melalui pengalaman konsumsi baru-baru 

ini terhadap kualitas produk atau layanan perusahaan. Kualitas diukur dalam hal kustomisasi, yaitu 

sejauh mana suatu produk atau layanan memenuhi kebutuhan individu pelanggan, dan keandalan, 

yang merupakan frekuensi terjadinya kesalahan dengan produk atau layanan tersebut. Menurut 

Zeithaml, Bitner dan Gremler  (2018) ekonomi maju dunia saat ini dan dimasa yang akan datang 

didominasi oleh layanan, dan hampir semua organisasi  memandang kualitas layanan sebagai hal 

penting untuk mempertahankan pengguna layanan mereka saat ini dan di masa depan. kualitas 

layanan menjadi bagian dari keunggulan kompetitif berkelanjutan dimasa yang akan datang, dan 

mengikuti Snoj et al. (2004) perceived quality, merupakan hasil dari perbandingan harapan 

konsumen dengan kinerja aktual dari suatu merek atau produk. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

masyarakat atas pelayanan yang nyata diterima dengan pelayanan yang sesungguhnya masyarakat 

harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk (Parasuraman, Zeihaml & Malhotra, 

2005). 

Namun demikian, meningkatkan kualitas pelayanan (service quality) bergantung pada 

kemampuan organisasi yang secara konsisten memenuhi keinginan serta kebutuhan dari pengguna 
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pelayanan publik yakni masyarakat. Hussain, Al Nasser dan Hussain (2015) menyebutkan manfaat 

dari meningkatnya pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan hubungan dengan pengguna pelayanan publik menjadi lebih kuat; 

2. Memberikan dasar yang baik agar pengguna kembali menggunakan layanan yang tersedia 

(re-use activities); 

3. Meningkatkan loyalitas pengguna; 

4. Membuat rekomendasi dan citra (branding) yang positif terkait kualitas pelayanan dengan 

metode mulut ke mulut (word-of-mouth); dan 

5. Meningkatkan reputasi penyedia layanan. 

 Harapan Pengguna Layanan (Customer Expectation) 

Harapan pengguna layanan bersifat dinamis: harus dievaluasi secara periodik karena berbeda 

dari waktu ke waktu, berbeda untuk setiap orang dan setiap budaya. Harapan pengguna layanan atas 

kualitas layanan pada masa kini berbeda untuk waktu yang akan datang. Layanan yang diterima 

pengguna layanan (customer perceived service) dapat diartikan sebagai kualitas layanan yang 

berkaitan dengan pengalaman pelanggan atau pengguna layanan masing-masing (Zeithaml dan 

Mary, 2000). Harapan pelanggan adalah ukuran antisipasi pelanggan terhadap kualitas produk atau 

layanan perusahaan. Ekspektasi mewakili pengalaman konsumsi sebelumnya, yang mencakup 

beberapa informasi nonpengalaman seperti iklan dan dari mulut ke mulut, dan perkiraan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan kualitas di masa depan. Harapan pelanggan dipandang 

sebagai prediksi yang dibuat oleh pelanggan tentang apa yang mungkin terjadi selama transaksi atau 

pertukaran yang akan datang. Konstruksi harapan pelanggan telah dipandang sebagai salah satu 

peran kunci dalam evaluasi kualitas layanan pelanggan. Almsalam (2014) membuktikan bahwa 

harapan pelanggan (customer expectation) dan kualitas layanan yang dirasakan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 Komplain dan Kepercayaan Pengguna Layanan (Customer Complaint and Trust) 

Keluhan pelanggan diukur sebagai jumlah responden yang menunjukkan bahwa mereka 

pernah mengeluh kepada entitas terkait secara langsung tentang produk atau layanan dalam jangka 

waktu tertentu. Kepuasan memiliki hubungan negatif dengan keluhan pelanggan, karena semakin 

puas pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengeluh. Fornell, Morgeson, Hult dan 

Vanamburg (2020) memprediksi bahwa peningkatan kepuasan berhubungan negatif dengan tingkat 
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komplain, yang berimplikasi bahwa perusahaan akan mengalami penurunan jumlah pengaduan 

seiring dengan peningkatan kepuasan. 

Dua hasil terpenting dari perubahan tingkat kepuasan pelanggan yaitu perilaku konsumen 

masa depan yang diprediksikan akan mendorong keluhan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

Fornell, Morgeson, Hult dan Vanamburg (2020) menyatakan bahwa peningkatan kepuasan 

diprediksi akan meningkat dan mengarah pada loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Pendapat ini 

konsisten dengan studi yang dilakukan Morgeson dan Petrescu (2011) yakni mencari apa yang 

mendorong kepuasan dan kepercayaan warga terhadap lembaga pemerintah federal AS. Studi ini 

memberi temuan bahwa terdapat perbedaan dalam faktor penentu kepuasan dan kepercayaan, yang 

meliputi persepsi kualitas layanan yang dialami dan informasi yang diberikan, faktor demografis, 

harapan warga negara, dan adopsi e-government. 
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BAB 4 | METODE KAJIAN 

 

  

 

The New SKPL 2020  

SKPL 2020 memiliki beberapa karakteristik berbeda dari SKPL tahun-

tahun sebelumnya. SKPL 2020 dikembangkan terkait dengan perubahan 

metode survei, pengolahan data dan penghitungan Indeks menggunakan 

American Customer Satisfaction Index (ACSI). Pelaksanaan SKPL 

2020 dilakukan pada situasi pandemi COVID-19, sehingga IKPL 2020 

dan 2019 tidak dapat dibandingkan secara langsung; perbandingan yang 

dilakukan adalah dengan melihat selisih IKPL Eselon I dan non-Eselon  

dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan  dan membandingkan 

selisih ini di tahun 2020 dan 2019. 
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4.1 Tahapan Kajian 

Kajian ini memiliki beberapa tahapan utama yang bertujuan untuk mendapatkan Indeks 

Kepuasan Pengguna Layanan  (IKPL) Kementerian Keuangan, yakni: 

1. Pengembangan konseptual Model yang terdiri dari tahapan studi literatur, dikembangkan 

melalui Delphi process 

2. Pengembangan instrumen penelitian (instrumen riset, uji validitas dan reliabilitas kuesioner). 

3. Proses pengambilan data 

4. Analisis data. 

a. Pemodelan Kepuasan Pengguna Layanan. 

b. Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) seluruh jenis layanan di 10 

unit Eselon I dan satu non-Eselon (LNSW). 

c. Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per Eselon I dan non-Eselon dengan 

metode agregasi. 

d. Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan dengan 

metode agregasi. 

 

4.2 Pengembangan Model Konseptual 

 Konstruksi Model Konseptual 

Konseptualisasi model dibangun berdasarkan teori-teori yang terkait dengan kepuasan 

pelanggan, perceived quality, customer expectation, customer satisfaction, customer complaint, dan 

customer trust. Selain berdasarkan teori, pengembangan model juga berdasar pada undang-undang 

tentang pelayanan publik yang berlaku. Model konseptual yang dikembangkan ini selanjutnya akan 

melewati tahap pengujian. 

Model konseptual pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan  

secara umum dapat digambarkan melalui gambar berikut. 
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Terdapat dua variabel laten utama pembentuk kepuasan pengguna layanan yakni perceived 

quality dan customer expectation. Variabel laten perceived quality di definisikan sebagai 

penilaian keseluruhan pengguna layanan terkait pengalaman baru-baru ini menggunakan layanan 

dari instansi terakhir. Perceived quality dimanifestasi dalam 15 dimensi, yang mana masing-

masing dimensi memiliki indikator. Sementara variable laten customer expectation merupakan 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh responden sebelum menggunakan layanan instansi 

terkait. Model kepuasan pengguna layanan sebagaimana ditunjukan pada gambar 4.1, 

dikembangkan dengan menambahkan variabel laten lainnya yaitu customer complaints dan 

customer trust. Customer complaints merupakan komplain dari pengguna layanan atas layanan 

yang didapat. Variable customer complaints juga memengaruhi variable customer trust. Variabel 

customer trust diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna atas layanan yang diberikan 

instansi di masa yang akan datang dan apakah pengguna akan merekomendasikan layanan dari 

instansi terkait kepada orang lain. 

 Pengembangan Model: Delphi Process 

Model konseptual yang telah dibangun (variabel, aspek dan unsur) perlu dilakukan 

pengembangan guna menyesuaikan dengan keperluan penyusunan Kepuasan Pengguna Layanan 

Sektor Publik. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa model konseptual 

yang ada merupakan kombinasi dari teori-teori kepuasan konsumen dan implementasi dari Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pelayanan publik. Dalam model konseptual, indikator-indikator 

yang digunakan merupakan konsep pengukuran kinerja layanan publik. Dengan demikian, guna 

Gambar 4.1 Model Konseptual Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan  
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menyelaraskan antara teori-teori kepuasan konsumen (pengguna layanan) dengan implementasi UU 

Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan validasi. Validasi konseptual model dilakukan dengan 

metode Delphi. 

Metode Delphi merupakan metode yang umum digunakan untuk menemukan konvergensi 

pendapat/konsensus dari para pakar. Delphi memiliki beberapa karakteristik utama yakni iterasi 

berganda, anonymity, controlled feedback, dan statistical group response. Metode Delphi, kontras 

terhadap teknik pengumpulan dan analisis data lainnya, menggunakan iterasi berganda dengan 

tujuan mengembangkan konsensus pada satu kelompok responden. Metode Delphi mengharuskan 

beberapa ronde penyebaran kuesioner sampai tercapai tingkat konsensus yang diinginkan. Selain 

iterasi berganda, karakteristik Delphi lainnya adalah anonymity responden survei. Anonymity dalam 

metode Delphi mengurangi efek persuasi dari responden yang dominan, anonymity juga membantu 

mengurangi tekanan psikologis dari responden saat mengisi survei. 

Karakteristik berikutnya dari metode Delphi adalah controlled feedback. Setiap berakhirnya 

tiap ronde Delphi, fasilitator akan melakukan analisis statistik secara agregat dan menentukan 

apakah ronde selanjutnya diperlukan. Hal ini tergantung pada tingkat konsensus dari tiap ronde. 

Karakteristik utama yang terakhir adalah statistical group response. Pada akhir tiap ronde Delphi, 

fasilitator akan menampilkan statistik hasil ronde tersebut yang biasanya berupa measure of central 

tendency, dispersi, dan distribusi frekuensi. Ukuran-ukuran ini akan membantu responden dalam 

menentukan respon yang akan ia berikan pada ronde berikutnya (Von der Gracht, 2012). 

Pengukuran konsensus merupakan hal yang penting dalam metode Delphi. Konsensus 

memiliki peran penting dalam analisis dan interpretasi hasil Delphi (Von der Gracht, 2012). Salah 

satu metode yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan Inter-Quartile Range (IQR). 

Konsensus tercapai dalam Delphi ketika nilai IQR sama dengan atau kurang dari satu. Kriteria ini 

sesuai jika Delphi menggunakan five-point likert scale (Von der Grach & Darkow, 2010). 
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4.3 Pengembangan Instrumen Penelitian 

 Definisi Operasional dan Pengukuran 

Kuesioner survei IKPL dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian 

disesuaikan pada konteks Kementerian Keuangan dan dikembangkan. Melalui diskusi kelompok 

terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing-masing unit Eselon I dan non-Eselon 

Kementerian Keuangan , akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik, dan organisasi. 

Pembangunan kuesioner IKPL dilaksanakan setelah validasi model konseptual. 

Pengukuran IKPL Kementerian Keuangan  2020 menggunakan 11 aspek layanan yang 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan 4 (empat) 

aspek e-service yakni: efficiency,ease of use & accessibility; reliability; customer support; dan 

security yang dibangun melalui proses literatur mapping dan  validasi diskusi kelompok terfokus 

dengan para panelis. 

Adapun operasionalisasi variabel berdasarkan model konseptual yang sudah divalidasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Definisi Operasion Variabel 

Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Perceived Quality Akses informasi layanan Kemudahan akses informasi tentang prosedur layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai ada atau tidak adanya biaya 

layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai besarnya standar waktu 

proses layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai hasil layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai saluran resmi bagi pengguna 

layanan untuk menyampaikan keluhan (complaint) 

Kemudahan akses informasi mengenai besarnya standar biaya resmi 

layanan (khusus layanan yang mengenakan biaya) 

Informasi layanan Kelengkapan informasi layanan terkait persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk pengisian dokumen 

layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait informasi jenis/tipe layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait standar waktu proses 

layanan 

Kelengkapan Informasi layanan terkait standar hasil layanan 

Kemudahan pemahaman bahasa pada informasi layanan oleh 

pengguna layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait standar biaya resmi layanan 

(khusus untuk layanan yang mengenakan biaya) 

Ketersediaan informasi narahubung yang dapat dihubungi 

Kelengkapan informasi layanan terkait konsekuensi hukum apabila 

menyampaikan data/dokumen yang tidak benar 

Akses terhadap layanan Kemudahan penjangkauan lokasi layanan oleh pengguna layanan 

Kesesuaian waktu operasional dengan kebutuhan pengguna layanan 

Kemudahan akses layanan dengan berbagai cara sesuai ketentuan 

(misalnya melalui surat, telepon, tatap muka, daring, dan lain-lain) 

Kualitas akses daring terhadap layanan (kecepatan, ramah bagi 

pengguna) (khusus untuk layanan yang menggunakan layanan 

daring) 

Jangkauan akses layanan bagi semua segmen pelanggan 

Kesesuaian prosedur dengan 

ketentuan yang ditetapkan 

Keadilan pemberian layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kesederhanaan alur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kesesuaian pemberian pelayanan diberikan dengan petunjuk 

operasional layanan 

Waktu penyelesaian layanan Kepastian jadwal waktu pelayanan 

Ketepatan waktu pemberian layanan sesuai standar yang ditetapkan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Ketersediaan pemantauan proses layanan oleh pengguna layanan 

Ketersediaan pemantauan tahapan proses penyelesaian layanan 

melalui sistem oleh pengguna layanan daring (khusus untuk layanan 

yang menggunakan sistem aplikasi daring) 

Efisiensi waktu penyelesaian layanan 

Fleksibilitas dan atau adaptabilitas pemberian layanan 

Sikap pegawai Kesediaan pegawai dalam membantu pengguna layanan sesuai 

tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

Kesopanan pegawai bersikap terhadap pengguna layanan 

Sikap pegawai saat mendengarkan informasi yang disampaikan 

pengguna layanan 

Cepat-tanggap pegawai dalam memberikan layanan 

Kesiapan pegawai dalam melayani pada waktu dan tempat yang 

ditentukan (khusus untuk layanan yang diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

Pegawai berpenampilan rapi 

Kemampuan dan keterampilan 

pegawai 

Keandalan pegawai dalam memberikan layanan 

Kecekatan pegawai dalam memberikan layanan 

Keahlian pegawai dalam memberikan layanan 

Pemahaman pegawai terkait substansi layanan yang diberikan 

Kemampuan pegawai dalam memberikan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi oleh pengguna layanan 

Lingkungan Pendukung 

 

 

Dukungan sarana prasarana layanan 

Kememadaian sistem teknologi informasi layanan 

Kenyamanan tata ruang layanan (khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan mendatangi kantor layanan) 

Kenyamanan suasana pelayanan (khusus untuk layanan yang 



32 

Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

diakses pengguna dengan mendatangi kantor layanan) 

 

Keamanan lingkungan 

Kantor layanan memiliki lingkungan yang aman 

Ketersediaan petugas satuan keamanan yang andal pada kantor 

layanan 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keamanan pada 

kantor layanan 

Ketersediaan sistem yang andal untuk memastikan keamanan 

layanan pada kantor layanan 

E-service -Efficiency-ease of 

use 

Kelengkapan dan kemudahan pemahaman struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

Efektifitas fitur pencarian pada situs/aplikasi layanan 

Pengelolaan situs/aplikasi layanan daring 

Pemenuhan kebutuhan pengguna layanan oleh situs/aplikasi layanan 

daring 

Akurasi Informasi layanan daring 

Pembaharuan informasi layanan daring secara berkala 

Tautan (link)  situs layanan mudah diingat 

E-service -Reliability Kemudahan pengunduhan formulir yang ada di situs/aplikasi 

layanan daring 

Kemudahan akses situs/aplikasi layanan daring di manapun dan 

kapanpun 

Kecepatan pelayanan situs/aplikasi layanan daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

Ketepatan waktu pelayanan situs/aplikasi layanan daring 

Kecepatan akses situs/aplikasi layanan daring 

Konektibilitas/kompatibilitas situs layanan daring dengan mesin 

penjelajah (browser) yang digunakan pengguna layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Pembaharuan situs/aplikasi layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

Situs/aplikasi tidak sering bermasalah 

Peta situs (site-map) mudah didapat/dicari/dilacak lewat mesin 

pencari 

E-service Customer support Profesionalisme pegawai dalam menyelesaikan masalah pengguna 

layanan daring 

Cepat-tepat jawaban pegawai atas pertanyaan pengguna layanan 

daring 

Pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan daring 

Kemampuan pegawai dalam memberikan informasi yang terpercaya 

 

 

E-service-Security 

Ketersediaan jaminan keamanan akun pengguna layanan (username 

dan password) yang digunakan untuk mengakses situs/aplikasi 

layanan 

Ketersediaan jaminan keamanan data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi 

Penyimpanan data yang diberikan oleh pengguna layanan di situs 

layanan  oleh sistem 

Data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

Data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

Kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika mengakses situs 

layanan 

Jaminan keamanan tanda tangan elektronik bagi pengguna layanan 

Jaminan keamanan transaksi melalui portal e-service 

Customer 

Expectation 

Dimesi sama dengan pada 

variabel perceived quality 
Indikator sama dengan indikator perceived quality 

Customer 1. Kepuasan kinerja layanan secara keseluruhan yang dirasakan dari waktu ke waktu 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Satisfaction 2. Kinerja layanan melebihi atau kurang dari harapan 

3. Kinerja layanan sesuai dengan kualitas layanan organisasi yang ideal 

Customer Complain 1. Penyampaian komplain secara formal terhadap layanan Kementerian Keuangan 

2. Penyampaian komplain secara informal terhadap layanan Kementerian Keuangan 

Customer Trust 1. Kepercayaan pengguna layanan terhadap Kementerian Keuangan secara keseluruhan 

2. Komitmen Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan 

3. Integritas Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan 

4. Kompetensi Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

 

Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan 

publik Kementerian Keuangan dan unit unit Eselon I serta non-Eselonnya, yakni ekspektasi 

pengguna layanan (customer expectation); persepsi kualitas layanan (perceived quality), kepuasan 

pengguna layanan (customer satisfaction). Sementara dua variabel lainnya yakni komplain 

pengguna layanan (customer complaint)  dan kepercayaan pengguna layanan (customer trust)  

digunakan untuk melakukan evaluasi kualitas pelayanan sampai dengan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja Kementerian Keuangan  dan unit unit Eselon I serta non-Eselonnya. 

Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan skala pengukuran dalam rentang 1 sampai 

dengan 10, sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Skala Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

Customer Expectation Seberapa tinggi harapan pengguna layanan 

Kementerian Keuangan terhadap layanan yang 

diberikan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 

 

 

Perceived Quality Seberapa besar penilaian pengguna layanan 

Kementerian Keuangan terhadap layanan yang 

diberikan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 

 

Satisfaction Seberapa puas pengguna layanan Kementerian 

Keuangan terhadap keseluruhan (overall) layanan 

Kementerian Keuangan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 
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 Struktur Kuesioner 

Instrumen kajian yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan yang dominan bersifat tertutup, dan sisanya sebagian kecil bersifat terbuka. Pada 

pertanyaan tertutup, responden diminta untuk mengisi dan memberikan penilaian terhadap 

pernyataan dalam kuesioner berdasarkan pilihan jawaban yang telah ditentukan berbasis skala 

pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, serta data nominal. Pertanyaan terbuka 

digunakan untuk menampung catatan mengenai opini, kritik dan saran responden terhadap aspek 

aspek layanan yang disurvei. 

Kuesioner selengkapnya terdiri dari delapan bagian, yaitu: 

1. Bagian A: Bertujuan untuk melakukan screening calon responde; 

2. Bagian B: Bertujuan untuk memperoleh gambaran sosio-demografi responden; 

3. Bagian C: Bertujuan untuk mengukur kinerja kualitas layanan dan harapan pengguna 

layanan kementerian keuangan; 

4. Bagian D: Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan terhadap kinerja layanan secara 

umum; 

5. Bagian E: Bertujuan untuk memperoleh gambaran keluhan pengguna layanan; 

6. Bagian F: Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepercayaan pengguna layanan; 

7. Bagian G: Bertujuan untuk memperoleh gambaran hal hal khusus yang ditanyakan tiap 

Eselon I. Pada SKPL 2020 hanya dua unit Eselon I yakni DJP dan SETJEN yang memiliki 

bagian ini; 

8. Bagian H bertujuan untuk memperoleh gambaran integritas penyediaan layanan oleh 

Kementerian Keuangan. 

 Pengujian Instrumen: Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas atas kuesioner untuk memastikan apakah kuesioner yang digunakan dalam studi 

ini terbukti valid yakni mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 

2014). Studi menggunakan metode content validity dan metode Average Variance Extracted (AVE). 

Content validity didasarkan pada penilaian mengenai kesesuaian antara item-item pengukuran dan 

teori atau konsep yang mendasari, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

dirujuk. Hasil penilaian secara cermat oleh tim peneliti menunjukkan bahwa kuesioner dapat 
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dinyatakan sebagai valid. Kemudian diperkuat dengan metode AVE yang merupakan koefisien 

yang menjelaskan varians di dalam indikator. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi hasil pengukuran variabel (Neuman, 

2006). Menurut Cooper dan Schindler (2014), instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu meskipun 

digunakan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas pada kuesioner dilakukan dengan 

metode Cronbach’s alpha. 

Setelah dilakukan pretest kusioner, diketahui bahwa seluruh item pengukuran variabel 

kepentingan dan kepuasan untuk 15 aspek layanan Kementerian Keuangan  memiliki nilai 

Cronbach’s alpha di atas 0.80 (skala 0 s.d. 1) yang bermakna memiliki tingkat reliabilitas cukup 

tinggi dan AVE di atas 0.5 yang menandakan validitas instrumen. 

 

4.4 Metode Survei 

 Responden Survei 

Survei dilakukan kepada responden pengguna layanan Kementerian Keuangan yang terdiri 

dari: 

• Responden Eksternal 

Responden eksternal adalah pengguna jasa eksternal Kementerian Keuangan, yang terdiri 

dari individu dan instansi swasta, instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah 

pusat/ kementerian. 

• Responden Internal 

Responden internal adalah pengguna jasa layanan internal yang diberikan oleh unit 

Kementerian Keuangan kepada unit lain di internal Kementerian Keuangan. 

 Desain Pengambilan Sampel 

Populasi dalam studi ini adalah seluruh pengguna layanan yang menggunakan layanan 

Kementerian Keuangan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Responden yang akan 

diwawancarai adalah para pengguna yang menerima layanan dalam rentang waktu Juli 2019 

hingga Juli  2020. 
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Adapun pengguna layanan Kementerian Keuangan  yang menjadi objek riset SKPL 2020, 

yaitu: 

1. Lembaga Pemerintahan Pusat maupun Daerah 

2. Perusahaan (BUMN, Swasta Nasional, dan Swasta Asing); 

3. Individu (WNI maupun non WNI). 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling yakni 

menggunakan metode purposive sampling (Cooper dan Schindler, 2014). Berbasis metode 

tersebut, studi memilih sampel riset berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, dan kemudian ukurannya ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pengguna 

layanan dan keterwakilan dari masing masing unit Eselon I dan non-Eselon yang disurvei. 

Ukuran sampel ditentukan berdasarkan proporsi terhadap jumlah daftar responden yang 

disediakan oleh Kementerian Keuangan  sesuai SKPL 2020. Kemudian guna memastikan 

keterwakilan masing-masing unit Eselon I dan non-Eselon, kota, dan jenis layanan, studi 

menentukan bahwa ukuran sampel minimal adalah: 

Tiga puluh responden untuk setiap jenis layanan (kecuali data daftar responden memang 

tidak mencukupi). 

 Lokasi Survei 

SKPL Kementerian Keuangan  2020 dilakukan serentak di enam kota di Indonesia, yakni 

Ambon, Balikpapan, Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya. 

Gambar 4.2 Lokasi Survei 
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 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam riset ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan dari survei dan data sekunder didapat dari dokumen digital dan dokumen non-digital 

yakni berupa informasi gambaran organisasi, struktur organisasi dan undang-undang serta 

peraturan-peraturan serta hasil survei periode sebelumnya. 

Data primer diperoleh melalui metode survei yang dilakukan dengan teknik wawancara secara 

daring kepada para pengguna layanan yang dipilih dari daftar induk responden (longlist) yang 

diolah Kementerian Keuangan. Kuesioner yang digunakan pada studi ini adalah kuesioner 

berbentuk aplikasi dalam sistem Kementerian Keuangan  yang dapat diakses oleh enumerator 

sebagai tim pengambil data melalui komputer atau tablet yang dirancang untuk kegiatan Survei 

Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan  Tahun 2020. 

 

4.5 Metode Analisis 

Jenis metode penelitian yang akan dilakukan dalam riset ini adalah penelitian deskriptif dan 

verifikatif, karena selain termasuk jenis penelitian deskriptif, di mana riset dilakukan untuk tujuan 

mendapatkan gambaran tingkat kepuasan stakeholders atas semua layanan pada berbagai level di 

Kementerian Keuangan juga untuk melakukan pengujian hipotesis (verifikatif) untuk mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kepuasan layanan di Kementerian Keuangan dengan 

menggunakan SEM (Structural Equation Model) berbasis component atau variance-PLS (soft 

modeling). Adapun penelitian ini memiliki dua metode analisis utama: 

1. Pemodelan Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS); 

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL); 

3. Penyusunan Matriks Harapan (expectation) dan Kinerja (Perceived Quality). 

 Pemodelan SEM-PLS 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders atas semua layanan pada berbagai level di 

Kementerian Keuangan, diperlukan sebuah metode indeksasi. Indeks kepuasan pengguna layanan, 

selanjutnya disebut IKPL dapat menjadi alat untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan 

tersebut. IKPL merupakan indeks komposit (kombinasi linier dari beberapa variabel) yang terdiri 

dari tiga measurement variables (overall satisfaction, confirmation to expectation, dan distance to 



39 

ideal) dengan memertimbangkan 11 aspek yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik dan empat aspek tambahan hasil FGD dan studi literatur. 

Pembentukan IKPL merujuk pada model pembentukan indeks yang dikembangkan oleh Fornel et 

al. (1996) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan aspek kepuasan pengguna 

layanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009. 

4.5.1.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian model pengukuran dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel laten yakni 

persepsi kualitas, harapan pengguna layanan dan kepuasan pengguna layanan dengan variabel 

teramati (Observed Variable) yakni unsur layanan melalui aspek layanan/dimensi. Evaluasi dilihat 

dari nilai loading faktor standarnya (Standardized loading factor) pada indikator atau unsur layanan 

dengan ketentuan lebih besar dari atau sama dengan nilai kritis sebesar 0.7. (Hair et al.,2014:623). 

Jika riset dalam tahap pengembangan nilai loading factor 0.5 sampai 0.6 masih dapat diterima. 

Model Pengukuran juga dievaluasi menggunakan construct reliability (CR) measures dan average 

variance extracted (AVE) dengan kriteria CR lebih besar 0.7 dan AVE lebih besar dari 0.5 (Hair et 

al., 2014). Lebih lanjut hasil konstruksi model pengukuran tersaji dalam lampiran. 
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4.5.1.2 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model pada gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan hubungan antar variabel laten atau 

konstruk berdasarkan pada teori customer satisfaction. Evaluasi model struktural dilihat dari Nilai t 

loading faktor standarnya (standardized loading factor) lebih besar atau sama dengan nilai kritisnya 

sebesar 1.96 untuk signifikansi 5% (Hair et al., 2014). 

 

Keterangan: 

ξ =  Customer Expectation 

ξ1 = Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi ξ2 = Informasi Layanan 

ξ3 = Akses terhadap Layanan    ξ4 = Kesesuaian Prosedur 

ξ5 = Waktu Penyelesaian Layanan   ξ6 = Biaya 

ξ7 = Sanksi/Denda     ξ8 = Sikap Pegawai 

ξ9 = Kemampuan dan Keterampilan Pegawai  ξ10 = Lingkungan Pendukung 

Gambar 4.3 Model Struktural 
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ξ11 = Keamanan Lingkungan     ξ12 = E-service -Efficiency-Ease of use, 

ξ13 = Accessibility     ξ14 = E-service-Reliability 

ξ15 = E-service Customer support 

 

η1 = Perceived Quality 

η 1.1 = Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi η 1.2 = Informasi Layanan 

η 1.3 = Akses terhadap Layanan   η 1.4 = Kesesuaian Prosedur 

η 1.5 = Waktu Penyelesaian Layanan   η 1.6 = Biaya 

η 1.7 = Sanksi/Denda     η 1.8 = Sikap Pegawai 

η 1.9 = Kemampuan dan Keterampilan Pegawai  η 1.10 = Lingkungan Pendukung 

η 1.12 = E-service -Efficiency-Ease of use,   η 1.11 = Keamanan Lingkungan 

η 1.13 = Accessibility     η 1.14 = E-service-Reliability 

η 1.15 = E-service Customer support 

 

η2= Customer Satisfaction (IKPL) 

η3= Customer Complaint 

η4= Customer trust 

 

Adapun persamaan untuk inner model dapat dituliskan sebagai berikut: 

η1 = γ1 ξ 1+ζ1     (12) 

η2 =  ß1 η1+ γ2 ξ 2+ζ2   (13) 

η3 =  ß2 η2+ζ3    (14) 

η4 =  ß3 η2+ ß4 η3+ζ4   (15) 

 

Di mana: 

ηi= Variabel laten endogen 

ξi= Variabel laten eksogen 

ζ i= Variabel residual 

ßi= Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen 
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 Metode Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian 

Keuangan 

Dalam membentuk IKPL agregat Kementerian Keuangan, menggunakan metode agregasi 

yang merupakan rata-rata dari IKPL sepuluh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan 

dan satu unit non-Eselon (LNSW). Sementara itu indeks masing-masing Eselon dibentuk dari 

agregasi yang merupakan rata-rata dari nilai indeks (IKPL) per jenis layanan di masing-masing unit 

Eselon I dan LNSW. Dalam membentuk IKPL per jenis layanan, kajian ini menggunakan konsep 

ACSI (American Customer Satisfaction Index). 

4.5.2.1 Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per Jenis Layanan 

IKPL merupakan indeks komposit (kombinasi linier dari beberapa variabel) yang terdiri dari 

tiga measurement variables (overall satisfaction, confirmation to expectation, dan distance to 

ideal). Pembentukan IKPL merujuk pada model pembentukan indeks yang dikembangkan oleh 

Fornellet al. (1996) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan menyesuikan dengan aspek kepuasan 

pengguna  layanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan hasil studi literatur tengtang layanan e-

service. Persamaan umum dari model ACSI (IKPL)adalah sebagai berikut: 

𝐼𝐾𝑃𝐿 =
𝐸[𝜉] − 𝑀𝑖𝑛 [𝜉]

𝑀𝑎𝑥[𝜉] − 𝑀𝑖𝑛 [𝜉]
 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (1) 

Di mana 𝜉 merupakan variabel laten IKPL, sementara notasi 𝐸[𝜉], 𝑀𝑎𝑥[𝜉] 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛[𝜉] 

Masing-masing merupakan nilai ekspektasi dan nilai maksimum - minimum dari setiap variabel. 

Nilai minimum dan maksimum yang ditentukan oleh pengukuran measurement variables dari 

variabel laten IKPL. Di mana: 

𝑀𝑎𝑥 [𝜉] =  ∑ =

𝑛

𝑖=1

𝑤𝑖  𝑀𝑎𝑥 [𝑥𝑖] 
(2) 

𝑀𝑖𝑛 [𝜉] =  ∑ =

𝑛

𝑖=1

𝑤𝑖  𝑀𝑖𝑛 [𝑥𝑖] 
(3) 

Di mana 𝑥𝑖 merupakan nilai measurement variable berdasarkan jawaban kuesioner, 𝑤𝑖 

merupakan bobot dan n merupakan jumlah ukuran variabel. Dalam menghitung IKPL bobot yang 

tidak terstandar (unstandardized weights) digunakan jika ukuran variabel yang tidak standar 

digunakan. Dalam pembentukan IKPL, terdapat tiga measurement variables yakni overall 

satisfaction, confirmation to expectancy, dan distance to ideal service dengan rentang skala (Likert) 
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1-10. Kemudian rumus perhitungan IKPL dari persamaan (1) dapat simplifikasi menjadi persamaan 

(4). Indeks disajikan dalam skala 1-5 di mana 1 berarti “sangat tidak memuaskan” dan 5 berarti 

“sangat memuaskan”. 

𝐼𝐾𝑃𝐿 =
∑ 𝑤𝑖 × 𝑥𝑖

3
𝑖=1 − ∑ 𝑤𝑖

3
𝑖=1

9 ∑ 𝑤𝑖
3
𝑖=1

 ×  5 (4) 

Dimana 𝑤𝑖 merupakan bobot yang tidak terstandar, yang diperoleh dari loading factor 

measurement variabel dari variabel laten IKPL. Bobot tersebut, didapatkan dari estimasi model 

SEM-PLS. 

4.5.2.2 Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Agregat Eselon dan Kementerian 

Keuangan 

Pembentukan IKPL agregat unit Eselon I dan non-Eselon Kementerian Keuangan 

menggunakan metode agregasi yang merupakan rata-rata dari nilai indeks per jenis layanan di 

masing-masing unit Eselon I dan LNSW. Sementara pembentukan IKPL agregat Kementerian 

Keuangan berdasarkan nilai agregasi IKPL sepuluh unit Eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan dan satu unit non-Eselon (LNSW). 

Analisis kepuasan pelanggan difokuskan pada analisis indeks kepuasan dari model persamaan 

struktural dan dilengkapi oleh analisis deskriptif dan kuantitatif berdasarkan model persamaan 

struktural. 
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 Analisis Matriks Ekspektasi-Kualitas 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam suatu matrik Expectation-Performance 

Analysis (EPA) yang diadaptasi dari matrik importance-performance analysis (Martilla dan James, 

1977). untuk mengidentifikasi faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh Kementerian 

Keuangan untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan maka EPA digunakan dengan 

membandingkan penilaian pelanggan terhadap tingkat kepentingan yang menggambarkan harapan 

dengan kinerja kualitas pelayanan yang menggambarkan persepsi. Hasil penilaian dari pengguna 

layanan terhadap kedua aspek tersebut kemudian digambarkan dalam Expectation-Performance 

Matrix, di mana sumbu horizontal merupakan tingkat kualitas layanan (persepsi) sedangkan sumbu 

vertikal merupakan tingkat ekspektasi pengguna layanan 15 aspek kepuasan pengguna layanan. 

Data yang digunakan untuk analisis matriks ini merupakan nilai laten variabel 15 aspek 

variabel ekspektasi dan kualitas layanan dari pengolahan model SEM-PLS. Nilai ini kemudian 

dikonversi ke dalam skala 1-5 untuk memudahkan interpretasi, di mana skala lima berarti 

ekspektasi/kualitas “sangat tinggi”, vice versa. Konversi skala dari 1-10 ke 1-5 menggunakan rumus 

berikut (World Economic Forum, 2018). 

KUADRAN IV KUADRAN I

"High priority for improvement" "Keep up the good work"

Ekspektasi Tinggi

Ekspektasi Rendah

Kualitas Rendah Kualitas Tinggi

KUADRAN III KUADRAN II

"Low priority for improvement" "Possible overkill"

Kualitas

Ek
sp

ek
ta

si

Gambar 4.4 Matriks Ekspektasi-Kualitas 



45 

𝑥1 = (𝑚𝑎𝑥1 −  𝑚𝑖𝑛1) ×
𝑥0 −  𝑚𝑖𝑛0

𝑚𝑎𝑥0 −  𝑚𝑖𝑛0
+ 1 (5) 

Di mana x1 merupakan nilai dalam skala baru, x0 merupakan nilai dalam skala lama, max dan 

min (0 dan 1) merupakan nilai maksimum dan minimum x pada skala lama dan baru. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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BAB 5 | HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Profil Responden 

Aspek profil responden SKPL 2020 terdiri dari dua yakni aspek demografi responden dan 

aspek interaksi layanan (Tabel 5.1 dan 5.2). 

 Aspek Demografi 

Aspek demografi responden meliputi jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan 

status responden. Data aspek demografi ini disajikan dalam bentuk agregat dari 38 jenis layanan 

di 11  unit Eselon I dan non-Eselon Kementerian Keuangan  yang disurvei. 

Tabel 5.1 Demografi Responden SKPL Kementerian Keuangan  2020 

Tabel berikut menunjukkan profil demografi responden SKPL 2020. Penjelasan demografi dibagi ke dalam jenis 

kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan status responden. 

Aspek Demografi Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 2287 66.4% 

Perempuan 1157 33.4% 

Usia 

< 21 tahun 87 2.5% 

21-30 tahun 849 24.7% 

31 – 40 tahun 1424 41.3% 

41 – 50 tahun 813 23.6% 

51 – 60 tahun 270 7.8% 

>60 tahun 1 0.00% 
Latar Belakang Pendidikan 

 33 1% 

SMA dan sederajat 449 13% 

Diploma (D1-D3) 498 14.5% 

Sarjana (S1 dan D4) 1971 57.2% 

Pascasarjana (S2 dan S3) 493 14.3% 

Status Responden 

Individu (WNI maupun non WNI) 621 18% 

Perusahaan Nasional 1208 35.1% 

Perusahaan Asing 186 5.4% 

Pemerintah Daerah 214 6.2% 
Perusahaan BUMN 49 1.4% 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat 1166 33.9% 

 

Jumlah responden SKPL 2020 Agregat Kementerian Keuangan  adalah sebanyak 3444 

orang. Tabel 5.1. memberikan informasi bahwa responden SKPL 2020 Kementerian Keuangan  
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terdiri dari 2287 responden adalah laki-laki (66.4%) sedangkan 1157 responden lainnya adalah 

perempuan (33.4%). Tiga kelompok usia dengan sampel terbesar adalah kategori usia 31-40 

tahun yakni sebanyak 1424 (41.3%); usia 21 – 30 tahun (24.7%) dan usia 41-50 tahun (23.6%). 

Pada aspek demografi latar belakang pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana (S1/D4) yakni sebanyak 1971 responden (57.2%) dan sisanya 

terbagi ke dalam jenjang lainnya yakni memiliki pendidikan Diploma (14.5%); Pascasarjana 

(14.3%); SMA (13%) dan di bawah SMA (1%). Sementara berdasarkan status responden, 

terdapat tiga jenis pengguna layanan Kementerian Keuangan  terbanyak yakni perusahaan 

nasional (35.1%); Kementerian/lembaga Pemerintah pusat (33.9%) dan Individu (WNI maupun 

non WNI) (18%). Sedangkan sisanya merupakan responden pemerintah daerah (6.2%); 

perusahaan asing (5.4%) dan perusahaan BUMN (1.4%). 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Kementerian Keuangan  

memberikan pelayanan pada berbagai keragaman demografi masyarakat di Indonesia. 

Keberagaman pengguna pelayanan publik Kementerian Keuangan mendorong Kementerian 

Keuangan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. 

  



49 

5.2 Aspek Interaksi Layanan 

Aspek interaksi layanan SKPL 2020 terdiri dari (1) Rentang waktu penggunaan layanan, 

(2) Media Akses Layanan, (3) Sumber informasi layanan, dan (4) Frekuensi menggunakan 

layanan dalam satu tahun terakhir. Penjelasan empat aspek ini dibahas pada bagian berikut. 

Gambar 5.1. menunjukkan rentang waktu penggunaan layanan Kementerian Keuangan 

sebagian besar responden berada pada rentang satu sampai dengan lima tahun, hal ini terlihat 

dari mayoritas responden yaitu sejumlah 948 responden yang menggunakan layanan selama 3-5 

tahun dan 877 responden menggunakan layanan selama 1-2 tahun. Dalam rentang waktu ini 

menunjukkan bahwa responden memiliki kapasitas yang memadai untuk menilai layanan 

Kementerian Keuangan . 

 

Gambar 5.2 Media Akses Layanan Kementerian Keuangan 

Pada gambar 5.2 menunjukkan media akses layanan yang digunakan dan responden dapat 

memilih lebih dari satu pilihan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam hal mengakses 

716

877

948

474

429

<1tahun

1-2 tahun

3-5 tahun

6-10 tahun

>10 tahun

Jumlah Responden

Gambar 5.1 Rentang Waktu Penggunaan Layanan Kementerian Keuangan  
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layanan, mayoritas responden mengakses layanan dengan kunjungan dan melalui layanan dalam 

laman atau website. Dua media akses layanan Kementerian Keuangan  terendah yakni 

korespondensi surat melalui kurir/pos dan SMS. Perubahan perilaku komunikasi masyarakat di 

era digital ini memberi dampak pada perilaku pengguna layanan Kementerian Keuangan  menuju 

digitalisasi. 

 

Gambar 5.3 Sumber Informasi Layanan Kementerian Keuangan 

Gambar 5.3. menunjukkan bahwa sumber informasi responden mayoritas berasal dari 

laman Kementerian Keuangan , laman kantor layanan dan aplikasi Kementerian Keuangan . 

Dengan demikian informasi yang terkini (up-to-date) dan terpercaya yang disampaikan melalui 

laman Kementerian Keuangan  dan aplikasi, menjadi penting untuk diperhatikan. Perilaku 

masyakarat yang gemar berinteraksi melalui media sosial, juga perlu menjadi perhatian 

Kementerian Keuangan  dalam membuat konten informasi yang terkini dan terpercaya. 

Berdasarkan hasil survei, lima media sumber informasi terendah yang digunakan responden 

adalah aplikasi non Kementerian Keuangan , koran, televisi, majalah dan radio. Hal ini menjadi 

tantangan bagi Kementerian Keuangan  untuk mengkomunikasikan layanannya menggunakan 

media media tersebut. Media podcast dan streaming live bisa menjadi alternatif dalam substitusi 

beberapa media yang rendah aksesibilitasnya. 

Laman Kemenkeu; 

4,36%

Media sosial; 19,08%

Laman Kantor 

Layanan; 10,65%

Sosialisasi; 13,92%Mesin pencari; 
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Seminar; 11,66%
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Gambar 5.4 Frekuensi Menggunakan Layanan dalam Satu Tahun Terakhir 

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan layanan dalam satu 

tahun terakhir adalah 1-3 kali dan di atas 12 kali. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dapat dikatakan sering menggunakan layanan pada jenis layanan tertentu namun juga 

terbatas pada jenis layanan tertentu. 

Berdasarkan hasil survei mengenai interaksi layanan ini, secara umum data menunjukkan 

bahwa responden mendapatkan cukup informasi yang memadai dari sumber internal 

Kementerian Keuangan  yakni laman Kementerian Keuangan , laman kantor layanan dan 

aplikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga media tersebut sudah cukup efektif 

dalam memberikan informasi mengenai layanan kepada pengguna layanan Kementerian 

Keuangan . Selain itu melihat hasil bahwa rentang waktu penggunaan layanan yang digunakan 

oleh responden juga cukup lama yaitu 1-5 tahun serta frekuensi penggunaan layanan yang cukup 

beragam dilakukan. Informasi profil responden ini dapat memperkuat validitas data dari survei 

ini. 

Tabel 5.2 Karakteristik Unit-Unit Layanan Kementerian Keuangan  yang Disurvei 

Unit Eselon Jenis Layanan 
Karakteristik Layanan 

Berbiaya Daring Luring Sanksi Denda 

SETJEN 1 Perizinan Akuntan Publik Ya 
Tidak Ya Tidak Tidak 

2 Perizinan Penilai Publik Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

3 Perizinan Aktuaris Publik Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

1188

452

258

354

1192

1-3 kali

4-6 kali

7-9 kali

10-12 kali

>12 kali

Jumlah responden
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4 Penerimaan Banding/ Gugatan Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

5 Layanan Informasi Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

DJA 1 Penyelesaian pengesahan dan penetapan 

DIPA; 
Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

2 Penyelesaian usulan Revisi DIPA; Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

3 Pelayanan pembuatan kode billing sistem 

informasi penerimaan negara bukan pajak 

online (SIMPONI) 

Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

DJP 1 Pelayanan Penyelesaian Permohonan 

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

2 Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) 
Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

3 Pelaporan SPT Tahunan Secara 

Elektronik melalui E-filling 
Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

4 Pembuatan Kode Blling Secara Elektronik 

melalui Aplikasi Billing (e-billing) 
Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

5 Pelayanan Permohonan Surat Keterangan 

Fiskal (SKF) Wajib Pajak 
Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

DJBC 1 Pelayanan dokumen impor (BC 2.0) Tidak Ya Ya Ya Ya 

2 Pelayanan dokumen impor untuk 

dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 

2.3) 

Tidak Ya Ya Ya Ya 

3 Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0) Tidak Ya Ya Ya Ya 

4 Pelayanan pemesanan pita cukai hasil 

tembakau secara elektronik (CK-1) 
Tidak Ya Ya Ya Tidak 
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DJPB 1 Penerbitan SP2D Belanja Non 

Pegawai pada KPPN 

Tidak 
Ya 

Ya 
Tidak 

Tidak 

2 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat 

KPPN melalui e-Rekon LK 
Tidak Ya Ya Ya Tidak 

3 Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil Tidak 
Ya 

Tidak Tidak Tidak 

DJKN 1 Penetapan Jadwal Lelang Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

2 
Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah 

Lelang dan Dokumen Kepemilikan 

Barang 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

3 
Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan 

Penawaran Lelang (Bagi peserta yang 
tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/ 

Pembeli) 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

4 Penetapan Status Penggunaan BMN 

Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada 

KPKNL 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

5 Penerbitan Surat Pernyataan Piutang 

Negara Lunas (SPPNL) atau Surat 

Pernyataan Piutang Negara Selesai 

(SPPNS) 

Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

DJPK 1 Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi berbasis 

Teknologi Informasi 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

2 Layanan Pelaporan DAK Non fisik Tidak Ya Ya Ya Tidak 

3 Layanan Penyaluran Transfer ke 

Daerah 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

DJPPR 1 Layanan Pengadaan Pinjaman Pemerintah Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

2 Layanan Penerbiitan Surat Berharga 

Negara 

Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

3 Layanan Setelmen Transaksi Utang Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 
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BPPK 1 Pelatihan Klasikal/ Tatap Muka Tidak Tidak 
Ya Tidak Tidak 

2 Pelatihan e-Learning Tidak Ya 
Tidak 

Tidak Tidak 

Itjen 1 Layanan Helpdeks Pengadaan Barang dan 

Jasa 
Tidak 

Ya 
Ya Tidak Tidak 

LNSW 1 Layanan Tracking Perijinan Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

2 Layanan Tracking Dokumen Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

3 Layanan INTR Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa karakteristik pada 38 jenis layanan Kementerian Keuangan  

menggunakan layanan daring dan luring. Adanya pandemi COVID-19 mengubah karakteristik 

layanan Kementerian Keuangan  yang beberapa di antaranya sebelum pandemi COVID-19 

dilakukan hanya salah satu dari daring atau luring saja. Dengan adanya pandemi COVID-19, 

seluruh layanan dilakukan secara daring maupun luring. Lebih lanjut, hasil survei juga 

menemukan bahwa responden layanan perizinan akuntan publik dari SETJEN tidak 

mengeluarkan biaya untuk mengakses layanan, meski menurut karakteristik layanan, 

sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, layanan ini berbiaya. 

 

5.3 Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 

SKPL 2020 menganalisis indeks kepuasan pengguna layanan per  unit Eselon I dan non-

Eselon Kementerian Keuangan  dan agregat Kementerian Keuangan  serta perbandingannya 

dengan tahun 2019. Data perbandingan IKPL 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019 

dapat dilihat pada Tabel 5.3. Karena terdapat perubahan metode survei, aspek layanan yang di 

survei, pengolahan data, dan situasi pandemi COVID-19, IKPL 2020 dan 2019 tidak dapat 

dibandingkan secara langsung; perbandingan yang dilakukan adalah dengan melihat selisih IKPL 

unit Eselon I dan non-Eselon dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan  dan membandingkan 
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selisih ini di tahun 2020 dan 2019. Hal ini dapat dimaknai sebagai perbandingan relative 

performance. 

 

Tabel 5.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 

pada 10 Unit Eselon dan LNSW 

Tabel ini menjelaskan IKPL Agregat tahun 2020 dan selisihnya dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan  

(gap). Gap ini kemudian dibandingkan dengan nilainnya pada tahun 2019. Indeks agregat Kementerian Keuangan 

10 unit Eselon I dan LNSW tahun 2019 = 4.59. 

Eselon 
2020 Gap 

2019 

Gap 2020- 

Gap 2019 IKPL Gap 

SETJEN 4.05 -0.29 0.00 -0.29 

DJA 4.25 -0.09 -0.23 0.14 

DJP 4.10 -0.24 -0.14 -0.10 

DJBC 4.62 0.28 0.02 0.26 

DJPB 4.64 0.30 0.15 0.15 
DJKN 4.13 -0.21 0.02 -0.23 

DJPK 4.41 0.07 0.02 0.05 

DJPPR 4.64 0.30 -0.15 0.45 

BPPK 4.41 0.07 0.14 -0.07 

ITJEN 4.36 0.02 0.02 0 

LNSW 4.10 -0.24 -0.29 0.05 

Agregat Kementerian Keuangan (11 UE I) 4.34    

Agregat tanpa ITJEN, SETJEN, dan BPPK (8 UE I) 4.36    

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa secara umum, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2020 

agregat Kementerian Keuangan dan agregat 10 unit Eselon I dan satu unit non-Eselon berada di 

atas angka empat yang dalam skala Likert 1-5 berarti “sangat puas”. Dari sebelas unit unit Eselon 

I dan satu unit non-Eselon Kementerian Keuangan, terdapat enam unit Eselon I dan non-Eselon 

yang memiliki nilai indeks kepuasan layanan di atas IKPL agregat Kementerian Keuangan 

(4.34), yakni DJBC (4.62), DJPB (4.64), DJPK (4.41), DJPPR (4.64), BPPK (4.41) dan ITJEN 

(4.36). Sedangkan Eselon I dengan IKPL di bawah IKPL agregat Kementerian Keuangan  (nilai 

gap negatif) adalah DJA (4.25), DJP (4.10), DJKN (4.13), SETJEN (4.05), dan LNSW (4.10). 

Tabel 5.3 juga menunjukkan gap kinerja Eselon antar waktu yakni tahun 2019 dan 2020, di mana 

terdapat enam unit Eselon I dan non-Eselon yakni DJA, DJBC, DJPB, DJPK, DJPPR dan LNSW 

memiliki performa yang semakin baik selama tahun 2019 dan 2020 (nilai gap positif-terdapat 

peningkatan relative performance). Dengan demikian, perbaikan pelayanan publik dapat secara 

sinergi terus ditingkatkan pada masing-masing Eselon untuk mencapai pelayanan publik yang 

prima baik di tingkat unit Eselon I dan non-Eselon maupun agregat kementerian keuangan. 
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Lebih lanjut, Tabel 5.3 juga menunjukan IKPL Kemenkeu tanpa ITJEN, SETJEN, dan 

BPPK. Tiga unit Eselon I ini merupakan unit-unit yang dominan melayani pengguna layanan 

dari internal Kemenkeu, sementara delapan lainya dominan melayani pengguna layanan dari luar 

Kemenkeu (eksternal). IKPL 8 unit yang lebih tinggi dibanding IKPL 11 unit menunjukan bahwa 

pelayanan Kemenkeu terhadap pengguna layanan di luar Kemenkeu relatif dirasakan lebih 

memuaskan meski selisihnya tipis. 

 

Tabel 5.4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan  per Kota 

pada 10 unit Eselon I dan LNSW 

Tabel ini menjelaskan indeks kepuasan pengguna layanan unit Eselon I dan non-Eselon berdasarkan lokasi survei 

(kota). Tabel ini juga menjelaskan selisih indeks per layanan per kota dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan  

(gap). Selanjutnya Gap tahun 2020 juga dibandingkan dengan gap tahun 2019 (khusus unit Eselon I dan non-Eselon 

dan kota yang disurvei pada 2020 dan 2019). IKPL 2019: 4.59. Keterangan : NA* = Not Availabe.   

Eselon 
2020 Gap 

2019 

Gap 2020- 

Gap 2019 IKPL Gap 

DKI Jakarta 

SETJEN 4.08 -0.26 -0.09 -0.17 

DJA 4.25 -0.09 -0.23 0.14 

DJP 4.07 -0.27 -0.33 0.06 

DJBC 4.56 0.22 0.11 0.11 

DJPB 4.70 0.36 -0.05 0.41 

DJKN 4.23 -0.317 -0.05 -0.267 

DJPK 4.27 -0.07 -0.03 -0.04 

DJPPR 4.64 0.30 -0.15 
0.45 

BPPK 4.35 0.01 0.08 -0.07 

ITJEN 4.38 0.04 0.02 0.02 

LNSW 4.11 -0.23 -0.32 0.09 

Agregat-DKI Jakarta 4.33 -0.01 -0.06 0.07 

Surabaya 

SETJEN 4.02 -0.32 
0.25 

-0.57 

DJA NA* NA* NA* NA* 

DJP 3.99 -0.35 
-0.04 

-0.31 

DJBC 4.71 0.37 
0.22 

0.15 

DJPB 4.51 0.17 
0.21 

-0.04 

DJKN 4.13 -0.21 
-0.02 

-0.19 

DJPK 4.23 -0.11 
0.15 

-0.26 

DJPPR NA* NA* 
-0.59 NA* 
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Eselon 
2020 Gap 

2019 

Gap 2020- 

Gap 2019 IKPL Gap 

BPPK 4.53 0.19 
0.2 

-0.01 

ITJEN NA* NA* 
NA* NA* 

LNSW 4.13 -0.21 0.18 -0.39 

Agregat -Surabaya 4.28 -0.06 0.11 -0.17 

Medan 

SETJEN 3.99 -0.35 
0.3 

-0.65 

DJA NA* NA* NA* 
NA* 

DJP 4.05 -0.29 
0.01 

-0.30 

DJBC 4.42 0.08 
-0.21 

0.29 

DJPB 4.58 0.24 0.23 0.01 

DJKN 4.15 -0.19 
0.14 

-0.33 

DJPK 4.22 -0.12 
0.02 

-0.14 

DJPPR NA* NA* NA* NA* 

BPPK 4.54 0.20 
0.19 

0.01 

ITJEN NA* NA* 
NA* NA* 

LNSW 4.30 -0.04 
-0.33 

0.29 

Agregat - Medan 4.28 -0.06 0.09 -0.15 

Makassar 

SETJEN 4.15 -0.19 
0.1 

-0.20 

DJA NA* NA* NA* NA* 

DJP 4.26 -0.08 
-0.08 

0.00 

DJBC 4.77 0.43 
0.31 

0.12 

DJPB 4.65 0.31 0.28 0.03 

DJKN 4.26 -0.081 
-0.08 

0.001 

DJPK 4.35 0.01 
0.02 

-0.01 

DJPPR NA* NA* NA* NA* 

BPPK 4.41 0.07 
0.17 

-0.10 

ITJEN NA* NA* NA* NA* 

LNSW NA* NA* NA* NA* 

Agregat - Makassar 4.41 0.07 0.07 0.00 
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Eselon 
2020 Gap 

2019 

Gap 2020- 

Gap 2019 IKPL Gap 

Balikpapan 

SETJEN NA* NA* 0.27 -0.27 

DJA NA* NA* NA* NA* 

DJP 4.09 -0.25 
-0.19 

-0.06 

DJBC 4.47 0.13 
-0.45 

0.58 

DJPB 4.72 0.38 0.16 0.22 

DJKN 4.24 -0.10 
0.17 

-0.27 

DJPK 4.55 0.21 
-0.15 

0.36 

DJPPR NA* NA* NA* NA* 

BPPK 4.63 0.29 
0.23 

0.06 

ITJEN 4.30 -0.04 
NA* NA* 

LNSW NA* NA* NA* NA* 

Agregat - Balikpapan 4.43 0.09 0.02 0.07 

Ambon 

SETJEN NA* NA* NA* NA* 

DJA NA* NA* NA* NA* 

DJP 4.13 -0.21 NA* NA* 

DJBC 4.61 0.27 NA* NA* 

DJPB 4.68 0.34 NA* NA* 

DJKN 4.22 -0.123 NA* NA* 

DJPK 4.35 0.01 NA* NA* 

DJPPR NA* NA* NA* NA* 

BPPK 4.69 0.35 NA* NA* 

ITJEN NA* NA* NA* NA* 

LNSW NA* NA* NA* NA* 

Agregat - Ambon 4.45 0.11 NA* NA* 

 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa indeks kepuasan pengguna layanan di semua kota yang 

menjadi lokasi survei memiliki nilai di dalam rentang 4.20-5.00 yang berati pengguna layanan 

Kemenkeu di kota-kota tersebut secara agregat per kota sangat puas dengan layanan yang 

mereka terima. Dari enam kota lokasi survei, tiga kota yang memiliki indeks di bawah rata-rata 

agregat Kementerian Keuangan (10 eselon dan LNSW) adalah Jakarta, Surabaya dan Medan. 

Tiga kota yang menunjukkan indeks di atas indeks agregat Kementerian Keuangan  adalah 

Makassar, Balikpapan dan Ambon. 
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Berikut adalah hasil indeks kepuasan pengguna layanan per unit Eselon I dan non-Eselon 

per kota, berdasarkan Tabel 5.4: 

1. Jakarta 

Wilayah Jakarta menjadi lokasi survei untuk 10 unit Eselon I dan LNSW di mana 

indeks kepuasan pengguna layanan menunjukkan bahwa enam unit Eselon I yang 

memiliki indeks di bawah agregat Kementerian Keuangan  yakni DJA, DJP, DJKN, 

DJPK, SETJEN dan LNSW. IKPL DKI Jakarta tahun 2020 berada pada angka 4.33 

yang berarti pengguna layanan Kemenkeu di wilayah DKI Jakarta sangakt puas 

dengan layanan yang diberikan Kemeneku. 

Untuk perbandingan antar-tahun, IKPL Jakarta mengalami penigkatan relative 

performance; pada tahun 2019, IKPL DKI Jakarta berada 0.06 poin di bawah IKPL 

agregat Kemenkeu, pada tahun ini IKPL Jakarta berada 0.01 poin di bawah IKPL 

Kemenkeu. Unit-unit Eselon I yang mendorong peningkatan kepuasan pengguna 

layanan di DKI Jakarta antara lain DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJPPR, ITJEN, dan 

SETJEN. 

2. Surabaya 

Wilayah Surabaya menjadi lokasi survei untuk delapan unit Eselon I dan non-Eselon. 

Tiga unit Eselon I yang tidak disurvei yakni DJA, DJPPR dan ITJEN. Untuk wilayah 

Surabaya terdapat lima unit Eselon I dan non-Eselon yang memiliki indeks di bawah 

agregat Kementerian Keuangan  yakni DJP, DJKN, DJPK, SETJEN dan LNSW. 

IKPL Kemenkeu untuk wilayah Surabaya pada tahun 2020 berada pada angka 4.28 

yang berari pengguna layanan Kemenkeu di wilayah Surabaya sangat puas dengan 

layanan yang mereka terima. Wilayah Surabaya merupakan wilayah dengan nilai 

IKPL terendah. 

Pada tahun 2019, IKPL wilayah Surabaya berada 0.11 poin di atas IKPL agregat 

Kemenkeu namun pada tahun 2020, IKPL wilayah Surabaya berada 0.06 poin di 

bawah IKPL agregat Kemenkeu. Penurunan relative performance ini terjadi pada 

semua unit Eselon I di wilayah Surabaya yang disurvei pada SKPL 2020, di mana 

penurunan terbesar terjadi pada SETJEN (-0.57), LNSW (-0.39), dan DJP (-0.31). 

3. Medan 
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Wilayah Medan menjadi lokasi survei untuk delapan unit Eselon I dan non-Eselon. 

Tiga unit Eselon I yang tidak disurvei yakni DJA, DJPPR dan ITJEN. Indeks 

kepuasan pengguna layanan wilayah Medan berada pada angka 4.28 (sama dengan 

Surabaya) yang pada skala Likert 1-5 berarti pengguna layanan sanagat puas dengan 

layanan yang mereka terima. Terdapat empat unit Eselon I dan non-Eselon yang 

memiliki indeks di bawah agregat Kementerian Keuangan  yakni DJP, DJKN, 

SETJEN dan LNSW. 

Pada tahun 2019, IKPL wilayah Medan berada 0.09 poin di atas IKPL agregat 

Kemenkeu namun pada tahun 2020 IKPL wilayah medan berada 0.06 point di bawah 

IKPL Kemenkeu. Dari 8 unit Eselon I yang disurvei di wilayah medan, empat di 

antaranya memiliki selisih gap yang negative yang menandakan adanya penurunan 

relative performance. Empat unit Eselon I ini adalah DJP, DJKN, DJPK, SETJEN. 

4. Makassar 

Wilayah Makassar menjadi lokasi survei untuk delapan unit Eselon I dan non-Eselon. 

Empat unit Eselon I dan non-Eselon yang tidak disurvei yakni DJA, DJPPR, ITJEN 

dan LNSW. Indeks kepuasan pengguna layanan wilayah Makassar terdapat tiga unit 

Eselon I yang memiliki indeks di bawah agregat Kementerian Keuangan  yakni DJP, 

DJKN dan SETJEN. Secara agregat delapan eselon yang disurvei di wilayah 

Makassar memiliki IKPL sebesar 4.41 yang berarti pengguna layanan di wilayah 

Makassar sangat puas dengan layanan yang mereka terima. 

Dibanding dengan kepuasan pengguna layanan pada tahun sebelumnya, relatif tidak 

terjadi perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai gap antara IKPL wilayah 

Makassar dan IKPL agregat Kemenkeu yang sama pada angka 0.07 pada tahun 2019 

dan 2020. 

5. Balikpapan 

Wilayah Balikpapan menjadi lokasi survei untuk delapan unit Eselon I dan non-

Eselon. Tiga unit Eselon I dan non-Eselon yang tidak disurvei yakni DJA, SETJEN 

dan LNSW. Indeks kepuasan pengguna layanan wilayah Balikpapan terdapat tiga 

unit Eselon I yang memiliki indeks di bawah agregat Kementerian Keuangan  yakni 

DJP, DJKN dan ITJEN. 
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Wilayah Balikpapan memiliki nilai IKPL 4.43, 0.09 poin di atas IKPL agregat 

Kemenkeu pada tahun 2020. Ini merupakan peningkatan dari 0.02 poin di atas IKPL 

agregat Kemenkeu pada tahun 2019. Peningkatan keupasan pengguna layanan ini 

terbesar disumbang oleh peningkatan kepuasan pengguna layanan DJBC, DJPK, dan 

DJPB. 

6. Ambon 

Wilayah Ambon menjadi lokasi survei untuk enam unit Eselon I. Lima unit Eselon I 

dan non-Eselon yang tidak disurvei yakni DJA, DJPPR, SETJEN, ITJEN dan 

LNSW. Indeks kepuasan pengguna layanan wilayah Ambon terdapat dua unit Eselon 

I yang memiliki indeks di bawah agregat Kementerian Keuangan  yakni DJP dan 

DJKN. Secara agregat, IKPL Kemenkeu untuk wilayah Ambon  ada pada angka 4.45 

yang berarti pengguna layanan Kemenkeu di wilayah Ambon sangat puas dengan 

layanan yang mereka terima. 

Berdasarkan analisis di atas, wilayah yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan 

kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan adalah Medan dan Surabaya. Dua kota ini 

merupakan kota terbesar kedua dan ketiga yang disurvei namun memiliki IKPL yang paling 

rendah dibanding kota-kota lainya. Lebih lanjut, selisih gap tahun 2020 dan 2019 juga 

menunjukan adanya penurunan relative performance IKPL. IKPL SETJEN, DJP, dan DJKN 

konsisten memiliki nilai selisih gap yang paling negatif di dua kota ini. Peningkatan kualitas 

layanan dalam rangka peningkatan kepuasan pengguna layanan untuk tiga unit Eselon I ini di 

Medan dan Surabaya dapat mendongkrak nilai IKPL dua kota ini. 
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5.4 Analisis Aspek Layanan 

Tabel 5.5 Skor Ekspektasi Pengguna Layanan dan Kualitas Layanan Kementerian Keuangan 

Tabel 5.5 menjadikan skor ekspektasi pengguna layanan (exp.) dan kualitas layanan (qual.). Selisih ekspektasi-

kualitas (delta) juga disajikan dalam bentuk perbandingan tahun 2020 dengan tahun 2019. Skor disajikan secara per 

layanan untuk agregat Kementerian Keuangan  yang merupakan rata-rata dari nilai aspek semua layanan yang 

disurvei. 

Kode Aspek Layanan Agregat Kementerian Keuangan 

Exp. Qual. Delta 2020 Delta 2019 

Aspek 1 Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi 4.69 4.40 0.29 0.32 

Aspek 2 Informasi Layanan 4.69 4.43 0.27 0.27 

Aspek 3 Akses terhadap Layanan 4.70 4.42 0.27 0.27 

Aspek 4 Kesesuaian Prosedur 4.71 4.49 0.22 0.24 

Aspek 5 Waktu Penyelesaian Layanan 4.70 4.39 0.31 0.38 

Aspek 6 Biaya NA* NA* NA* 0.17 

Aspek 7 Sanksi/Denda 4.83 4.68 0.15 0.27 

Aspek 8 Sikap Pegawai 4.72 4.52 0.21 0.19 

Aspek 9 Kemampuan dan Keterampilan Pegawai 4.71 4.46 0.25 0.29 

Aspek 10 Lingkungan Pendukung 4.71 4.38 0.33 0.26 

Aspek 11 Keamanan Lingkungan 4.71 4.40 0.31 0.15 

Aspek 12 E-service -Efficiency-Ease of use, Accessibility 4.67 4.42 0.25 NA* 

Aspek 13 E-service-Reliability 4.68 4.38 0.30 NA* 

Aspek 14 E-service Customer support 4.68 4.42 0.26 NA* 

Aspek 15 E-service-Security 4.69 4.44 0.25 NA* 

 

Tabel 5.5 menunjukan penilaian pengguna layanan akan kualitas layanan yang mereka 

terima dan ekspektasi mereka akan kualitas layanan tersebut. Selisih antaran ekspektasi dan 

kualitas (delta) pada tahun 2020 dan 2019 juga ditunjukan pada tabel di atas. Nilai delta yang 

semakin kecil akan semakin baik, hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan yang diberika 

dapat semakin mengimbangi ekspektasi pengguna layanan. 

Berdasarkan nilai delta pada tahun 2020, aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah 

aspek lingkungan pendukung, keamanan lingkungan, e-service reliability, dan waktu 

penyelesasian layanan. Empat aspek ini memiliki nilai di atas 0.30, sementara 10 aspek lainya 

memiliki nilai di bawah 0.30. 
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Jika dibandingkan dengan nilai delta pada tahun sebelumnya, aspek yang pelu menjadi 

perhatian adalah aspek keamanan lingkungan, lingkungan pendukung, dan aspek sikap pegawai. 

Ketiga aspek ini milikisi selisih delta 2020-2019 yang positif, menandakan cenderung ada 

kenaikan ekspektasi yang lebih besar dari kenaikan kualias atau penurunan kualitas layanan yang 

lebih besar dari penurunan ekspektasi pengguna layanan. 

 

Gambar 5.5 Matriks Ekspektasi-Kualitas Kementerian Keuangan 

Gambar 5.5 menunjukkan Matriks Ekspektasi-Kualias agregat Kementerian Keuangan . Titik perpotongan sumbu 

vertikal dan horizontal pada matrik merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan dari 10 unit Eselon I 

dan LNSW. A1-A15 merupakan aspek layanan sebagaimana dijabarkan di Tabel 5.4. Matriks ini dibagi ke dalam 

empat kuadran: kuadran 1 (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran 2 (high expectation-low quality, kiri 

atas), kuadran 3 (low expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran 4 (high quality-low expectation). Matriks ini 

menunjukkan relative expectation and quality dari 15 aspek layanan. 

 

Berdasarkan informasi pada Tabel 5.5, dapat dilakukan analisis menggunakan matriks 

ekspektasi-kualitas. Matriks ini dapat menunjukkan aspek layanan mana saja yang menjadi 

prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas. Aspek yang menjadi prioritas untuk perlu 

ditingkatkan kualitas layanannya adalah aspek-aspek yang memiliki tingkat ekspektasi dari 

pengguna layanan yang relatif tinggi (dibanding nilai rata-ratanya) dan tingkat kualitas layanan 

yang relatif rendah. 

Berdasarkan matriks EK pada gambar di bawah ini, aspek yang perlu diprioritaskan untuk 

peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan  secara umum adalah aspek 
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lingkungan pendukung dan keamanan lingkungan. Mengingat situasi pandemi COVID-19, kedua 

aspek ini disinyalir mengalami peningkatan ekspektasi. Untuk mengimbangi hal ini, 

Kementerian Keuangan  perlu meningkatkan kualitas kedua aspek ini untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan  secara umum. 

Analisis ini perlu dibahas lebih lanjut pada tingkat unit Eselon I dan non-Eselon dan unit-

unit layanan dari unit Eselon I dan non-Eselon. Hal ini perlu karena masing-masing layanan yang 

diberikan tiap unit unit Eselon I dan non-Eselon memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

 

5.5 Penggunaan Jasa Perantara 

Terkait penggunaan jasa perantara, dari 3444 total responden survei, 113 responden yang 

menggunakan jasa perantara dari pihak ketiga. Gambar berikut menyajikan informasi mengenai 

unit Eselon I di mana pengguna layananya mengenakan jasa perantara dan alasan pengguna 

layanan ini menggunakan jasa perantara. 

 

Gambar 5.6 Jumlah Responden Survei yang Menggunakan Jasa Perantara per Eselon I 
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Gambar 5.7 Alasan Responden Survei Menggunakan Jasa Perantara 

(Jawaban boleh lebih dari satu) 

Berdasrkan informasi pada Gambar 5.6 dan 5.7 di atas, diketahui bahwa mayoritas 

responden yang menggunakan jasa perantara adalah pengguna layanan DJP dan DJBC. Terkait 

alasan para responden menggunakan jasa perantara, ada tiga asalan utama: untuk mempercepat 

proses pengurusan, karena tidak paham prosedur, dan karena tidak ada waktu. Layanan jasa 

perantara yang digunakan salah satunya yakni pada Eselon I DJPb  terkait dengan jasa ekspedisi 

untuk berkas yang dikirimkan. Sementara alasan responden “untuk mempercepat proses 

pengurusan” dan “tidak paham prosedur pengurusan” dapat menjadi saran perbaikan bagi 

penyediaan layanan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan  dapat lebih lagi 

berusaha untuk mempercepat proses pengurusan dan memberikan sosialisasi yang lebih gencar 

bagi pengguna layananya agar dapat terjadi peningkatan kepuasan pengguna layanan. 

Jasa perantara yang dimaksud dalam jasa dari pihak ketiga yang dipakai jasanya oleh wajib 

pajak untuk mendapatkan layanan. Penggunaan jasa perantara merupakan pilihan prerogatif wajib 

pajak dan diizinkan dalam undang-undang. Informasi tentang penggunaan jasa perantara dapat 

menjadi basis peningkatan kualitas layanan, dengan adanya responden terhadap alasan penggunaan 

jasa perantara, kepuasan pengguna layanan dapat ditingkatkan. 

 

5.6 Integritas Penyediaan Layanan 

Terkait pengenaan biaya di luar ketentuan resmi, hasil survei menemukan 10 responden 

yang mengaku mengeluarkan biaya di luar ketentuan resmi. Hal ini menunjukkan integritas 
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penyediaan layanan oleh Kementerian Keuangan  yang sangat baik. Dari delapan responden ini, 

dua responden survei mengaku diminta biaya tidak resmi oleh petugas penyedia layanan, sisanya 

adalah dari penyedia jasa perantara atau tidak menjawab (NA). 

Tabel 5.6 Biaya di Luar Ketentuan Resmi 

Unit Eselon I Kode Layanan Kota  Pihak Yang Menentukan Biaya 

DJP DJP1 MDN Dari petugas jasa perantara 

DJP DJP2 BPN  NA* 

DJP DJP4 BPN  NA* 

DJP DJP1 JKT Dari petugas jasa perantara 

DJP DJP1 JKT Dari petugas layanan 

DJP DJP5 JKT Dari petugas jasa perantara 

DJKN DJKN3 MDN  NA* 

DJKN DJKN2 MDN Dari petugas layanan 

 

Sementara itu, terdapat juga tujuh responden yang mengaku memberikan gratifikasi. 

Gratifikasi yang diberikan adalah dalam bentuk makanan dan minuman dan parsel. Dari tujuh 

responden ini, satu orang menilai bahwa pemberian gratifikasi adalah hal yang wajar “sebagai 

ungkapan terima kasih”, sementara enam responden lainya menilai bahwa pemberian gratifikasi 

tidak wajar. Besaran nilai gratifikasi tidak ditanyakan dalam kuesioner survei. 

 

5.7 Saluran Pengaduan Praktik Korupsi dan Usulan Program Pencegahan Praktik 

Korupsi 

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh responden dalam rangka peningkatan 

pengawasan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan , antara lain: 

1. Transparansi mengenai kinerja dan pengawasan berkala; 

2. Memperkuat pengawasan internal ataupun dari kantor pusat; 

3. Memaksimalkan pelayanan dan pembayaran secara daring; 

4. Memberikan reward dan benefit tambahan untuk aparat pajak; 

5. Melakukan rotasi jabatan secara berkala; 

6. Menjaga anonimitas, terutama saat melakukan metode whistleblower; 
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7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pelatihan secara berkala; 

8. Memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggar; 

9. Membuka jalur khusus pengaduan yang langsung ditangani oleh tim independen; 

10. Sosialisasi ke petugas yang daerahnya beresiko tinggi terhadap praktek korupsi. 

 

Terkait pengaduan dan saran pencegahan praktik korupsi, mayoritas responden memilih 

untuk menggunakan metode jarak jauh atau daring, yaitu melalui SMS atau WhatsApp khusus 

pengaduan, email (surel) khusus pengaduan, dan telepon khusus pengaduan. Sementara saluran 

pengaduan praktik korupsi secara langsung atau luring melalui kotak saran dan petugas jaga 

(meja pengaduan) kurang dimintati. Gambar 5.8 berikut menguraikan informasi saluran 

pengaduan praktik korupsi secara lebih detil. 

 

Gambar 5.8 Saluran Pengaduan Praktik Korupsi 
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BAB 6 | KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan tahun 2020 dilakukan untuk 38 

unit layanan dari 10 unit Eselon I dan satu unit non-Eselon  (LNSW). Survei ini dilakukan di enam 

kota dengan total responden mencapai 3444 orang. Analisis hasil survei menunjukkan bahawa, 

kendati sedang berada dalam kondesi pandemi COVID-19, 28% responden masih mengakses 

layanan dengan mendatangi kantor layanan namun mayoritas responden yang disurvei mengakses 

layanan melalui media daring seperti melalui situs, aplikasi, dan telepon. 

Indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) yang dihitung berdasarkan metode adaptasi 

American Customer Satisfaction Index menghasilkan angka 4.34. Angka ini dapat diinterpretasikan 

bahwa kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan secara umum ada dalam kategori 

“sangat puas”. 

Sepuluh unit Eselon I dan satu unit non-Eselon Kementerian Keuangan, memiliki nilai indeks 

kepuasan layanan di atas angka target IKPL yakni 4 (“puas”). Dari sebelas unit unit Eselon I dan 

satu unit non-Eselon Kementerian Keuangan, terdapat enam unit Eselon I dan non-Eselon yang 

memiliki nilai indeks kepuasan layanan di atas IKPL agregat Kementerian Keuangan, yakni 

DJBC, DJPB, DJPK, DJPPR, BPPK, dan ITJEN. Sedangkan Eselon I dengan IKPL di bawah 

IKPL agregat Kementerian Keuangan  adalah DJA, DJP, DJKN, SETJEN, dan LNSW.   

 

Indeks kepuasan pengguna layanan antar waktu menunjukkan bahwa terdapat enam unit Eselon I 

dan non-Eselon yakni DJA, DJBC, DJPB, DJPK, DJPPR dan LNSW memiliki performa yang 

semakin baik selama tahun 2019 dan 2020. Sedangkan yang mengalami penurunan kinerja yakni 

DJP, DJKN, BPPK dan SETJEN. Sementara yang memiliki kinerja yang sama atau tidak 

mengalami perubahan kinerja yakni ITJEN.  Penurunan kinerja pada DJP dapat dijelaskan bahwa 

terjadi penurunan kinerja pada masing masing jenis layanan, dimana penurunan tertinggi terjadi 

pada jenis layanan pengukuran pengusaha kena pajak (PKP).  Penurunan kinerja BPPK dapat 

dijelaskan terjadi pada jenis layanan pelatihan tatap muka, dimana karena adanya pandemic 
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COVID 19, pelaksanaan pelatihan tatap muka dilakukan dengan melakukan menjaga jarak dan 

pembatasan interaksi tatap muka menjadi salah satu perubahan kebiasaan yang cukup signifikan 

menyebabkan terjadinya penurunan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan BPPK.   

 

Indeks kepuasan pengguna layanan per kota menunjukkan bahwa dari enam kota lokasi 

survei, tiga kota yang menunjukkan indeks tiga tertinggi Kementerian Keuangan  yakni Makassar, 

Balikpapan dan Ambon. dua kota yang memiliki indeks di bawah rata-rata agregat Kementerian 

Keuangan  yakni Surabaya dan Medan.  

Berdasarkan analisis skor ekpektasi pengguna layanan dan kualitas layanan, aspek layanan 

yang perlu menjadi perhatian adalah aspek lingkungan pendukung, keamanan lingkungan, e-service 

reliability, dan waktu penyelesasian layanan. Empat aspek ini memiliki selisih skor kualitas yang 

relatif jauh di bawah ekpektasi dibanding aspek-aspek lainya. Lebih lanjut, aspek lingkungan 

pendukung dan keamanan lingkungan neniliki nilai selisih ekpektasi dan kualitas yang semakin 

negative dibanding tahun 2019, hal ini menandakan tingkat ekspektasi pengguna layanan yang 

meningkat lebih besar dari peningkatan kualitas layanan. Kedua aspek ini juga berada pada kategori 

high priority for improvement berdasarkan analisis matriks ekspektasi-kepuasan. 

Terkait integritas penyediaan layanan, hasil survei menemukan 10 responden (0.003% dari 

total responden) yang mengaku mengeluarkan biaya di luar ketentuan resmi, di mana ada tiga 

responden yang mengaku mengeluarkan biaya tidak resmi karena diminta petugas pemberi 

layanan. Hal ini menunjukkan integritas penyediaan layanan oleh Kementerian Keuangan  yang 

sangat baik. 

 

6.2 Rekomendasi Manajerial 

Rekomendasi manajerial secara umum yang dapat diberikan berdasarkan hasil survei 

kepuasan pengguna layanan Kementeria Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan matriks ekspektasi-kualitas, aspek yang perlu diprioritaskan untuk 

peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan secara umum 
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adalah aspek lingkungan pendukung dan keamanan lingkungan. Mengingat situasi 

pandemi COVID-19, kedua aspek ini disinyalir mengalami peningkatan ekspektasi; 

2. Berdasarkan analisis aspek layanan antar waktu memberikan informasi perbaikan 

kinerja pada aspek Lingkungan pendukung, Keamanan Lingkungan dan sikap 

pegawai; 

3. Berdasarkan analisis per kota dapat direkomendasikan bahwa kota Medan dapat 

melakukan upaya perbaikan pada layanan-layanan yang berada di kota tersebut 

yakni pada layanan yang berada pada unit eselon 1 pada SETJEN, DJKN,DJP dan 

DJPK; 

4. Berdasarkan analisis per kota dapat direkomendasikan bahwa kota Surabaya dapat 

melakukan upaya perbaikan pada layanan-layanan yang berada di kota tersebut 

yakni pada layanan yang berada pada unit LNSW dan eselon 1 pada SETJEN, 

DJPK,DJKN,DJPB dan DJP; 

5. Analisis penggunaan jasa pihak ketiga, ditemukan bahwa responden survei 

menggunakan jasa perantara karena tiga alasan utama:  “mempercepat proses 

pengurusan, karena tidak paham prosedur, dan karena tidak ada waktu.” Diberikan 

rekomendasi  “untuk mempercepat proses pengurusan” dan “tidak paham prosedur 

pengurusan” dapat menjadi saran perbaikan bagi penyediaan layanan oleh 

Kementerian Keuangan. Agar memberikan sosialisasi yang lebih gencar bagi 

pengguna layananya agar dapat terjadi peningkatan kepuasan pengguna layanan 

dengan membuat iklan layanan masyarakat; 

6. Berdasarkan analisis saluran pengaduan praktik Korupsi, responden belum ada 

yang menggunakan layanan pengaduan korupsi melalui media website, sementara 

layanan ini sebenarnya disediakan. Hal ini dapat menjadi catatan perbaikan dalam 

kegiatan sosialisasi ke pengguna layanan terkait hal ini; 

7. Berdasarkan analisis integritas pada pemberian Gratifikasi  yang dinilai tidak wajar, 

dapat dilakukan pengawasan internal yang lebih kuat, melakukan pelayanan daring 

secara maksimal  dan melakukan sosialisasi ke petugas di kota ataupun layanan 

yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi; 
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Rekomendasi kebijakan dijabarkan secara detil pada laporan SKPL tiap unit eselon I. Hal 

ini perlu karena masing-masing layanan yang diberikan tiap unit Eselon I  memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. 
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PENGANTAR 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, 

 

Mohon dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara berkenan meluangkan waktu, untuk menjadi bagian dalam survei 

penelitian tentang Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020. 

Seluruh informasi yang saudara masukkan kedalam survei ini akan digunakan untuk keperluan pembuatan 

indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terjamin 

kerahasiaannya. 

 

Terima kasih atas kesediaan saudara berpartisipasi dalam survei ini. 

 

Salam hormat, 

 

Tim Peneliti LMFE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Padjadjaran 

 

PANDUAN SURVEI 

Pertanyaan dalam survei ini terbagi menjadi delapan bagian yakni: 

Bagian A Bertujuan untuk melakukan screening calon responden 

Bagian B Bertujuan untuk memperoleh gambaran sosio demografi responden 

Bagian C Bertujuan untuk mengukur kinerja kualitas layanan dan harapan pengguna layanan Kementerian 

Keuangan 

Bagian D Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan terhadap kinerja layanan secara umum 

Bagian E Bertujuan untuk memperoleh gambaran keluhan pengguna layanan 

Bagian F Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepercayaan pengguna layanan 

Bagian G Berujuan untuk memperoleh gambaran hal-hal khusus yang ditanyakan tiap Eselon 

Bgaian H Bertujuan untuk memperoleh gambaran integritas penyediaan layanan oleh Kementerian Keuangan 
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*Diisi oleh enumerator 

NO A. Pertanyaan Pendahuluan 

A1 Kapan bapak/ibu menggunakan layanan Kementerian Keuangan Choose an item. 

A2 
Apakah bapak/ibu pernah menjadi responden untuk survei yang 
sama sebelumnya 

Choose an item. 

A3 
Untuk pihak siapa bapak/ibu menggunakan layanan kementerian 
Keuangan 

Choose an item. 

A4 
Unit layanan Kementerian Keuangan yang digunakan oleh 
bapak/ibu* 

Choose an item. 

A5 Jenis layanan yang bapak/ibu gunakan* Choose an item. 

A6 Nama enumerator* Click or tap here to enter text. 

A7 Kode enumerator* Click or tap here to enter text. 

NO B. Profil Responden 

B1 Wilayah/Kota* Choose an item. 

B2 Nama* Click or tap here to enter text. 

B3 
Alamat 
(Mohon diisi untuk pengiriman souvenir) 

Click or tap here to enter text. 

B4 Nomor telepon Click or tap here to enter text. 

B5 Jenis kelamin Choose an item. 

B6 Usia Choose an item. 

B7 Pendidikan terakhir Choose an item. 

B8 Rentang waktu penggunaan layanan Choose an item. 

B9 
Cara memperoleh layanan 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐Kunjungan 

☐Layanan dalam Laman/website 

☐Telepon 

☐Korespondensi Surat melalui 
kurir/pos 

☐Korespondensi surat elektronik 

☐Aplikasi 

☐SMS 

☐Lainnya, sebutkan: ………. 
 

B10 
Sumber Informasi layanan 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐Laman Kementerian Keuangan 

☐Laman Kantor Pusat 

☐Laman Kantor Layanan 

☐Media Sosial 

☐Koran 

☐Majalah 

☐Televisi 

☐Radio 

☐Surat Elektronik 

☐Mesin pencari 

☐Sosialisasi 

☐Komunitas 

☐Laman Non Kementerian Keuangan 
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☐Aplikasi Kementerian Keuangan 

☐Aplikasi Non Kementerian 
Keuangan 

☐Seminar 

☐Lainnya, sebutkan: ………. 
 

B11 Frekuensi menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir Choose an item. 

B12 
Karakteristik layanan yang dinilai kinerjanya 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐ Mengenakan biaya 

☐ Pernah mengenakan sanksi/denda 

☐ Diakses secara luring 

☐ Diakses secara daring 

 
[Akhir dari bagian A dan B, lanjut ke bagian C di halaman selanjutnya]
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*Kolom alasan hanya diisi jika responden  memberi nilai di bawah 7 

C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

INFORMATION AND ACCESSIBILITY 

1. Keterbukaan/kemudahan akses informasi 

IAK 1 
Akses informasi tentang prosedur layanan mudah 
diperoleh 

Choose 
an item. 

Choose an 
item. 

Click or tap here to 
enter text. 

IAK 2 
Akses informasi mengenai ada atau tidak adanya biaya 
layanan mudah diperoleh 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 3 
Akses informasi mengenai jangka waktu proses layanan 
mudah diperoleh 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 4 
Akses informasi mengenai hasil layanan mudah 
diperoleh 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 5 
Akses informasi mengenai saluran resmi bagi pengguna 
layanan untuk menyampaikan keluhan (complaint) 
mudah diperoleh 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 6 
Akses informasi mengenai besarnya standar biaya resmi 
layanan mudah diperoleh 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

2. Informasi layanan 

IAI 1 
Informasi layanan memuat semua persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 2 
Informasi layanan memuat semua petunjuk pengisian 
dokumen layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 3 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
jenis/tipe layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 4 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar waktu proses layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 5 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar hasil layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 6 
Informasi layanan menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 7 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar biaya resmi layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 8 
Informasi kontak narahubung tersedia dan dapat 
dihubungi 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 9 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
konsekuensi hukum apabila menyampaikan 
data/dokumen yang tidak benar 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

3. Akses terhadap layanan 

IAA1 
Layanan dapat diperoleh di lokasi yang mudah 
dijangkau oleh pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 2 
Layanan memiliki waktu operasional yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 3 
Layanan mudah diakses dengan berbagai cara sesuai 
ketentuan (misalnya melalui surat, telepon, tatap muka, 
daring, dan lain-lain) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 4 
Layanan memiliki sistematika dan prosedur pelayanan 
yang baik (kecepatan layanan, ramah bagi pengguna 
yang baru menggunakan layanan tsb) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 5 Layanan dapat menjangkau semua segmen pelanggan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PROCESS 

4. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 

PRK1 
Pelayanan diberikan secara adil sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRK2 
Alur layanan tidak mempersulit pengguna layanan dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRK3 
Pelayanan diberikan sesuai petunjuk operasional 
layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

5. Waktu penyelesaian layanan 

PRW1 Jadwal waktu pelayanan tersedia secara pasti 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW2 
Layanan diberikan tepat waktu sesuai standar yang 
ditetapkan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW3 Proses layanan dapat dipantau oleh pengguna layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW4 
Pengguna layanan dapat memonitor tahapan proses 
penyelesaian layanan melalui sistem 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW5 Waktu pelayanan efisien 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW6 
Layanan memiliki persamaan perlakuan atau tidak 
diskriminatif terhadap golongan tertentu 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika layanan mengenakan biaya,  lanjut ke bagian 6; Jika tidak mengenakan biaya, lanjut ke bagian 7; jika tidak 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

mengenakan biaya dan sanksi/denda lanjut ke bagian 8 

6. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan  

PRP1 Terdapat kejelasan informasi tentang biaya layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP2 
Besarnya biaya layanan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP3 Besarnya biaya sesuai  kewajaran 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP4 
Besarnya biaya sesuai dengan hasil layanan yang 
diterima 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP5 
Pembayaran biaya layanan dapat dilakukan secara 
mudah dengan menggunakan berbagai metode 
pembayaran (tunai, kartu debit, dll.) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika layanan tidak mengenakan sanksi/denda, lanjut ke bagian 8 

7. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan 

PRS1 
Pengenaan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh 
pengguna layanan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS2 
Tersedia mekanisme pengajuan banding terhadap 
sanksi yang diberikan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS3 
Peraturan pengenaan sanksi bagi pengguna layanan 
dikomunikasikan secara transparan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS4 
Pengenaan sanksi bagi pengguna sesuai dengan 
prosedur operasional standar (SOP ) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS5 
Terdapat mekanisme pengembalian kelebihan 
pembayaran denda (jika diminta oleh pengguna 
layanan) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CUSTOMER SERVICES 

8. Sikap pegawai 

CSP1 
Pegawai bersedia membantu pengguna layanan sesuai 
tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP2 Pegawai bersikap sopan kepada pengguna layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP3 
Pegawai mendengarkan dengan baik informasi yang 
disampaikan pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP4 Pegawai cepat tanggap dalam memberikan layanan Choose Choose an Click or tap here to 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

an item. item. enter text. 

CSP5 
Pegawai siap melayani pada waktu dan tempat yang 
ditentukan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP6 Pegawai berpenampilan rapi 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP7 Pilihlah angka 3 pada kolom harapan dan kinerja 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

9. Kemampuan dan keterampilan pegawai 

CSK1 Pegawai dapat diandalkan dalam memberikan layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK2 Pegawai cekatan dalam memberikan layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK3 
Pegawai memiliki keahlian yang baik dalam 
memberikan layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK4 
Pegawai mampu memahami substansi layanan yang 
diberikan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK5 
Pegawai mampu memberikan solusi atas permasalahan 
yang dihadapi oleh pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika tidak menggunakan layanan luring, lanjut ke bagian 12 

ENVIRONMENT 

10. Lingkungan Pendukung 

ERL1 Layanan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL2 
Layanan berbasis sistem teknologi informasi yang 
memadai 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL3 Layanan didukung desain tata ruang yang nyaman 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL4 Layanan berada di lingkungan yang nyaman 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

11. Keamanan lingkungan 

ERK1 Kantor layanan memiliki lingkungan yang aman 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERK2 Kantor layanan memiliki petugas satuan keamanan yang Choose Choose an Click or tap here to 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

handal an item. item. enter text. 

ERK3 
Kantor layanan memiliki sarana dan prasarana yang 
mendukung keamanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERK4 
Kantor layanan memiliki sistem yang handal untuk 
memastikan keamanan layanan (proses, dokumen dan 
hasil layanan) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika tidak menggunakan layanan daring, lanjut ke bagian D 

E-SERVICE 

12. E-Service -Efficiency-Ease Of Use, Accessibility 

ESL1 Situs/aplikasi terstrukstur dan mudah dipahami 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL2 
Situs/aplikasi layanan memiliki fitur pencarian yang 
efektif 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL3 Situs/aplikasi terkelola dengan baik 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL4 Situs/aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna layanan 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL5 Informasi pada situs/aplikasi akurat 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL6 
Informasi pada situs/aplikasi diperbahurui secara 
berkala 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL7 Tautan (link)  situs layanan mudah diingat 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

13. E-Service-Reliability 

ESR1 
Situs/aplikasi  menyediakan formulir yang dapat 
diunduh dengan mudah 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR2 Situs/aplikasi dapat diakses di manapun dan kapanpun 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR3 
Situs/aplikasi cepat melayani berdasarkan permintaan 
yang masuk 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR4 Situs/aplikasi memberikan pelayanan tepat waktu 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR5 Situs/aplikasi dapat diakses dengan cepat 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan Harapan 
Kinerja 
Kualitas 
Pelayanan 

Alasan* 

ESR6 
Situs layanan kompatibel dengan mesin penjelajah 
(browser) yang digunakan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR7 
Situs/aplikasi selalu diperbaharui sesuai perkembangan 
layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR8 Situs/aplikasi sering bermasalah 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR9 
Peta situs (site-map) mudah didapat/dicari/dilacak 
lewat mesin pencari 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

14. E-Service Customer support 

ESC1 
Pegawai profesional dalam menyelesaikan masalah 
penggunan layanan daring 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC2 
Pegawai memberikan jawaban yang cepat dan tepat 
atas pertanyaan pengguna layanan daring 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC3 
Pegawai memiliki pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna layanan daring 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC4 Pegawai memberikan informasi yang terpercaya 
Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

15. E-Service-Security 

EST1 
Tersedia jaminan keamanan akun pengguna layanan 
(username dan password) 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST2 
Tersedia jaminan keamanan data pribadi pengguna 
layanan untuk proses autentikasi 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST3 
Data yang diberikan oleh tersimpan (recorded) oleh 
sistem 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST4 
Data yang diberikan di situs/aplikasi hanya digunakan 
sesuai keperluan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST5 
Kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika 
mengakses situs layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST6 
Tersedia jaminan keamanan tandatangan elektronik 
bagi pengguna layanan 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST7 
Tersedia jaminan keamanan transaksi melalui portal e-
service 

Choose 

an item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

 

[Akhir dari bagian C, lanjut ke bagian D, E, dan F di halaman selanjutnya] 
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D. Kepuasan Pengguna Layanan secara Umum 

NO Pernyataan Nilai 

CSA1 
Kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja layanan secara 
keseluruhan 

Choose an item. 

CSA2 Kinerja layanan yang diterima dibanding harapan akan kinerja layanan Choose an item. 

CSA3 Kinerja layanan yang diterima dibanding kinerja layanan yang ideal Choose an item. 

E. Komplain Pengguna Layanan 

NO Pernyataan Nilai 

BSS1 
Penyampaian komplain secara formal terhadap layanan Kementerian 

Keuangan 
Choose an item. 

BSS2 
Penyampaian komplain secara informal terhadap layanan 

Kementerian Keuangan 
Choose an item. 

F. Kepercayaan Pengguna Layanan 

NO Pernyataan Nilai 

SFT1 
Kepercayaan pengguna layanan terhadap Kementerian Keuangan 
secara keseluruhan 

Choose an item. 

SFT2 Komitmen Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan Choose an item. 

SFT3 Integritas Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan Choose an item. 

STF4 
Kompetensi Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna layanan 

Choose an item. 

 
[Akhir dari Bagian D, E, dan F, lanjut ke bagian G di halaman selanjutnya] 
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Khusus pengguna layanan DJP dan SETJEN. Jika bukan merupakan pengguna layanan dari kedua Eselon ini, silahkan 
lanjut ke bagian H. 

G. Supplemen 

1. Khusus pengguna layanan Direktorat Jenderal Pajak 

NO Pertanyaan Jawaban 

GJP1 Apa jenis Wajib Pajak Anda? Choose an item. 

GJP2 
Berapa Kode  Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 
Anda? 
(Kosongkan jika tidak tahu) 

Click or tap here to enter text. 

GJP3 

Apakah Anda mengetahui bahwa DJP 
memberikan beberapa insentif perpajakan 
kepada masyarakat selama masa pandemi 
COVID-19 ini? 

Choose an item. 

GJP4 
Jika Ya, insentif apa sajakah yang diberikan 
oleh pemerintah tersebut? 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐ PPh Pasal 21 

☐ PPh Pasal 25 

☐ Fasilitas Pajak Alat Kesehatan Dan Pendukungnya 

☐ Insentif Pajak Untuk UMKM 

☐ Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto Atas Produksi 
Alkes Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

☐ Pengurang Penghasilan Bruto Atas Sumbangan Dalam 
Rangka Penanganan Covid-19 

☐ PPh Tarif 0% Untuk Petugas Di Bidang Kesehatan Dalam 
Rangka Covid-19 

☐ Tarif PPh 0% Atas Persewaan Tanah Bangunan Dalam 
Rangka Penanggulangan Covid-19 

☐ Insentif Untuk Pembelian Kembali Saham Di Bursa Efek 

GJP5 
Diantara insentif perpajakan tersebut (GJP4), 
insentif mana kah yang Anda manfaatkan? 

☐ PPh Pasal 21 

☐ PPh Pasal 25 

☐ Fasilitas Pajak Alat Kesehatan Dan Pendukungnya 

☐ Insentif Pajak Untuk UMKM 

☐ Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto Atas Produksi 
Alkes Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

☐ Pengurang Penghasilan Bruto Atas Sumbangan Dalam 
Rangka Penanganan Covid-19 

☐ PPh Tarif 0% Untuk Petugas Di Bidang Kesehatan Dalam 
Rangka Covid-19 

☐ Tarif PPh 0% Atas Persewaan Tanah Bangunan Dalam 
Rangka Penanggulangan Covid-19 

☐ Insentif Untuk Pembelian Kembali Saham Di Bursa Efek 

GJP6 

Apakah selama masa pandemi COVID-19 ini 
Anda pernah datang ke Kantor Pelayanan 
Perpajakan untuk mendapatkan layanan 
perpajakan secara langsung (tatap muka)? 

Choose an item. 

GJP7 
Jika Ya, bagaimana tingkat kepuasan Anda atas 
layanan KPP tersebut? 

Choose an item. 

GJP8 
Berikan penilaian atas pernyataan (GJP8a-GJP8j)berikut sehubungan dengan kinerja DJP selama masa pandemi 
COVID-19 (baik layanan tatap muka langsung maupun dalam jaringan (daring/online) 
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GJP8a DJP selalu berupaya untuk menjaga kepatuhan 
Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan 

Choose an item. 

GJP8b DJP selalu berupaya untuk membangun 
keyakinan bahwa Wajib Pajak diperlakukan 
secara adil 

Choose an item. 

GJP8c Sistem administrasi perpajakan di Indonesia 
secara umum efektif dan efisien 

Choose an item. 

GJP8d DJP telah menjalankan fungsinya dengan baik 
dalam menghimpun penerimaan negara 
melalui pajak 

Choose an item. 

GJP8e Layanan DJP untuk permohonan pendaftaran 
NPWP yang berbasis elektronik (e-registration) 
membantu Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajibannya dengan cepat, mudah dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

Choose an item. 

GJP8f Layanan registrasi NPWP secara online sangat 
membantu saya 

Choose an item. 

GJP8g Layanan online perpajakan yang disediakan DJP 
dapat diakses dengan mudah dan nyaman 

Choose an item. 

GJP8h Pengajuan permohonan layanan melalui 
media/ saluran lainnya (surat, telepon, online 
website, media sosial dan lain-lain) tanpa harus 
datang ke Kantor Pelayanan Pajak sudah cukup 
efisien dan memudahkan pengguna layanan 

Choose an item. 

GJP8i KPP tetap memberikan sosialisasi perpajakan 
melalui jaringan online(daring: website, email 
atau media sosial) 

Choose an item. 

GJP8j Sosialisasi perpajakan dalam jaringan (daring) 
tersebut sudah memenuhi kebutuhan saya 

Choose an item. 

GJP9 Secara spesifik, hal-hal yang menurut Anda 
perlu ditingkatkan oleh KPP selama masa 
pandemik COVID-19 berlangsung 
(isi “N/A” jika tidak ada atau jika layanan DJP 
menurut Anda sudah cukup baik) 

Click or tap here to enter text. 

GJP10 Saran dan masukan Anda bagi DJP secara 
umum untuk meningkatkan kinerja DJP di masa 
yang akan datang 
(isi “N/A” jika tidak ada saran dan/atau 
masukan) 

Click or tap here to enter text. 

2. Khusus pengguna layanan SETJEN 

NO Pertanyaan Jawaban 

GST1 

Apakah Saudara/i pernah diberikan 
saran/pemberitahuan terkait kelengkapan 
berkas banding/gugatan atau terkait akses 
pada media informasi Set. PP agar layanan 
dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan 
efektif? 

Click or tap here to enter text. 

 

[Akhir dari bagian G, lanjut ke bagian H di halaman berikutnya] 
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H. Integritas 

Jika tidak menggunakan jasa perantara, lanjut ke bagian 2 

1. Jasa Perantara 

NO Pertanyaan Jawaban 

HIT1 
Jika Bapak/Ibu mengurus menggunakan jasa perantara, berapa rata-rata 
biaya yang dibayarkan kepada pihak perantara untuk sekali proses 
pengurusan? 

Click or tap here to enter text. 

HIT2 
Jika Bapak/Ibu mengurus menggunakan jasa perantara, apa alasan yang 
mendasari? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Mempercepat proses 
pengurusan 

☐ Agar dilayani dengan lebih 
baik 

☐ Tidak ada waktu 

☐ Tidak paham prosedur 
pengurusan 

☐ Lokasi kantor layanan terlalu 
jauh 

☐ Lainnya, sebutkan: 

Jika tidak pernah mengelurakan biaya di luar ketentuan untuk mendapat layanan, lanjut ke bagian 3 

2. Biaya di Luar Ketentuan Resmi 

HIT3 
Jika Bapak/Ibu menanggung biaya di luar ketentuan 
resmi, berapa rata-rata biaya tersebut yang dibayarkan kepada petugas 
layanan untuk sekali proses pengurusan? 

Click or tap here to enter text. 

HIT4 
Menurut pengalaman selama satu tahun terakhir, siapa yang pertama 
kali berinisiatif, sehingga memunculkan biaya di luar ketentuan resmi? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Dari petugas layanan 

☐ Dari bapak/ibu pengguna 
layanan 

☐ Dari petugas jasa perantara 

HIT5 
Jika biaya di luar ketentuan resmi merupakan inisiatif petugas, siapa 
petugas yang dimaksud? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Petugas pemberi layanan 

☐ Astasan petugas pemberi 
layanan 

☐ Lainnya, sebutkan: 

HIT6 
Pada tahap apa biasanya biaya di luar ketentuan resmi ini diperlukan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Pengambilan formulir 
layanan 

☐ Pengembalian/pengecekan 
formulir layanan 

☐ Persetujuan 
usulan/surat/berkas 

☐ Tahap akhir (penyampaian 
persetujuan) 

☐ Lainnya, sebutkan: 

HIT7 
Bagaimana proses yang terjadi dalam menentukan besaran biaya di luar 
ketentuan resmi yang dibayarkan ke petugas layanan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Ditentukan pihak penyedia 
layanan 

☐ Ditentukan petugas pemberi 
layanan 

☐ Sudah ada “standard umum” 
yang berlaku 

☐ Proses tawar-menawar 
secara informal 

☐ Harga sudah ditentukan 
secara “paket: 
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☐ Harga adalah persentase 
tertentu dari nilai layanan 

☐ Lainnya, sebutkan: 

HIT8 
Menurut Bapak/Ibu apakah membayar biaya di luar ketentuan resmi 
kepada petugas layanan dalam proses pengurusan layanan adalah hal 
yang wajar? 

Choose an item. 

Jika tidak pernah memberi gratifikasi (“imbalan”) kepada petugas pemberi layanan, lanjut ke bagian 4 

3. Gratifikasi (Pemberian “Imbalan”) 

HIT9 
Menurut pengalaman Bapak/Ibu, imbalan dalam bentuk apakah yang 
pernah diberikan kepada petugas layanan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Entertainment, sebutkan: 

☐ Barang atau souvenir 

☐ Fasilitas liburan domestik 

☐ Fasilitas liburan luar negeri 

☐ Parcel makanan/minuman 

☐ Lainnya, sebutkan: 

HIT10 
Menurut Bapak/Ibu apakah memberi imbalan kepada petugas layanan 
dalam proses pengurusan layanan merupakan sebuah hal yang wajar? 

Choose an item. 

4. Saluran Pengaduan 

HIT11 

Guna membantu pencegahan praktek korupsi di kantor layanan ini, 
menurut anda, perlu disediakan fasilitas saluran pengaduan untuk para 
pengguna layanan dalam bentuk ………. 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Telepon khusus penhaduan 

☐ SMS atau Whatsapp khusus 
pengaduan 

☐ Petugas jaga (meja 
pengaduan) 

☐ Email (surel) khusus 
pengaduan 

☐ Kotak saran 

☐ Lainnya, sebutkan: 

HIT12 
Menurut Bapak/Ibu Program apa saja yang bisa dilakukan untuk 

mencegah/menghindari korupsi di kantor layanan ini? 
(Sebutkan) 

Click or tap here to enter text. 

 

[Akhir dari kuesioner, mohon konfirmasi dengan enumerator Anda] 
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KATA 
PENGANTAR 

_ 
  

Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang dapat memuaskan para pengguna 

layanan dan membangun kepercayaan publik, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan melakukan kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Agustus 2020 

sampai dengan Oktober 2020. Pelaksanaan kegiatan survei pada tahun 2020 ini dilakukan 

ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bagi kami. Kami 

mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan kegiatan Survei 

Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan telah berhasil kami selesaikan.  

Dalam kesempatan ini, kami memberikan penghargaan, apresiasi setinggi-tingginya 

dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta kepada segenap 

jajaran Kementerian Keuangan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan 

kepada kami dalam menjalankan tugas yang luar biasa ini. Semoga hasil dari survei yang 

ini memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pihak untuk mendukung segala upaya 

peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan di Kementerian Keuangan RI khususnya 

eselon Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga bisa memberikan kontribusi 

terbaik bagi segenap pengguna layanan. 

Bandung, November 2020 

 

 

Dr. Rita Komaladewi  

Koordinator Kajian SKPL DJPK-Kementerian Keuangan 
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RINGKASAN 
EKSEKUTIF 
_ 
 

Tujuan utama dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah memberikan pelayanan publik yang prima. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan kajian riset ini untuk mengukur 

Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan (IKPL) DJPK pada beberapa jenis layanan di 

lingkungan DJPK, kinerja aspek-aspek layanan terkait dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan pengguna layanan. Tujuan dari riset kajian ini adalah untuk 1) Menyusun 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) DJPK secara Agregat, unit layanan, kota 

dan per unit layanan serta kota serta perbandingan antar waktu; 2) Mengidentifikasi 

dan menganalisis aspek layanan apa yang sudah dan aspek layanan apa yang perlu 

ditingkatkan; 3) Menganalisis keterkaitan antara kinerja aspek-aspek layanan dan 

tingkat kepuasan pengguna layanan; dam 4) Memberikan saran dan rekomendasi 

kebijakan manajerial dalam rangka peningkatan kepuasan pengguna layanan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Indeks kepuasan dan analisisnya yang 

digunakan pada kajian ini merujuk pada pembentukan dan analisis indeks kepuasan 

dengan metode American Customer Satisfaction Index. Hasil kajian menunjukan 

bahwa IKPL DJPK tahun 2020 bernilai 4.41 yang artinya indeks kepuasan pengguna 

layanan sudah diatas target yaitu 4.00 dan ini menujukkan kondisi layanan yang 

sangat memuaskan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa 

nilai IKPL masing-masing jenis layanan di eselon DJPK tahun 2020 yakni IKPL layanan 

1 (Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi) adalah 

4.36, IKPL layanan 2 (Layanan Pelaporan DAK Non Fisik ) adalah 4.50 dan IKPL 

layanan 3 (Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah) adalah 4.36. Sementara 

rekomendasi peningkatan pelayanan dan perbaikan nya pada beberapa aspek di 
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layanan DJPK, dapat diberikan pada aspek aspek E-Service Customer Support karena 

harapan konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas layanan sehingga 

kualitas perlu ditingkatkan. Serta terkait dengan kesesuaian prosedur kualitas yang 

juga perlu ditingkatkan kembali dengan cara kesederhanaan dalam alur layanan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu disederhanakan lagi. Dapat 

direkomendasikan bahwa meskipun permasalahan dilakukan secara daring, tetapi 

yang paling diminati adalah melalui Call Center. Sebaiknya semua masalah yang 

ditangani oleh call center harus  bisa ditangani oleh orang teknis. Jadi call center yang 

menghandle tidak terlalu teknis dan ada panduan tertulis dapat dilakukan oleh 

outsourcing. Sedangkan yang sangat teknis harus ditangani oleh orang teknis yang 

sangat paham terkait ruang lingkup DJPK. Serta appointment untuk bertemu tatap 

muka langsung sudah sesuai harus melalui reservasi call center, tetapi jangka waktu 

pelayanan harus segera, karena permasalahan tiap pengguna layanan berbeda dan 

sulit diprediksi. Meskipun secara prosedur satu hari reservasi tatap muka dapat 

dilayani, tetapi saat permintaan banyak akan berbeda situasinya.  
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BAB 1 | PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan telah memberikan 

dampak positif bagi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan 

kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi Kementerian/Lembaga/Pemda 

untuk melakukan hal yang sama sehingga reformasi birokrasi menjadi agenda bersama secara 

nasional untuk dilaksanakan.  Pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.  Reformasi Birokrasi Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan adalah merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi dalam 

Kementerian Keuangan. 

Pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Perimbangan Keuangan adalah 

suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien 

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan pertimbangan potensi, 

kondisi, dan kebutuhan daerah. 

Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang 

merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi dalam Kementerian Keuangan memiliki tiga pilar 

utama dalam pelaksanaannya, tiga pilar tersebut adalah (1) Penataan Organisasi, (2) Perbaikan 

Proses Bisnis, dan (3) Perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Rancangan 

Reformasi Birokrasi ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Anggaran No. KEP-

02/AG/2007 tanggal 30 Januari 2007 dan KEP-21/AG/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang 

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi DJPK.  

Pilar pertama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang 

juga menjadi Pilar Reformasi Birokrasi DJPK yakni Pilar Organisasi dilakukan melalui 

berbagai cara yaitu: a) melalui penajaman tugas dan fungsi; b) pengelompokkan tugas-tugas 

yang koheren; c) eliminasi tugas yang tumpang tindih. Pilar kedua yaitu Pilar Proses Bisnis 
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dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu: a) melalui penetapan dan penyempurnaan Prosedur 

Operasi Standar (Standard Operating Procedure) yang memberikan kejelasan dan memuat 

janji layanan; b) analisis dan evaluasi jabatan; c) penerapan sistem peringkat jabatan, dan 

pengelolaan kinerja berbasis  balance score card; serta e) pembangunan berbagai sistem 

aplikasi e-government. Sedangkan Pilar Reformasi Birokrasi ketiga yakni Pilar SDM dilakukan 

melalui: a) peningkatan disiplin; b) pembangunan assessment center; c) diklat berbasis 

kompetensi; d) pelaksanaan merit system; e) penataan sumber daya manusia; f) pembangunan 

sistem informasi manajemen kepegawaian; dan g) penerapan sistem reward and punishment 

secara konsekuen dan konsisten. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas salah satu fokus reformasi birokrasi DJPK adalah  

perbaikan proses bisnis. Dengan demikian salah satu tujuan dilakukan reformasi birokrasi 

DJPK adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholder. Proses perbaikan 

kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan secara konsisten 

dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Upaya monitoring kualitas pelayanan 

ini secara berkala dilakukan dari waktu ke waktu agar reformasi birokrasi DJPK pada pilar 

kedua yakni perbaikan proses bisnis dapat berkelanjutan secara dinamis mengikuti kebutuhan 

dan pemintaan stakeholders.  

Pada Grand Design  yang telah ditetapkan pada Kementerian Keuangan telah 

dinyatakan bahwa Reformasi Birokrasi 2010-2025, fokus pada tiga aspek yaitu: (1) 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat; (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi. Berkenaan dengan sasaran reformasi birokrasi tersebut, tingkat kepuasan pengguna 

layanan merupakan suatu rujukan atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memenuhi harapan para pengguna layanan 

ini. 

Terkait bahwa DJPK adalah merupakan layanan publik yang harus selalu memberikan 

layanan umum, maka segala bentuk jasa pelayanan,  khususnya dalam bentuk jasa publik 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat atau daerah. Hal 

ini dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penyampaian tersebut 

diatas, maka perlu dilakukan riset survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen secara 

berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala oleh  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
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untuk mengukur kinerja kualitas layanan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (i) Kepentingan 

umum; (ii) Kepastian hukum; (iii) Kesamaan hak; (iv) Keseimbangan hak dan kewajiban; (v) 

Keprofesionalan; (vi) Partisipatif; (vii) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (viii) 

Keterbukaan; (ix) Akuntabilitas; (x) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (xi) 

Ketepatan waktu; dan (xii) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.  

Hasil survei diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam 

menentukan pelayanan publik yang lebih baik untuk kepentingan dan kepuasan para pengguna 

layanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fungsi pelayanan publik yang merupakan upaya instansi, organisasi jasa 

dalam menyampaikan informasi, pelayanan, kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya maka 

diharapkan akan tercapai kepuasan atas layanan tersebut. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan yang telah dilakukan 

diantaranya dengan melalui pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur 

fasilitas kantor, pelayanan secara online, dengan penetapan standar-standar pelayanan. Untuk 

mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan saat 

ini, apakah telah memuaskan para pengguna layanan dan membangun kepercayaan publik, 

maka diperlukan proses evaluasi secara berkala mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan 

sesuai dengan aspek layanan yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. Berikut diantaranya adalah: (1)Keterbukaan/kemudahan akses informasi (2) Informasi 

Layanan  (3) Kesesuaian Prosedur dengan Ketentuan yang Ditetapkan (4) Sikap Pegawai (5) 

Kemampuan dan Keterampilan Pegawai (6) Lingkungan Pendukung  (7) Akses terhadap 

Layanan (8) Waktu Penyelesaian Layanan, (9) Keamanan Lingkungan dan Layanan. 

Dalam mengevaluasi respon masyarakat terkait kebutuhan pelayanan maka 

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memfasilitasi dengan 

layanan luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) yaitu (e-service) dalam merespon 

tuntutan pelayanan publik yang dinamis. Pada SKPL 2020, pengukuran kualitas layanan 

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ditambahkan empat 

aspek layanan terkait layanan digital (e-service). Keempat aspek layanan berkaitan dengan 

pelayanan e-service yang ditambahkan di tahun 2020 yakni: 
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1. Efficiency , Ease of use and Accessibility 

2. Reliability 

3. Customer Support 

4. Security 

Dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dan DJPK 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan baik di level Kementerian Keuangan, DJPK, 

maupun unit layanan DJPK, diharapkan dapat menetapkan kebijakan guna meningkatkan 

kinerja pelayanan secara konsisten secara objektif. Hal ini dilakukan terhadap pihak eksternal 

pengguna jasa Kementerian Keuangan dan DJPK pada suatu lembaga. Oleh karena itu, untuk 

memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, maka perlu melakukan evaluasi terhadap 

eksternal yaitu lembaga pengguna layanan. Hal ini guna mengetahui kinerja pelayanan publik 

yang dilakukan oleh DJPK sebagai bagian dari organisasi Kementerian Keuangan.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, unit kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 

2020 ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Maksud  

Riset ini dimaksudkan untuk mengukur indeks kepuasan pengguna atas pelayanan, pada 

masing-masing jenis layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

Kementerian Keuangan. Indeks masing-masing layanan selanjutnya digunakan untuk 

mengukur indeks kepuasan pengguna layanan pada tingkat DJPK dan akan digunakan untuk 

mengukur indeks kepuasan pengguna layanan pada tingkat agregat Kementerian Keuangan. 

Layanan yang disurvei akan menunjukkan berbagai karakteristik yang berada pada masing-

masing jenis layanan yakni layanan yang berinteraksi fisik langsung dengan manusia (luring) 

dan layanan secara digital (daring). Dengan demikian melalui riset ini dapat diperoleh 

informasi kondisi kualitas pelayanan, harapan dan kepuasan para pengguna layanan yaitu 

lembaga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan proses bisnis di masa depan. 

1.3.2 Tujuan Riset 

Berdasarkan maksud riset diatas maka tujuan riset ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) DJPK 
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a. IKPL Agregat dan perbedaan antar waktu 

b. IKPL per unit layanan DJPK dan perbandingan antar waktu 

c. IKPL per kota DJPK dan perbandingan antar waktu 

d. IKPL per unit layanan per kota dan perbandingan antar waktu; 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek layanan apa yang sudah baik dan aspek layanan 

apa yang perlu ditingkatkan; 

3. Menganalisis keterkaitan antara kinerja aspek-aspek layanan dan tingkat kepuasan 

stakeholders  

4. Memberikan saran dan rekomendasi manajerial dalam rangka peningkatan kepuasan 

pengguna layanan DJPK 

1.4 Sasaran Survei  

Untuk mengevaluasi kinerja layanan, maka sasaran yang dituju adalah pengguna layanan 

(stakeholders) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu 

lembaga eksternal.  
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1.5 Ruang Lingkup Riset 

Pertama, survei ini dilakukan pada 3 jenis layanan di unit eselon Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Adapun ketiga jenis layanan yang disurvei 

untuk DJPK tersaji pada Tabel 1.1.  

Kedua, survei dilakukan terhadap pihak pihak eksternal pengguna layanan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yakni pada Lembaga Pemerintahan 

Daerah.  

Tabel 1.1. Jumlah Layanan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Unit 

Eselon 

Jumlah 

Layanan 
Jenis Layanan 

DJPK 3 
 

Pemberian Informasi / Konsultasi berbasis Teknologi Informasi 

Pelaporan DAK Non fisik  

Penyaluran Transfer ke Daerah 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM 
DIREKTORAT JENDERAL 
PERIMBANGAN KEUANGAN 



9 

BAB 2 | GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN 

KEUANGAN (DJPK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

2.1 Profil Organisasi  

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dimulai dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perubahan sistem 

pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik menjadikan perubahan yaitu adanya 

kewenangan yang luas kepada daerah otonom. Sesuai dengan Keppres Nomor 165 Tahun 2000 

Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan mampu menjawab 

kebutuhan pemangku kepentingan, DJPK menyempurnakan bentuk organisasinya melalui 

PMK 217/PMK.01/2018 sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai eselon I di 

Kementerian Keuangan yang memberikan layanan untuk pemerintahan daerah.  

 

2.2 Tugas, Fungsi, dan Peran  

2.2.1 Tugas  

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki tugas strategis dalam menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan 

dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam menjalankan 

tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan senantiasa mengacu pada ketentuan 

perundang-undangan yang terkait. 
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2.2.2 Fungsi dan Peran 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menjalankan tugasnya memiliki 

fungsi dan peran di lingkungan organisasi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan 

transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 

2. Melaksanakan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan 

transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 

3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan 

dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana 

perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; 

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan 

dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

6. Melaksanakan administrasi direktorat jenderal perimbangan keuangan; 

7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.  

2.3 Visi dan Misi 

Dalam mengemban tugas dan fungsi di atas, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan mempunyai Visi sebagai berikut:  

“Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”. 

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki Misi sebagai berikut : 

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan; 

2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan; 

3. Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di 

keseluruhan proses; 

4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran; 

5.  Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal. 
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2.4 Jenis Layanan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan turut terlibat dalam Survei Kepuasan 

Pengguna Layanan (SKPL) 2020 Kementerian Keuangan sebagai komitmen mewujudkan visi 

dan misi Kementerian Keuangan serta memenuhi kebutuhan stakeholders atas layanan yang 

prima. Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencakup tiga jenis layanan 

seperti pada Tabel 2.2 dimana ketiga jenis layanan tersebut menjadi bagian dalam SKPL 2020. 

Tabel. 2.2 Jenis Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020 

No Jenis Layanan 

Layanan 1 Layanan Pemberian Informasi/ Konsultasi berbasis Teknologi Informasi 

Layanan 2 Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

Layanan 3 Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

Tabel. 2.3 Perbandingan Jenis Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  

Tahun 2019 dan 2020 

No Jenis Layanan 2019 Jenis Layanan 2020 

1 
Layanan Informasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa serta Keuangan Daerah 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi 

Berbasis Teknologi Informasi 

2 Layanan Pelaporan DAK Non Fisik Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

3 Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

Terdapat perubahan layanan yang disurvei yang semula pada tahun 2019 adalah layanan 

informasi transfer ke daerah dan dana desa serta keuangan daereah menjadi layanan pemberian 

informasi/konsultasi berbasis teknologi informasi pada tahun 2020. 
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Tabel. 2.4 Jenis Layanan per Kota DJPK 

No Jenis Layanan ABN BPN JKT MDN MKS SUB 

1 

Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi 

Berbasis Teknologi 

Informasi 

√ √ √  √ √ √ 

2 
Layanan Pelaporan DAK 

Non Fisik 
√ √ √  √ x x   

3 
Layanan Penyaluran Transfer 

ke Daerah 
√ √  √  √  √  √   

Keterangan: ABN= Ambon; BPN = Balikpapan, JKT= Jakarta, MDN = Medan, MKS = Makasar, SUB = 

Surabaya. 

Survei SKPL 2020 DJPK untuk layanan 1 dan 3 dilakukan di enam kota yaitu Ambon, 

Balikpapan, Jakarta, Medan Makasar dan Surabaya. Sedangkan layanan 2 hanya di 4 kota saja 

yaitu Ambon, Balikpapan, Jakarta dan Medan. Hal ini dikarenakan dari seluruh longlist yang 

disediakan oleh DJPK untuk layanan 2 yang berasal dari kota Surabaya dan Makassar tidak 

satu pun memberikan respon dan menunjukkan ketersediaannya untuk menjadi responden pada 

survei ini. Pengguna layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan seluruhnya adalah 

Pemerintah Daerah.  

Tabel. 2.5 Jenis Layanan dan karakteristik  DJPK tahun 2020  

Jenis Layanan 

Karakteristik Layanan 

Berbiaya Daring Luring Sanksi Denda 

1 

Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

2 
Layanan Pelaporan DAK Non 

Fisik 
Tidak Ya Ya Ya Tidak 

3 
Layanan Penyaluran Transfer 

ke Daerah 
Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

 

Jenis layanan Kementerian Keuangan memiliki lima jenis karakteristik yakni : (l). 

layanan berbiaya; (2). layanan daring ; (3). layanan luring; (4). layanan yang mengenakan 
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sanksi dan (5). layanan yang mengenakan denda. Dari kelima jenis karakteristik tersebut, jenis 

layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki karakteristik masing-masing 

seperti yang tersaji pada Tabel 2.5 yakni karakteristik layanan DJPK yang disurvei pada 

seluruh jenis layanan berbasis luring dan daring. Sementara karakteristik layanan berbiaya, 

sanksi dan denda tidak ada pada jenis layanan satu dan tiga di eselon I DJPK dan jenis layanan 

2 memiliki karakteristik sanksi.   
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BAB 3 | LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Kualitas Pelayanan Publik  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja 

di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan 

standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No.25 tahun 2009.  

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan 

informasi dan pengaduan masyarakat; pengawasan internal;  dan pelayanan penyuluhan dan 

konsultasi kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan 

wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, 

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan standar pelayanan wajib 

tersebut diperlukan peran masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu dengan 

menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dengan 

demikian penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola yang 

efektif, efisien, inovatif dan memiliki komitmen atas mutu layanan. Karena orientasi dari 

pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai 

dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat, sehingga kualitas 

pelayanan publik sangat penting untuk terus ditingkatkan. Dengan melakukan evaluasi layanan 

kepada masyarakat yang dilayani atas pengalaman layanan yang dirasakan, dapat mengukur 

kualitas atau kinerja yang dirasakan dan harapannya sehingga hal ini diharapkan memiliki 

pengaruh langsung dan positif pada kepuasan pengguna layanan (Anderson dan Fornell, 2000). 
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Pendapat ini konsisten dengan pendapat Muturi, Sagwe, Cheruiyot & Maru (2013) bahwa  

kualitas layanan dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Pendapat tersebut juga 

diperkuat oleh Ali & Raza (2017);  Raza, Jawaid, dan Hassan (2015) yang menyatakan bahwa 

kualitas layanan berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan. 

 

3.2 Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction). 

Pelayanan prima merupakan faktor penting dalam dunia birokrasi modern Untuk itu 

pelayanan birokrasi harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan publik. Setiap jenis 

layanan birokrasi harus mampu menempatkan orientasi pada kepuasan publik sebagai tujuan 

utama. Hal ini tercermin dari semangat reformasi birokrasi yang menyertakan komitmen 

terhadap kepuasan publik. Karena kunci utama untuk memenangkan kepuasan konsumen atau 

pengguna layanan adalah memberikan nilai dan kepuasan pengguna layanan/produk melalui 

penyampaian jasa dan produk berkualitas.  

Kepuasan pengguna layanan dapat ditunjukkan dari perilakunya atas layanan yang 

dirasakan. Kepuasan konsumen adalah “perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) 

yang diharapkan” (Kotler, 2009). Kepuasan pengguna layanan merupakan elemen penting dari 

aktivitas sebuah organisasi yang menghubungkan proses menggunakan layanan dengan dengan 

fenomena pasca menggunakan layanan pembelian (Ha & Jang, 2009). Liat, Mansori, dan Huei 

(2014)  mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang yang dialami pengguna layanan 

setelah menerima layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pengguna tersebut.  
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Kepuasan pengguna layanan diukur sebagai perbedaan antara harapan dan pengalaman 

atas kualitas jasa/barang yang diterima. Menurut Song, Li, van der Veen, dan Chen (2011), 

tingkat kepuasan yang berkaitan dengan suatu produk atau layanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan yang dialami oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan merujuk pada 

pemenuhan penuh harapan seseorang, yang berupa sikap atau perasaan yang dihasilkan dari 

penggunaan beberapa produk atau layanan kegiatan pemasaran secara langsung terkait dengan 

kepuasan pelanggan dan kadang-kadang dikaitkan dengan perilaku pembelian konsumen (Ali 

& Raza, 2017). Konsep ini berlaku umum baik bagi organisasi bisnis, non profit maupun 

organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu mengukur tingkat kepuasan konsumen sangatlah 

perlu demi kelangsungan sebuah entitas profit maupun non-profit.  

Dalam konteks institusi non bisnis termasuk diantaranya adalah institusi pemerintah, 

kepuasan pelanggan atau pengguna layanan pemerintahan sangat penting untuk dievaluasi dan 

diukur sehingga dapat meningkatkan kinerja institusi pemerintah. Kepuasan pelanggan atau 

pengguna layanan pemerintahan merupakan amanat undang-undang pelayanan publik dan 

tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Upaya untuk mempertahankan kepuasan 

pelanggan salah satunya adalah memantau apa yang mereka inginkan dari produk/jasa yang 

disajikan. Secara teoritis, kepuasan pelanggan secara signifikan merupakan bagian dari 

Barometer Kepuasan Nasional dimulai dari Swedia (Fornell,1992), Amerika Serikat (Fornell, 

Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996), dan Norwegia (Andreassen & Lindestad, 1998). 

Indeks kepuasan pelanggan ini juga dikembangkan di New Zealand, Austria, Korea Selatan 

dan Uni Eropa, kemudian dikembangkan untuk tingkat ekonomi global. Validitas dan 

Gambar 3.1 Hubungan Ekspektasi, Kualitas, dan Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Yeon, Park, dan Kim (2005) 
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reliabilitas model dan metodologi indeks pengukuran kepuasan pelanggan dipelajari, 

diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus sepanjang waktu.  

Salah satu pengukuran tingkat kepuasan konsumen yang seringkali diadopsi adalah 

skala pengukuran kepuasaan pelanggan di Amerika atau dikenal dengan American Customer 

Satisfaction Index (ACSI). Anderson dan Fornell (2000) menyebutkan bahwa American 

Customer Satisfaction Index (ACSI) memiliki tiga anteseden: kualitas yang dirasakan 

(perceived quality), nilai yang dirasakan (perceived value) dan harapan pelanggan (customer 

expectations). Model ini tergambar pada Gambar 3.1. dan kemudian digunakan untuk studi 

pada berbagai objek oleh peneliti lain seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Lebih lanjut 

Fornell, Morgeson, Hult dan Vanamburg (2020) menyampaikan bahwa tujuan awal ACSI 

disusun untuk mengukur kualitas serta kuantitas output ekonomi nasional. Pengukuran 

dilakukan secara berjenjang dimulai dari level organisasi paling mikro misal level organisasi 

perusahaan, kemudian dilakukan pembobotan dan agregat ke tingkat industri, sektor, dan 

ekonomi nasional.  

  

Gambar 3.2 Model ACSI 

Sumber: https://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction 



19 

3.2.1 Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi kualitas adalah ukuran evaluasi pelanggan melalui pengalaman konsumsi baru-

baru ini terhadap kualitas produk atau layanan perusahaan. Kualitas diukur dalam hal 

kustomisasi, yaitu sejauh mana suatu produk atau layanan memenuhi kebutuhan individu 

pelanggan, dan keandalan, yang merupakan frekuensi terjadinya kesalahan dengan produk atau 

layanan tersebut. Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler  (2018) ekonomi maju dunia saat ini 

dan dimasa yang akan datang didominasi oleh layanan, dan hampir semua organisasi  

memandang kualitas layanan sebagai hal penting untuk mempertahankan pengguna layanan 

mereka saat ini dan di masa depan. kualitas layanan menjadi bagian dari keunggulan kompetitif 

berkelanjutan dimasa yang akan datang. dan mengikuti Snoj et al. (2004) perceived quality 

merupakan hasil dari perbandingan harapan konsumen dengan kinerja aktual dari suatu merek 

atau produk. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi masyarakat atas pelayanan yang nyata diterima/ peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya masyarakat harapkan/ inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan. Jika jasa 

yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika 

jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk (Parasuraman, Zeihaml & Malhotra, 2005). 

Namun demikian, meningkatkan kualitas pelayanan (service quality) bergantung pada 

kemampuan organisasi yang secara konsisten memenuhi keinginan serta kebutuhan dari 

pengguna pelayanan publik yakni masyarakat. Hussain, Al Nasser dan Hussain (2015) 

menyebutkan manfaat dari meningkatnya pelayanan publik adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatkan hubungan dengan pengguna pelayanan publik menjadi lebih kuat; 

2) Memberikan dasar yang baik agar pengguna kembalik menggunakan layanan yang 

tersedia (re-use activities); 

3) Meningkatkan loyalitas pengguna; 

4) Membuat rekomendasi dan citra (branding) yang positif terkait kualitas pelayanan dengan 

metode mulut ke mulut (word-of-mouth); dan 

5) Meningkatkan reputasi penyedia layanan.   
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3.3 Harapan Pengguna Layanan (Customer Expectation) 

Harapan pengguna layanan bersifat dinamis, yang harus dievaluasi secara periodik setiap 

saat karena berbeda dari waktu ke waktu, berbeda untuk setiap orang dan setiap budaya. 

Harapan pengguna layanan atas kualitas layanan pada masa kini berbeda untuk waktu yang 

akan datang. Layanan yang diterima pengguna layanan (customer perceived service) dapat 

diartikan sebagai kualitas layanan yang berkaitan dengan pengalaman pelanggan atau 

pengguna layanan masing-masing (Zeithaml dan Mary, 2000). Harapan pelanggan adalah 

ukuran antisipasi pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan perusahaan. Ekspektasi 

mewakili pengalaman konsumsi sebelumnya, yang mencakup beberapa informasi non-

pengalaman seperti iklan dan dari mulut ke mulut, dan perkiraan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan kualitas di masa depan. Harapan pelanggan dipandang sebagai prediksi yang 

dibuat oleh pelanggan tentang apa yang mungkin terjadi selama transaksi atau pertukaran yang 

akan datang. Konstruksi harapan pelanggan telah dipandang sebagai salah satu peran kunci 

dalam evaluasi kualitas layanan pelanggan. Almsalam (2014) dapat membuktikan bahwa 

harapan pelanggan (customer expectation) dan kualitas layanan yang dirasakan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan.  

3.3.1 Keluhan pelanggan (Customer Complaint) 

Keluhan pelanggan diukur sebagai persentase responden yang menunjukkan bahwa 

mereka telah mengeluh kepada perusahaan secara langsung tentang produk atau layanan dalam 

jangka waktu tertentu. Kepuasan memiliki hubungan negatif dengan keluhan pelanggan, 

karena semakin puas pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengeluh. Fornell, 

Morgeson, Hult dan Vanamburg (2020) memprediksi bahwa peningkatan kepuasan 

berhubungan negatif dengan tingkat komplain, yang berimplikasi bahwa perusahaan akan 

mengalami penurunan jumlah pengaduan seiring dengan peningkatan kepuasan. 

3.3.2 Kepercayaan pelanggan (Customer Trust) 

Dua hasil terpenting dari perubahan tingkat kepuasan pelanggan yaitu perilaku konsumen 

masa depan yang diprediksikan akan mendorong  keluhan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

Fornell, Morgeson, Hult dan Vanamburg (2020) menyatakan bahwa peningkatan kepuasan 

diprediksi akan meningkat dan mengarah pada loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Pendapat 

ini konsisten dengan studi yang dilakukan Morgeson dan Petrescu (2011) yakni mencari apa 

yang mendorong kepuasan dan kepercayaan warga terhadap lembaga pemerintah federal AS. 

Studi ini memberi temuan bahwa terdapat perbedaan dalam faktor penentu kepuasan dan 
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kepercayaan. Faktor tersebut meliputi persepsi kualitas layanan yang dialami dan informasi 

yang diberikan, faktor demografis, harapan warga negara, dan adopsi e-government. 
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BAB 4| METODE KAJIAN 

 

 

4.1 Tahapan Kajian  

Kajian ini memiliki beberapa tahapan utama yang bertujuan untuk mendapatkan Indeks 

Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Kementerian Keuangan, yakni: 

1. Pengembangan konseptual Model yang terdiri dari tahapan studi literatur, 

dikembangkan melalui process Delphi 

2. Pengembangan instrumen penelitian (instrumen riset, uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner). 

3. Proses pengambilan data 

4. Analisis data 

● Pemodelan Kepuasan Pengguna Layanan 

● Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) per jenis DJPK 

● Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK dengan metode agregasi 

 

4.2 Pengembangan Konseptual Model 

4.2.1 Konstruksi Konseptual Model 

Konseptualisasi model dibangun berdasarkan teori-teori yang terkait dengan kepuasan 

pelanggan perceived quality, customer expectation, customer satisfaction, customer complain 

dan customer trust. Pada tahap ini model teoritis dikembangkan sesuai dengan model yang 

akan uji, yang mana hal ini sudah tercermin dalam kerangka pemikiran yang telah diuraikan di 

bagian sebelumnya dan tergambar pada Gambar 3.1 

Terdapat dua variabel laten utama pembentuk kepuasan pengguna layanan yakni 

perceived quality dan customer expectation. Variabel laten perceived quality didefinisikan 

sebagai penilaian keseluruhan pengguna layanan terkait pengalaman baru-baru ini 

menggunakan layanan dari instansi terakhir. Perceived quality dimanifestasi dalam 13 dimensi, 

yang mana masing-masing dimensi memiliki indikator. Sementara variabel laten customer 

expectation merupakan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh responden sebelum 
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menggunakan layanan instansi terkait. Model kepuasan pengguna layanan sebagaimana 

ditunjukan pada Gambar 4.1, dikembangkan dengan menambahkan variabel laten lainnya yaitu 

customer complaints dan customer trust. Customer complaints merupakan komplain dari 

pengguna layanan atas layanan yang didapat. Variabel customer complaints juga memengaruhi 

variabel customer trust. Variabel customer trust diartikan sebagai tingkat kepercayaan 

pengguna atas layanan yang diberikan instansi di masa yang akan datang dan apakah pengguna 

akan merekomendasikan layanan dari instansi terkait kepada orang lain.  

4.2.2 Pengembangan Model: Delphi Process 

Model konseptual yang telah dibangun (variabel, dimensi dan indikator) perlu dilakukan 

pengembangan guna menyesuaikan dengan keperluan penyusunan Kepuasan Pengguna 

Layanan Sektor Publik. Langkah tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa model 

konseptual yang ada merupakan kombinasi dari teori-teori kepuasan konsumen dan 

implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pelayanan publik. Dalam 

model konseptual, indikator-indikator yang digunakan merupakan konsep pengukuran kinerja 

layanan publik. Dengan demikian, guna menyelaraskan antara teori-teori kepuasan konsumen 

(pengguna layanan)dengan implementasi UU Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan validasi. 

Validasi konseptual model dilakukan dengan Metode Delphi. 

Metode Delphi merupakan metode yang umum digunakan untuk menemukan 

konvergensi pendapat/konsensus dari para pakar. Delphi memiliki beberapa karakteristik 

utama yakni iterasi berganda, anonymity, controlled feedback, dan statistical group response. 

Metode Delphi, kontras terhadap teknik pengumpulan dan analisis data lainya, menggunakan 

iterasi berganda dengan tujuan mengembangkan konsensus pada satu kelompok responden. 

Metode Delphi mengharuskan beberapa ronde penyebaran kuesioner sampai tercapai tingkat 

konsensus yang diinginkan. Selain iterasi berganda, karakteristik Delphi lainya adalah 

anonymity responden survei. Anonymity dalam metode Delphi mengurangi efek persuasi dari 

responden yang dominan, anonymity juga membantu mengurangi tekanan psikologis dari 

responden saat mengisi survei. 

Karakteristik berikutnya dari metode Delphi adalah controlled feedback. Setiap 

berakhirnya tiap ronde Delphi, fasilitator akan melakukan analisis statistik secara agregat dan 

menentukan apakah ronde selanjutnya diperlukan. Hal ini tergantung pada tingkat konsensus 

dari tiap ronde. Karakteristik utama yang terakhir adalah statistical group response. Pada akhir 

tiap ronde Delphi, fasilitator akan menampilkan statistik hasil ronde tersebut yang biasanya 
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berupa measure of central tendency, dispersi, dan distribusi frekuensi. Ukuran-ukuran ini akan 

membantu responden dalam menentukan respon yang akan ia berikan pada ronde berikutnya 

(Von der Gracht, 2012). 

Pengukuran konsensus merupakan hal yang penting dalam metode Delphi. Konsensus 

memiliki peran penting dalam analisis dan interpretasi hasil Delphi (Von der Gracht, 2012). 

Salah satu metode yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan Inter-Quartile Range 

(IQR). Konsensus tercapai dalam Delphi ketika nilai IQR sama dengan atau kurang dari satu. 

Kriteria ini sesuai jika Delphi menggunakan five-point likert scale (Von der Grach & Darkow, 

2010). 
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Gambar 4.1 Konseptual Model Kepuasan Pengguna Layanan  

(sumber: Adopsi dari Fornell (1996); Morgeson (2011); Fornell et al. (2020) 

 

4.3 Pengembangan Instrumen Penelitian 

4.3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran 

Instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner digunakan dalam studi ini. 

Kuesioner tersebut  dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian 

disesuaikan pada konteks Kementerian Keuangan dan dikembangkan. melalui diskusi 

kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non 

eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan 

organisasi.  

Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan 

publik Kementerian keuangan dan unit eselonnya, yakni Ekspektasi Pengguna Layanan 

(Customer Expectation) ; Persepsi Kualitas Layanan (Perceived Quality), Kepuasan pengguna 

layanan (Customer Satisfaction). Sementara dua variabel lainnya yakni komplain pengguna 

layanan (Customer Complaint)  dan kepercayaan pengguna Layanan (Customer 

Trust)  digunakan untuk melakukan evaluasi kualitas pelayanan sampai dengan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Keuangan dan unit eselonnya.  

 Ekspektasi Pengguna Layanan (Customer Expectation) mengukur seberapa tinggi 

harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, Persepsi 

Kualitas Layanan (Perceived Quality) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan 

Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, dan Kepuasan (Satisfaction) 

mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan 
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(overall) layanan Kementerian Keuangan. Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan 

skala pengukuran dalam rentang 1 sampai dengan 10, sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci 

pada Tabel berikut.  

Tabel 4.1 Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran 

Variabel  Definisi Operasional  Skala Pengukuran 

Customer Expectation  Seberapa tinggi harapan pengguna layanan 

Kementerian Keuangan terhadap layanan yang 

diberikan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 

 

 

Perceived Quality Seberapa besar penilaian pengguna layanan 

Kementerian Keuangan terhadap layanan yang 

diberikan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 

 

Satisfaction Seberapa puas pengguna layanan Kementerian 

Keuangan terhadap keseluruhan (overall) layanan 

Kementerian Keuangan 

1 = Sangat rendah 

10 = Sangat Tinggi 

 

 

Untuk menghitung Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)  digunakan model 

formula ACSI sehingga skala pengukuran 1-10 dikonversi ke dalam skala 1-5. Sedangkan 

untuk perhitungan skor rata-rata, digunakan formula World Bank Economic untuk 

mengkonversi skala 1-10 menjadi skala 1-5, dengan formula sebagai berikut: 

Y = (B -A )* (x-a)/ (b - a) + A 

dimana x = nilai skor saat ini (skala 1 - 10), A = 1 (nilai minimum) dan B = 5 (nilai 

maksimum) yang akan di konversi dari skala asal dengan a= 1 (nilai minimum) dan b = 10 

(nilai maksimum). 

Untuk menyeragamkan hasil IKPL 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka skala 

pengukuran saat kuesioner dikonversi menjadi 1-5 dengan keterangan kriteria skala 

pengukuran sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Kriteria Skala 

Skor Interval Kriteria Evaluasi 

1,00 – 1,79 Sangat tidak puas 

1,80 – 2,59  Tidak puas 

3,60 – 3,39 Cukup 

3,40 – 4,19 Puas 
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4,20 – 5,00 Sangat puas 

Sumber: Celik dan Oral (2016) 

Pengukuran SKPL 2020 menggunakan 11 aspek layanan yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan 4 (empat) aspek E-Service yakni 

efficiency, ease of use & accessibility, Reliability, Customer Support dan Security yang 

dibangun melalui proses literatur mapping dan validasi diskusi kelompok terfokus dengan para 

panelis.   

Tabel 4.2. merupakan operasionalisasi variabel dari model kepuasan pengguna layanan 

terhadap customer complaint dan customer trust. Dari 11 Aspek layanan yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, SKPL 2020 Direktorat Jenderal Anggaran 

menggunakan sembilan aspek layanan yang diukur dan empat aspek E-service, seperti tersebut 

dibawah ini. 

Tabel 4.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Perceived 

Quality 

Akses informasi layanan 

Kemudahan akses informasi tentang prosedur layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai ada atau tidak adanya 

biaya layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai besarnya standar waktu 

proses layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai hasil layanan 

Kemudahan akses informasi mengenai saluran resmi bagi 

pengguna layanan untuk menyampaikan keluhan (complaint) 

Kemudahan akses informasi mengenai besarnya standar biaya 

resmi layanan (khusus layanan yang mengenakan biaya) 

Informasi layanan 
Kelengkapan informasi layanan terkait persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk pengisian 

dokumen layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait informasi jenis/tipe 

layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait standar waktu proses 

layanan 

Kelengkapan Informasi layanan terkait standar hasil layanan 

Kemudahan pemahaman bahasa pada informasi layanan oleh 

pengguna layanan 

Kelengkapan informasi layanan terkait standar biaya resmi 

layanan (khusus untuk layanan yang mengenakan biaya) 

Ketersediaan informasi narahubung yang dapat dihubungi 

Kelengkapan informasi layanan terkait konsekuensi hukum 

apabila menyampaikan data/dokumen yang tidak benar 

Akses terhadap layanan 

Kemudahan penjangkauan lokasi layanan oleh pengguna layanan 

Kesesuaian waktu operasional dengan kebutuhan pengguna 

layanan 

Kemudahan akses layanan dengan berbagai cara sesuai 

ketentuan (misalnya melalui surat, telepon, tatap muka, daring, 

dan lain-lain) 

Kualitas akses daring terhadap layanan (kecepatan, ramah bagi 

pengguna) (khusus untuk layanan yang menggunakan layanan 

daring) 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Jangkauan akses layanan bagi semua segmen pelanggan 

Kesesuaian prosedur 

dengan ketentuan yang 

ditetapkan 

Keadilan pemberian layanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

Kesederhanaan alur layanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

Kesesuaian pemberian pelayanan diberikan dengan petunjuk 

operasional layanan 

Waktu penyelesaian 

layanan 

Kepastian jadwal waktu pelayanan 

Ketepatan waktu pemberian layanan sesuai standar yang 

ditetapkan  

Ketersediaan pemantauan proses layanan oleh pengguna layanan 

Ketersediaan pemantauan tahapan proses penyelesaian layanan 

melalui sistem oleh pengguna layanan daring (khusus untuk 

layanan yang menggunakan sistem aplikasi daring) 

Efisiensi waktu penyelesaian layanan 

Fleksibilitas dan atau adaptabilitas pemberian layanan 

Sikap pegawai 

Kesediaan pegawai dalam membantu pengguna layanan sesuai 

tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

Kesopanan pegawai bersikap terhadap pengguna layanan 

Sikap pegawai saat mendengarkan informasi yang disampaikan 

pengguna layanan 

Cepat-tanggap pegawai dalam memberikan layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Kesiapan pegawai dalam melayani pada waktu dan tempat yang 

ditentukan (khusus untuk layanan yang diakses pengguna 

dengan mendatangi kantor layanan) 

Pegawai berpenampilan rapi 

Kemampuan dan 

keterampilan pegawai 

Keandalan pegawai dalam memberikan layanan 

Kecekatan pegawai dalam memberikan layanan 

Keahlian pegawai dalam memberikan layanan 

Pemahaman pegawai terkait substansi layanan yang diberikan 

Kemampuan pegawai dalam memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan 

Lingkungan Pendukung 

 

 

Dukungan sarana prasarana layanan 

Kememadaian sistem teknologi informasi layanan 

Kenyamanan tata ruang layanan (khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan mendatangi kantor layanan) 

Kenyamanan suasana pelayanan (khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan mendatangi kantor layanan) 

Keamanan lingkungan 

Kantor layanan memiliki lingkungan yang aman 

Ketersediaan petugas satuan keamanan yang andal pada kantor 

layanan 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keamanan 

pada kantor layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Ketersediaan sistem yang andal untuk memastikan keamanan 

layanan pada kantor layanan 

E-Service-Efficiency-ease 

of use 

Kelengkapan dan kemudahan pemahaman struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

Efektifitas fitur pencarian pada situs/aplikasi layanan 

Pengelolaan situs/aplikasi layanan daring 

Pemenuhan kebutuhan pengguna layanan oleh situs/aplikasi 

layanan daring 

Akurasi Informasi layanan daring 

Pembaharuan informasi layanan daring secara berkala 

Tautan (link)  situs layanan mudah diingat 

E-Service-Reliability 

Kemudahan pengunduhan formulir yang ada di situs/aplikasi 

layanan daring 

Kemudahan akses situs/aplikasi layanan daring di manapun dan 

kapanpun 

Kecepatan pelayanan situs/aplikasi layanan daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

Ketepatan waktu pelayanan situs/aplikasi layanan daring 

Kecepatan akses situs/aplikasi layanan daring 

Konektibilitas/kompatibilitas situs layanan daring dengan mesin 

penjelajah (browser) yang digunakan pengguna layanan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Pembaharuan situs/aplikasi layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

Situs/aplikasi tidak sering bermasalah 

Peta situs (site-map) mudah didapat/dicari/dilacak lewat mesin 

pencari 

E-Service Customer 

support 

Profesionalisme pegawai dalam menyelesaikan masalah 

pengguna layanan daring 

Cepat-tepat jawaban pegawai atas pertanyaan pengguna layanan 

daring 

Pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan 

daring 

Kemampuan pegawai dalam memberikan informasi yang 

terpercaya 

E-Service-Security 

Ketersediaan jaminan keamanan akun pengguna layanan 

(username dan password) yang digunakan untuk mengakses 

situs/aplikasi layanan 

Ketersediaan jaminan keamanan data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi 

Penyimpanan data yang diberikan oleh pengguna layanan di 

situs layanan  oleh sistem 

Data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

Data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 
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Variabel Dimensi/Aspek Indikator/Unsur 

Kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika mengakses 

situs layanan 

Jaminan keamanan tanda tangan elektronik bagi pengguna 

layanan 

Jaminan keamanan transaksi melalui portal e-service 

Customer 

Expectation 

Dimesi yang digunakan 

sama dengan yang ada 

pada variabel perceived 

quality 

Indikator sama dengan indikator yang ada pada perceived quality 

Customer 

Satisfaction 

1.   Kepuasan kinerja layanan secara keseluruhan yang dirasakan dari waktu ke waktu 

2.   Kinerja layanan melebihi atau kurang dari harapan 

 3.   Kinerja layanan sesuai dengan kualitas layanan organisasi yang ideal 

Customer 

Complain 

1.  Penyampaian komplain secara formal terhadap layanan Kementerian Keuangan 

2.  Penyampaian komplain secara informal terhadap layanan Kementerian Keuangan 

Customer 

Trust 

1. Kepercayaan pengguna layanan terhadap Kementerian Keuangan secara keseluruhan 

2. Komitmen Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan 

3. Integritas Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan 

4. Kompetensi Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 

layanan 

 

4.3.2 Struktur Kuesioner 

Instrumen kajian yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan yang dominan bersifat tertutup, dan sisanya sebagian kecil bersifat terbuka. Pada 

pertanyaan tertutup, responden diminta untuk mengisi dan memberikan penilaian terhadap 

pernyataan dalam kuesioner berdasarkan pilihan jawaban yang telah ditentukan berbasis skala 

pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, serta data nominal. Pertanyaan terbuka 
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digunakan untuk menampung catatan mengenai opini, kritik dan saran responden terhadap 

aspek aspek layanan yang disurvei. 

Kuesioner selengkapnya terdiri dari 8 (delapan) bagian yaitu: 

1. Bagian A bertujuan untuk melakukan screening calon responden 

2. Bagian B bertujuan untuk memperoleh gambaran sosio-demografi responden. 

3. Bagian C bertujuan untuk mengukur kinerja kualitas layanan dan harapan pengguna 

layanan kementerian keuangan 

4. Bagian D bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan terhadap kinerja layanan 

secara umum. 

5. Bagian E bertujuan untuk memperoleh gambaran keluhan pengguna layanan. 

6. Bagian F bertujuan untuk memperoleh gambaran kepercayaan pengguna layanan 

7. Bagian G bertujuan untuk memperoleh gambaran hal-hal khusus yang ditanyakan tiap 

eselon. Pada SKPL 2020 yakni DJP dan Setjen, yang  merilis pertanyaan di Kuesioner 

G.  

8. Bagian H bertujuan untuk memperoleh gambaran integritas penyediaan layanan oleh 

Kementerian Keuangan. 

4.3.3 Pengujian Instrumen Penelitian: Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas atas kuesioner untuk memastikan apakah kuesioner yang digunakan dalam 

studi ini terbukti valid yakni mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan 

Schindler, 2014). Studi menggunakan metode content validity dan metode Average Variance 

Extracted (AVE). Content validity didasarkan pada penilaian mengenai kesesuaian antara item-

item pengukuran dan teori atau konsep yang mendasari, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang dirujuk. Hasil penilaian secara cermat oleh tim peneliti menunjukkan 

bahwa kuesioner dapat dinyatakan sebagai valid. Kemudian diperkuat dengan metode AVE 

yang merupakan koefisien yang menjelaskan varians di dalam indikator. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi hasil pengukuran variabel (Neuman, 

2006). Menurut Cooper dan Schindler (2014), instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu meskipun 

digunakan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas pada kuesioner dilakukan 

dengan melihat nilai Cronbach’s alpha, di atas 0.80 (skala 0 s.d. 1) yang bermakna memiliki 

tingkat reliabilitas cukup tinggi.  
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4.4 Metode Survei 

4.4.1 Jenis Responden Survei 

Survei dilakukan kepada responden pengguna layanan DJPK Kementerian Keuangan 

yang terdiri dari sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah sesuai 

dengan longlist yang diberikan oleh DJPK. Jumlah sampel yang diperoleh 124 responden. 

4.4.2  Desain Pengambilan Sampel 

Populasi dalam studi ini adalah seluruh pengguna layanan yang menggunakan layanan 

DJPK Kementerian Keuangan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Responden yang akan 

diwawancarai adalah para pengguna yang menerima layanan dalam rentang waktu Juli 2019 

hingga Juli  2020. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling yakni 

menggunakan metode purposive sampling (Cooper dan Schindler, 2014). Berbasis metode 

tersebut, studi memilih sampel riset berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, dan kemudian ukurannya ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah 

pengguna layanan dan keterwakilan dari masing masing jenis layanan yang menjadi objek 

survei di eselon DJPK. 

Ukuran sampel ditentukan berdasarkan proporsi terhadap jumlah daftar responden yang 

disediakan oleh Kementerian Keuangan sesuai SKPL 2020. Kemudian guna memastikan 

keterwakilan masing-masing eselon, kota, dan jenis layanan, studi menentukan bahwa ukuran 

sampel minimal adalah : 

Tiga puluh responden untuk setiap jenis layanan (kecuali data daftar responden memang 

tidak mencukupi). 

Jumlah sampel yang diambil untuk layanan 1 DJPK adalah sebanyak 45 responden, 

layanan 2 DJPK sebanyak 35 responden dan untuk layanan 3 DJPK sebanyak 44 responden. 

Total sampel dari DJPK secara agregat adalah 124 responden. Total sampel ini diambil 

berdasarkan ketersediaan longlist yang diberikan oleh DJPK dan menunjukkan kesediaannya 

untuk menjadi responden pada survei ini.   
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4.4.3 Lokasi Survei 

 

Gambar 4.2. Lokasi Survei 

SKPL 2020 dilakukan serentak di enam kota di Indonesia yakni Ambon, Balikpapan, 

Jakarta, Medan, Makasar dan Surabaya. Khusus untuk DJPK layanan 1 dan 3 dilakukan di 6 

kota tersebut dan layanan 2 hanya dilakukan di 4 kota saja yaitu Ambon, Balikpapan, Jakarta 

dan Medan dikarenakan dari longlist yang diberikan oleh DJPK untuk layanan 2 di kota 

Surabaya dan Makassar tidak satu pun yang bersedia menjadi responden dari survei pada tahun 

2020 ini.  

4.4.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam riset ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan dari survei dan data sekunder didapat dari dokumen digital dan dokumen non-

digital yakni berupa informasi gambaran organisasi, struktur organisasi dan Undang Undang 

serta peraturan-peraturan serta hasil survei periode sebelumnya.  

Data primer diperoleh melalui metode survei yang dilakukan dengan teknik wawancara 

secara daring kepada para pengguna layanan yang dipilih dari daftar induk responden (longlist) 

yang diolah Kementerian Keuangan. Kuesioner yang digunakan pada studi ini adalah kuesioner 

berbentuk aplikasi dalam sistem Kementerian Keuangan yang dapat diakses oleh enumerator 

sebagai tim pengambil data melalui komputer atau tablet yang dirancang untuk kegiatan Survei 

Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan Tahun 2020 
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4.5 Metode Analisis 

Jenis metode penelitian yang akan dilakukan dalam riset ini adalah penelitian deskriptif 

dan verifikatif, karena selain termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana riset dilakukan untuk 

tujuan mendapatkan gambaran tingkat kepuasan stakeholders atas semua layanan pada 

berbagai level di Kementerian Keuangan juga untuk melakukan pengujian hipotesis 

(verifikatif) untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kepuasan layanan di 

Kementerian Keuangan dengan menggunakan SEM (Structural Equation Model) berbasis 

component atau variance-PLS (soft modeling). Adapun penelitian ini memiliki dua metode 

analisis utama: 

1. Pemodelan Structural Equation Model (SEM)-Partial Least Square 

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) 

3. Penyusunan Matriks Harapan (expectation) dan Kinerja (Perceived Quality) 

 

4.5.1 Pemodelan SEM - Partial Least Square (PLS) 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders atas semua layanan pada berbagai level 

di Kementerian Keuangan, diperlukan sebuah metode indeksasi. Indeks kepuasan pengguna 

layanan, selanjutnya disebut IKPL dapat menjadi alat untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pengguna layanan tersebut. IKPL merupakan indeks komposit (kombinasi linier dari beberapa 

variabel) yang terdiri dari tiga measurement variables (overall satisfaction, confirmation to 

expectation, dan distance to ideal) dengan memertimbangkan 11 aspek yang merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pembentukan IKPL 

merujuk pada model pembentukan indeks yang dikembangkan oleh Fornell, et al (1996) yang 

dimodifikasi sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan aspek kepuasan pengguna  layanan 

sesuai UU No. 25 Tahun 2009.  

4.5.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian model pengukuran dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel laten 

yakni persepsi kualitas, harapan pengguna layanan dan kepuasan pengguna layanan dengan 

variabel teramati (Observed Variable) yakni unsur layanan melalui aspek layanan/dimensi. 

Evaluasi dilihat dari nilai loading faktor standarnya (Standardized loading factor) pada 

indikator atau unsur layanan dengan ketentuan lebih besar dari atau sama dengan nilai kritis 

sebesar 0.7. (Hair et al.,2014:623). Jika riset dalam tahap pengembangan nilai loading factor 

0.5 sampai 0.6 masih dapat diterima. Model Pengukuran juga dievaluasi menggunakan 
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construct reliability (CR) measures dan average variance extracted (AVE) dengan kriteria CR 

lebih besar 0.7 dan AVE lebih besar dari 0.5 (Hair et al., 2014). Lebih lanjut hasil konstruksi 

model pengukuran tersaji dalam lampiran. 

4.5.3 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model pada Gambar 4.3 dibawah ini menunjukkan hubungan antar variabel laten 

atau konstruk berdasarkan pada teori customer satisfaction. Evaluasi model struktural dilihat 

dari Nilai t loading faktor standarnya (standardized loading factor) lebih besar atau sama 

dengan dengan nilai kritisnya sebesar 1.96 untuk signifikansi 5% (Hair et al., 2014). 

Keterangan: 

ξ =  Customer Expectation 

ξ1 = Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi ξ2 = Informasi Layanan 

ξ3 = Akses terhadap Layanan    ξ4 = Kesesuaian Prosedur  

ξ5 = Waktu Penyelesaian Layanan   ξ6 = Biaya 

Gambar 4.3 Model Struktural 
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ξ7 = Sanksi/Denda     ξ8 = Sikap Pegawai 

ξ9 = Kemampuan dan Keterampilan Pegawai  ξ10 = Lingkungan Pendukung 

ξ11 = Keamanan Lingkungan    ξ12 = E-Service-Efficiency-Ease of Use 

ξ13 = Accessibility     ξ14 = E-Service-Reliability 

ξ15 = E-Service Customer support 

 

η1 = Perceived Quality 

η 1.1 = Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi η 1.2 = Informasi Layanan  

η 1.3 = Akses terhadap Layanan   η 1.4 = Kesesuaian Prosedur  

η 1.5 = Waktu Penyelesaian Layanan   η 1.6 = Biaya 

η 1.7 = Sanksi/Denda     η 1.8 = Sikap Pegawai 

η 1.9 = Kemampuan dan Keterampilan Pegawai  η 1.10 = Lingkungan Pendukung  

η 1.12 = E-Service -Efficiency-Ease of Use,   η 1.11 = Keamanan Lingkungan    

η 1.13 = Accessibility     η 1.14 = E-Service-Reliability 

η 1.15 = E-Service Customer support 

 

η2= Customer Satisfaction (IKPL) 

η3= Customer Complaint 

η4= Customer trust 

 

Adapun persamaan untuk inner model dapat dituliskan sebagai berikut: 

η1 = γ1 ξ 1+ζ1     (12)  

η2 =  ß1 η1+ γ2 ξ 2+ζ2    (13) 

η3 =  ß2 η2+ζ3     (14) 

η4 =  ß3 η2+ ß4 η3+ζ4    (15) 

Di mana: 

ηi= Variabel laten endogen 

ξi= Variabel laten eksogen 

ζ i= Variabel residual 

ßi= Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen 
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4.5.4 Metode Pembentukan Indeks Agregat Kepuasan Pengguna Layanan DJPK 

Dalam membentuk IKPL agregat DJPK, menggunakan metode agregasi yang merupakan 

rata-rata dari jenis layanan DJPK yang menjadi objek studi. Dalam membentuk IKPL per jenis 

layanan, kajian ini menggunakan konsep ACSI (American Customer Satisfaction Index). 

 

4.5.4.1 Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan per Jenis Layanan 

IKPL merupakan indeks komposit (kombinasi linier dari beberapa variabel) yang terdiri dari 

tiga measurement variables (overall satisfaction, confirmation to expectation, dan distance to 

ideal). Pembentukan IKPL merujuk pada model pembentukan indeks yang dikembangkan oleh 

Fornell, et al (1996) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan menyesuikan dengan aspek kepuasan 

pengguna  layanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan hasil studi literatur tengtang layanan e-

service. Persamaan umum dari model ACSI (IKPL)adalah sebagai berikut: 

𝐼𝐾𝑃𝐿 =
𝐸[𝜉] − 𝑀𝑖𝑛 [𝜉]

𝑀𝑎𝑥[𝜉] − 𝑀𝑖𝑛 [𝜉]
 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (1) 

 

Di mana 𝜉 merupakan variabel laten IKPL, sementara notasi 𝐸[𝜉], 𝑀𝑎𝑥[𝜉] 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛[𝜉] 

Masing-masing merupakan nilai ekspektasi dan nilai maksimum - minimum dari setiap variabel. 

Nilai minimum dan maksimum yang ditentukan oleh pengukuran measurement variables dari 

variabel laten IKPL. Di mana: 

𝑀𝑎𝑥 [𝜉] =  ∑

𝑛

𝑖=1

= 𝑤𝑖 𝑀𝑎𝑥 [𝑥𝑖] 
(2) 

𝑀𝑖𝑛 [𝜉] =  ∑

𝑛

𝑖=1

= 𝑤𝑖 𝑀𝑖𝑛 [𝑥𝑖] 
(3) 

Di mana 𝑥𝑖 merupakan nilai measurement variable berdasarkan jawaban kuesioner, 𝑤𝑖 

merupakan bobot dan n merupakan jumlah ukuran variabel. Dalam menghitung IKPL bobot yang 

tidak terstandar (unstandardized weights) digunakan jika ukuran variabel yang tidak standar 

digunakan. Dalam pembentukan IKPL, terdapat tiga measurement variables yakni overall 

satisfaction, confirmation to expectancy, dan distance to ideal service dengan rentang skala 

(Likert) 1-10. Kemudian rumus perhitungan IKPL dari persamaan (1) dapat simplifikasi menjadi 

persamaan (4). Indeks disajikan dalam skala 1-5 di mana 1 berarti “sangat tidak puas” dan 5 berarti 

“sangat puas”. 
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𝐼𝐾𝑃𝐿 =
∑3

𝑖=1 𝑤𝑖 × 𝑥𝑖 − ∑3
𝑖=1 𝑤𝑖

9 ∑3
𝑖=1 𝑤𝑖

 ×  5 (4) 

Dimana 𝑤𝑖 merupakan bobot yang tidak terstandar, yang diperoleh dari loading factor 

measurement variabel dari variabel laten IKPL. Bobot tersebut, didapatkan dari estimasi model 

SEM-PLS. 

4.5.4.2 Pembentukan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Agregat Eselon dan 

Kementerian Keuangan 

Pembentukan IKPL agregat eselon Kementerian Keuangan menggunakan metode agregasi 

yang merupakan rata-rata dari nilai indeks per jenis layanan di masing-masing eselon dan LNSW. 

Sementara pembentukan IKPL agregat Kementerian Keuangan berdasarkan nilai agregasi IKPL 

sepuluh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan satu unit non-eselon (LNSW). 

Analisis kepuasan pelanggan difokuskan pada analisis indeks kepuasan dari model 

persamaan struktural dan dilengkapi oleh analisis deskriptif dan kuantitatif berdasarkan model 

persamaan struktural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

4.5.5 Analisis Matriks Ekspektasi-Kualitas 

 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam suatu matrik Expectation-

Performance Analysis (EPA) yang diadaptasi dari matrik importance-performance analysis 

(Martilla dan James, 1977). untuk mengidentifikasi faktor kinerja penting apa yang harus 

ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan maka 

EPA digunakan dengan membandingkan penilaian pelanggan terhadap tingkat kepentingan yang 

menggambarkan harapan dengan kinerja kualitas pelayanan yang menggambarkan persepsi. Hasil 

penilaian dari pengguna layanan terhadap kedua aspek tersebut kemudian digambarkan dalam 

Expectation-Performance Matrix, dimana sumbu horizontal merupakan tingkat kualitas layanan 

(persepsi) sedangkan sumbu vertikal merupakan tingkat ekspektasi pengguna layanan 13 aspek 

kepuasan pengguna layanan. 

Data yang digunakan untuk analisis matriks ini merupakan nilai laten variabel 13 aspek 

variabel ekspektasi dan kualitas layanan dari pengolahan model SEM-PLS. Nilai ini kemudian 

dikonversi ke dalam skala 1-5 untuk memudahkan interpretasi, di mana skala lima berarti 

ekspektasi/kualitas “sangat tinggi”, vice versa. Konversi skala dari 1-10 ke 1-5 menggunakan 

rumus berikut (World Economic Forum, 2018). 

𝑥1 = (𝑚𝑎𝑥1 −  𝑚𝑖𝑛1) ×
𝑥0 − 𝑚𝑖𝑛0

𝑚𝑎𝑥0 −  𝑚𝑖𝑛0
+ 1 (5) 

 

Gambar 4.4 Matriks Ekspektasi-Kualitas 
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Di mana x1 merupakan nilai dalam skala baru, x0 merupakan nilai dalam skala lama, max dan min 

(0 dan 1) merupakan nilai maksimum dan minimum x pada skala lama dan baru. 
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BAB 5 

HASIL & PEMBAHASAN 
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BAB 5 | HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Profil Responden  

5.1.1 Aspek Demografi 

Aspek demografi responden SKPL 2020 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) meliputi kota/wilayah, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, rentang waktu 

penggunaan layanan, cara memperoleh layanan, sumber informasi layanan, frekuensi 

menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir, karakteristik layanan yang dinilai kinerjanya. 

Data aspek demografi ini dijasikan dalam bentuk agregat ketiga layanan DJPK yang 

disurvei yakni: Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi 

(layanan 1), Layanan Pelaporan DAK Non Fisik (layanan 2), dan Layanan Penyaluran Transfer 

ke Daerah (layanan 3). 

Table 5.1 Demografi Responden SKPL DJPK 2020 

Tabel berikut menunjukan profil demografi responden SKPL DJPK 2020. Penjelasan 

demografi dibagai ke dalam jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan status 

responden. 

Aspek Demografi Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 91 73,4% 

Perempuan 33 26,6% 

Usia 

21-30 tahun 2 1,6% 

31 – 40 tahun 68 54,8% 

41 – 50 tahun 47 37,9% 

51 – 60 tahun 7 5,65% 

Latar Belakang Pendidikan 

SMA dan sederajat 5 4,03% 

Diploma (D1-D3) 7 5,65% 

Sarjana (S1 dan D4) 76 61,29% 

Pascasarjana (S2 dan S3) 36 29,03% 

Status Responden 
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Individu (WNI maupun non WNI) 0 0% 

Perusahaan Nasional 0 0% 

Perusahaan Asing 0 0% 

Pemerintah Daerah 124 100% 

Perusahaan BUMN 0 0% 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat 0 0% 

 

Jumlah responden SKPL 2020 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

adalah sebanyak 124 orang (3.6 % dari total 3444 responden). Dari jumlah tersebut, terdapat 

91 responden laki-laki (73.39 %) dan 33 responden lainnya perempuan (26.61 %). Terdapat 2 

responden masuk dalam kelompok usia 21-30 tahun (1,61 %), terdapat 68 responden masuk 

dalam kelompok usia 31-40 tahun (54,84 %), terdapat 47 responden masuk dalam kelompok 

usia 41-50 tahun (37,90 %) dan terdapat 7 responden masuk dalam kelompok usia 51-60 tahun 

(5,65 %). 

Berdasarkan Tabel 5.1 kesimpulan yang dapat diambil adalah responden DJPK pada 

SKPL 2020 ini adalah seluruh responden merupakan pegawai dari instansi kelembagaan dan 

matang secara usia yaitu 31-41 tahun. Kematangan secara umur ini juga dilengkapi dengan 

tingginya latar belakang pendidikan yaitu mayoritas berpendidikan sarjana (S1/D4) dan 

pascasarjana (S2/S3). Kesimpulan umum ini dapat menjadi salah satu dasar atas validitas data 

berdasarkan face validity pada survei yang dilakukan.  

 

5.1.2 Aspek Interaksi Layanan 

Aspek interaksi layanan SKPL 2020 terdiri dari (1) Rentang waktu penggunaan layanan, 

(2) Media Akses Layanan, (3) Sumber informasi layanan, dan (4) Frekuensi menggunakan 

layanan dalam satu tahun terakhir. Penjelasan empat aspek ini dibahas pada bagian berikut. 
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Gambar 5.1 Rentang Waktu Penggunaan Layanan DJPK 

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pun telah lama 

menggunakan layanan DJPK, hal ini terlihat dari mayoritas responden yaitu sejumlah 43 

responden yang menggunakan layanan selama 3-5 tahun dan 19 responden menggunakan 

layanan selama 6-10 tahun. Lamanya mengakses layanan ini menunjukkan bahwa responden 

memiliki kapasitas memadai untuk menilai layanan DJPK. 

 

Gambar 5.2 Media Akses Layanan DJPK 

Pada Gambar 5.2 menunjukkan media akses layanan yang digunakan dan responden 

dapat memilih lebih dari satu pilihan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam mengakses 

layanan, sebagian besar responden mengakses layanan melalui aplikasi. Disusul dengan 

melalui layanan dalam laman/website lalu dilanjutkan dengan melakukan kunjungan.  
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Gambar 5.3 Sumber Informasi Layanan DJPK 

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar media yang digunakan oleh responden dalam 

mendapatkan informasi mengenai layanan di DJPK adalah melalui laman Kementerian 

Keuangan dan disusul dengan aplikasi Kementerian Keuangan, surat elektronik, dan 

sosialisasi. Media lain yang juga sering digunakan responden untuk mengakses informasi 

tentang DJPK adalah media sosial, laman kantor layanan, laman kantor pusat, komunitas, 

mesin pencari, seminar, televisi dan koran.  
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Gambar 5.4 Frekuensi menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir DJPK 

Aspek interaksi layanan yang dilihat selanjutnya yaitu mengenai frekuensi penggunaan 

layanan DJPK dalam satu tahun terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dapat dikatakan sering menggunakan layanan. Responden menggunakan layanan 

DJPK yaitu sebanyak lebih dari 12 kali dalam satu tahun.  

Berdasarkan hasil survei mengenai interaksi layanan ini, secara umum menunjukkan 

bahwa responden mendapatkan informasi yang cukup memadai dari surat elektronik atau email 

dan juga laman Kementerian Keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua media 

tersebut sudah cukup efektif dalam memberikan informasi mengenai layanan kepada pengguna 

layanan DJPK. Selain itu melihat hasil bahwa rentang waktu penggunaan layanan yang 

digunakan oleh responden juga cukup lama yaitu 3-5 tahun serta frekuensi penggunaan layanan 

yang cukup sering dilakukan yaitu minimal 3 kali untuk semua layanan DJPK dalam satu tahun 

terakhir menunjukkan bahwa responden DJPK adalah pihak-pihak yang telah lama dan intensif 

menggunakan layanan DJPK. Data-data tersebut dapat memperkuat validitas atas sumber data 

dari survei ini. 

 

 

Tabel 5.2. Jenis Layanan dan Karakteristik Biaya, Sanksi, Denda, Sistem Daring, Sistem 

Luring  

Layanan 

DJPK 
Jenis Layanan yang Disurvei Biaya Sanksi Denda 

Sistem 

Daring 

Sistem 

Luring 

layanan 1 Layanan pemberian informasi/konsultasi 

berbasis teknologi informasi 

Tidak Tidak Tidak Ada Ada 

layanan 2 Layanan Pelaporan DAK Non Fisik  
Tidak Ada Tidak Ada Ada 

layanan 3 Layanan penyaluran transfer ke daerah 
Tidak Tidak Tidak Ada Ada 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa karakteristik pada tiga jenis layanan di Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan seluruhnya menggunakan layanan sistem daring dan luring. Dari 

ketiga jenis layanan DJPK tidak ada yang memiliki karakteristik layanan yang mengenakan 

biaya. Namun layanan 2 memiliki karakteristik adanya pengenaan sanksi. 
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5.2 Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

SKPL 2020 untuk DJPK menganalisis indeks kepuasan pengguna layanan per unit 

layanan DJPK dan perbandingannya dengan tahun 2019. Data perbandingan IKPL DJPK 2020 

dan perbandingannya dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.2. Karena terdapat 

perubahan metode pengukuran, survei, dan situasi pandemi COVID-19, IKPL 2020 dan 2019 

tidak dapat dibandingkan secara langsung; perbandingan yang dilakukan adalah dengan 

melihat selisih IKPL DJPK dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan dan membandingkan 

selisih ini di tahun 2020 dan 2019. Hal ini dapat dimaknai sebagai perbandingan relative 

performance DJPK. 
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Tabel 5.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK 

Tabel ini menjelaskan IKPL DJPK tahun 2020 dan selisihnya dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan (gap). 

Gap ini kemudian dibandingkan dengan nilainya pada tahun 2019. 

Unit Layanan 

2020 
Gap 

2019 

Gap 

2020- 

Gap 2019 
IKPL Gap 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 
4.36 0.02 -0.01 0.03 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik  4.50 0.16 0.01 0.15 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 4.36 0.02 0.05 -0.03 

Agregat DJPK 4.41 0.07 0.02 0.05 

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa secara umum, IKPL DJPK per jenis layanan berkategori 

“sangat puas” karena berada di atas angka empat dalam skala likert 1-5 berarti “sangat puas”. 

IKPL masing-masing unit layanan DJPK yang disurvei adalah: 1) Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi 4.36, 2) Layanan Pelaporan DAK Non 

Fisik 4.50, dan 3) Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 4.36. Dengan demikian, jenis 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi 

Berbasis Teknologi Informasi yang memerlukan perhatian di DJPK karena memiliki indeks 

yang lebih rendah dibandingkan jenis layanan lain di DJPK.  

Untuk mengukur kinerja relatif tahun 2020 dan 2019, digunakan analisis selisih (gap) 

antara indeks agregat DJPK, indeks per jenis layanan dan indeks per kota dengan indeks 

agregat Kementerian Keuangan.  

Jika dilihat dari gap agregat DJPK dan agregat Kementerian Keuangan tahun 2020 dan 

2019 terdapat gap yang positif, dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan agregat DJPK 

mengalami peningkatan sebesar 0.05. Selisih indeks DJPK dengan agregat Kementerian 

Keuangan menunjukkan hasil yang positif, yang artinya indeks DJPK secara relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan indeks agregat Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dibandingkan dengan agregat Kementerian Keuangan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 

DJPK lebih baik.   



53 

Kemudian, jika dilihat gap antar jenis layanan tahun 2020 dan 2019, terdapat 1 layanan 

yang menunjukkan gap negatif, yakni layanan 1. Artinya, secara relatif kinerja layanan 1 pada 

tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, pada layanan 2 dan 3 

menunjukkan gap yang positif. Dapat diartikan bahwa secara relatif, indeks layanan 2 dan 3 

tahun 2020 lebih baik dibanding indeks layanan yang sama tahun 2019.  

Tabel 5.4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK per Kota 

Tabel ini menjelaskan indeks kepuasan pengguna layanan DJPK berdasarkan lokasi survei (kota). Tabel ini juga 

menjelaskan selisih indeks per layanan per kota dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan (gap). Selanjutnya 

Gap tahun 2020 juga dibandingkan dengan gap tahun 2019 (khusus layanan dan kota yang disurvei pada 2020 

dan 2019). 

Unit Layanan 

2020 
Gap 

2019 

Gap 

2020- 

Gap 2019 
IKPL Gap 

DKI Jakarta 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

3.98 

 

-0.36 

 

-0.06 

 

-0.30 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

 

4.86 

 

0.52 

 

-0.06 

 

0.58 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah  

 

3.98 

 

-0.36 

 

0.1 

 

-0.46 

Agregat DJPK-DKI Jakarta 4.27 -0.07 -0.03 -0.04 

Surabaya 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

4.30 

 

-0.04 

 

0.11 

 

-0.15 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

4.16 

 

-0.18 

 

0.13 

 

-0.31 

Agregat DJPK-Surabaya 4.23 -0.11 0.15 -0.26 

Medan 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

4.30 

 

-0.04 

 

0.02 

 

-0.06 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

 

4.07 

 

-0.27 

 

0.05 

 

-0.32 
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Unit Layanan 

2020 
Gap 

2019 

Gap 

2020- 

Gap 2019 
IKPL Gap 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

4.30 

 

-0.04 

 

0.02 

 

-0.06 

Agregat DJPK-Medan 4.22 -0.12 0.02 -0.14 

Makassar 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

4.35 

 

0.01 

 

0.07 

 

-0.06 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

4.35 

 

0.01 

 

0.1 

 

-0.09 

 

Agregat DJPK-Makassar 4.35 0.01 0.02 

 

-0.01 

 

Balikpapan 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

4.52 

 

0.18 

 

-0.17 

 

0.35 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

 

4.61 

 

0.27 

 

-0.17 

 

0.44 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

4.52 

 

0.18 

 

-0.09 

 

0.27 

Agregat DJPK-Balikpapan 4.55 0.21 -0.15 0.36 

Ambon 

Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi 

 

4.32 

 

0.02 

 

- 

 

- 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik 

 

4.39 

 

0.05 

 

- 

 

- 

Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

4.34 

 

0.00 

 

- 

 

- 

Agregat DJPK-Ambon 4.35 0.01 - - 

Keterangan : Gap merupakan selisih antara skor indeks Kepuasan pada layanan tertentu di satu eselon dengan 

indeks Agregat Kementerian Keuangan 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai IKPL pada Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi di kota Jakarta, Surabaya, Medan dan 
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Makassar menunjukkan bahwa secara relatif kinerja tahun 2020 lebih rendah dibanding kinerja 

tahun 2019, yang ditunjukkan oleh nilai gap yang bernilai negatif. Sedangkan di kota 

Balikpapan nilai indeks kepuasan pengguna layanan menunjukkan kondisi yang relatif lebih 

tinggi pada tahun 2020 dibanding 2019 yang dilihat dari nilai gap yang bernilai positif.  

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik di kota Jakarta dan Balikpapan menunjukkan kondisi 

yang relatif lebih baik, dilihat dari nilai gap yang bernilai positif. Sedangkan untuk kota Medan 

nilai gapnya adalah negatif yang menunjukkan kondisi yang kurang baik. Layanan 2 ini tidak 

dinilai di kota Surabaya dan Makassar sehingga tidak ada analisis gap pada kota tersebut.  

Layanan ketiga yang disurvei pada tahun 2020 adalah Layanan Penyaluran Transfer ke 

Daerah. Penilaian ini dilakukan di ke enam kota dengan nilai gap di kota Jakarta, Surabaya, 

Medan, dan Makassar bernilai negatif yang menunjukkan bahwa pada kota-kota tersebut, 

layanan 3 tahun 2020 memiliki kinerja yang relatif lebih rendah dibanding tahun 2019. 

Sementara itu, di kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik pada tahun 2020 

dibanding 2019 yang ditunjukkan dengan nilai gap positif. Sedangkan untuk kota Ambon 

hanya dilakukan analisis perbandingan dengan nilai IKPL Kementerian Keuangan secara 

agregat di tahun 2020 dikarenakan survei tahun 2019 tidak dilakukan di kota Ambon.  
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5.3 Analisis Aspek Layanan 

Pada survei kepuasan pengguna layanan 2020 dilakukan juga penilaian perbandingan ekspektasi pengguna layanan dengan kualitas layanan di DJPK. 

Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat delta 2020 yang menunjukkan selisih antara nilai ekspektasi dengan nilai kualitas layanan. Pada tabel 5.5 dapat dilihat 

skor ekspektasi pengguna layanan dan kualitas layanan DJPK serta selisih dari ekspektasi dan kualitas tersebut.  

Tabel 5.5 Skor Ekspektasi Pengguna Layanan dan Kualitas Layanan DJPK 

Tabel berikut menjadikan skor ekspektasi pengguna layanan (exp.) dan kualitas layanan (qual.). Selisih ekspektasi-kualitas (delta) juga disajikan dalam bentuk perbandingan tahun 2020 dengan 

tahun 2019. Skor disajikan secara per layanan untuk tiga layanan DJPK yang disurvei pada tahun 2020: Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi (layanan 1); 

Layanan Pelaporan DAK Non Fisik (layanan 2); dan Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah (layanan 3). Skor dan selisih secara agregat DJPK juga disajikan di dalam tabel ini. 

Kode Aspek Layanan 

Layanan 1 Layanan 2 Layanan 3 Agregat DJPK 

Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

Delta 
2019 

Aspek 1 Keterbukaan/ 
Kemudahan 
Akses Informasi 

4.68 4.50 0.18  4.75 4.60 0.15  4.68 4.51 0.17  4.70 4.53 0.17 -0.34 

Aspek 2 Informasi 
Layanan 

4.67 4.48 0.18  4.74 4.57 0.17  4.66 4.49 0.17  4.69 4.51 0.17 -0.29 

Aspek 3 Akses terhadap 
Layanan 

4.66 4.46 0.19  4.69 4.49 0.19  4.65 4.48 0.17  4.66 4.48 0.18 -0.29 

Aspek 4 Kesesuaian 
Prosedur 

4.73 4.53 0.19  4.77 4.62 0.14  4.72 4.53 0.18  4.73 4.56 0.17 -0.17 

Aspek 5 Waktu 
Penyelesaian 
Layanan 

4.66 4.45 0.21  4.67 4.49 0.14  4.65 4.46 0.19  4.66 4.47 0.19 -0.37 

Aspek 6 Biaya - - -  - - -  - - -  - - - - 

Aspek 7 Sanksi/Denda - - -  4.56 4.55 0.01  - - -  - - - - 

Aspek 8 Sikap Pegawai 4.75 4.60 0.14  4.77 4.63 0.14  4.75 4.60 0.15  4.76 4.61 0.14 -0.13 

Aspek 9 Kemampuan 
dan 
Keterampilan 
Pegawai 

4.70 4.50 0.19  4.76 4.61 0.14  4.69 4.49 0.20  4.71 4.53 0.18 -0.24 
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Kode Aspek Layanan 

Layanan 1 Layanan 2 Layanan 3 Agregat DJPK 

Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

 Exp. Qual. Delta 
2020 

Delta 
2019 

Aspek 10 Lingkungan 
Pendukung 

4.62 4.51 0.11  4.79 4.71 0.08  4.61 4.50 0.11  4.67 4.56 0.10 -0.19 

Aspek 11 Keamanan 
Lingkungan 

4.69 4.59 0.09  4.84 4.77 0.06  4.67 4.59 0.07  4.73 4.64 0.08 -0.07 

Aspek 12 E-Service -
Efficiency-Ease 
of Use, 
Accessibility 

4.60 4.36 0.24  4.71 4.53 0.17  4.58 4.36 0.22  4.63 4.41 0.21 NA 

Aspek 13 E-Service-
Reliability 

4.65 4.39 0.26  4.67 4.48 0.19  4.64 4.39 0.24  4.66 4.42 0.23 NA 

Aspek 14 E-Service 
Customer 
support 

4.67 4.42 0.24  4.77 4.58 0.18  4.65 4.43 0.21  4.69 4.47 0.22 NA 

Aspek 15 E-Service-
Security 

4.61 4.40 0.20  4.75 4.55 0.19  4.59 4.41 0.18  4.64 4.45 0.19 NA 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, dapat dibentuk matriks yang membandingkan ekspektasi pengguna layanan dan kualitas layanan (Matriks Ekspektasi-

Kualitas, Matriks EK). Bagian berikut menyajikan analisis Matriks EK agregat DJPK dan Matrik EK setiap unit layanan DJPK. 
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Gambar 5.5 Matriks Ekspektasi-Kualitas DJPK 

Keterangan: A1 =Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi; A2 =Informasi Layanan; A3 = Akses terhadap 

Layanan; A4=Kesesuaian Prosedur;  A5=Waktu Penyelesaian Layanan;  A6 =Biaya;  A7=Sanksi/Denda;  A8= 

Sikap Pegawai; A9=Kemampuan dan Keterampilan Pegawai;  A10=Lingkungan Pendukung;  A11=Keamanan 

Lingkungan; A12= E-Service -Efficiency-Ease of Use, Accessibility; A13=E-Service-Reliability;  A14=E-Service 

Customer support;  A15= E-Service-Security. 

Gambar berikut menunjukan Matriks Ekspektasi-Kualitas agregat DJPK. Titik perpotongan sumbu vertikal dan 

horizontal pada matrik merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan DJPK secara agregat. A1-A15 

merupakan aspek layanan sebagaimana dijabarkan di Tabel 5.3. Matriks ini dibagi ke dalam empat kuadran: 

kuadran I (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran II (low expectation-high quality, kanan  bawah), 

kuadran III (low expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (high expectation-low quality). Matriks ini 

menunjukan relative expectation and quality dari 15 aspek layanan. 

Gambar 5.5 menjelaskan bahwa terdapat enam aspek layanan yang berada pada kuadran 

I, satu aspek layanan yang berada pada kuadran II, lima aspek layanan berada pada kuadran 

III, satu layanan berada pada kuadran IV. Aspek layanan yang dapat dipertahankan yakni 

Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Informasi Layanan (A2), Kesesuaian 

Prosedur (A4), Sikap Pegawai (A8), Kemampuan dan Keterampilan Pegawai (A9), dan 

Keamanan Lingkungan (A11) yakni berada pada kuadran I, sudah memunjukkan performa 

yang tinggi dan harapan yang tinggi. Sementara aspek yang penting untuk menjadi fokus 

prioritas perbaikan adalah aspek layanan E-Service Customer Support (A14) dimana aspek 

tersebut berada pada kuadran IV. Hal tersebut disebabkan karena secara umum, pengguna 

layanan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja layanan A14, namun sebaliknya 

kinerja yang diberikan relatif dinilai rendah. 
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5.3.1 Analisis Ekspektasi-Kepuasan Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi 

Berbasis Teknologi Informasi 

 

Gambar 5.6 Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan 1 DJPK 

Gambar berikut menunjukan Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis 

Teknologi Informasi (Layanan 1). Titip perpotongan sumbu vertikal dan horizontal pada matrik merupakan nilai 

rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan 1 DJPK. A1-A15 merupakan aspek layanan sebagaimana dijabarkan di 

Tabel 5.3. Matriks ini dibagi ke dalam empat kuadran: kuadran I (high expectation-high quality, kanan atas), 

kuadran II (low expectation-high quality, kanan  bawah), kuadran III (low expectation-low quality, kiri bawah), 

dan kuadran IV (high expectation-low quality). Matriks ini menunjukan relative expectation and quality dari 15 

aspek layanan. 

Gambar 5.6 menjelaskan bahwa terdapat enam aspek layanan yang berada pada kuadran 

I, satu aspek layanan yang berada pada kuadran II, lima aspek layanan berada pada kuadran 

III, satu aspek layanan berada pada kuadran IV. Aspek layanan yang dapat dipertahankan yakni 

aspek Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Informasi Layanan (A2), 

Kesesuaian Prosedur (A4), Sikap Pegawai (A8),  Kemampuan dan Keterampilan Pegawai 

(A9), dan Keamanan Lingkungan (A11)  yakni berada pada kuadran I, sudah memunjukkan 

performa yang tinggi dan harapan yang tinggi. Sementara aspek yang penting untuk menjadi 

fokus prioritas perbaikan adalah aspek layanan E-Service Customer Support (A14) dimana 

aspek tersebut berada pada kuadran II. Harapannya, kinerja dan kualitas layanan pada aspek-

aspek yang berada pada kuadran IV tersebut dapat ditingkatkan agar memenuhi ekpektasi 

pengguna layanan. 
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5.3.2. Analisis Ekspektasi-Kepuasan Layanan Pelaporan DAK Non Fisik  

 

Gambar 5.7 Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan 2 DJPK 

Gambar berikut menunjukan Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan Pelaporan DAK Non Fisik (Layanan 2). Titip 

perpotongan sumbu vertikal dan horizontal pada matrik merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas layanan 

2 DJPK. A1-A15 merupakan aspek layanan sebagaimana dijabarkan di Tabel 5.3. Matriks ini dibagi ke dalam 

empat kuadran: kuadran I (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran II (low expectation-high quality, 

kanan  bawah), kuadran III (low expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (high expectation-low 

quality). Matriks ini menunjukan relative expectation and quality dari 15 aspek layanan. 

Gambar 5.7 menjelaskan bahwa pada jenis layanan 2, terdapat lima aspek layanan yang 

berada pada kuadran I, tidak ada aspek layanan pada kuadran II dan lima aspek layanan berada 

pada kuadran III, dan tiga aspek layanan pada kuadran IV. Aspek layanan yang dapat 

dipertahankan yakni aspek Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Kesesuaian 

Prosedur (A4), Sikap Pegawai (A8), Kemampuan dan Keterampilan Pegawai (A9), 

Lingkungan Pendukung (A10), dan Keamanan Lingkungan (A11) yakni berada pada kuadran 

I, sudah memunjukkan performa yang tinggi dan harapan yang tinggi. Sementara aspek yang 

penting untuk menjadi fokus prioritas perbaikan adalah aspek layanan Informasi Layanan (A2), 

E-Service Customer Support (A14), E-Service Security (A15) aspek tersebut berada pada 

kuadran IV.  
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5.3.3. Analisis Ekspektasi-Kepuasan Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

 

Gambar 5.8 Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan 3 DJPK 

Gambar berikut menunjukan Matriks Ekspektasi-Kualitas Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah (Layanan 3). 

Titip perpotongan sumbu vertikal dan horizontal pada matrik merupakan nilai rata-rata ekspektasi dan kualitas 

layanan 3 DJPK. A1-A15 merupakan aspek layanan sebagaimana dijabarkan di Tabel 5.3. Matriks ini dibagi ke 

dalam empat kuadran: kuadran I (high expectation-high quality, kanan atas), kuadran II (low expectation-high 

quality, kanan  bawah), kuadran III (low expectation-low quality, kiri bawah), dan kuadran IV (high expectation-

low quality). Matriks ini menunjukan relative expectation and quality dari 15 aspek layanan. 

Gambar 5.8 menjelaskan pada jenis layanan 3, terdapat enam aspek layanan yang berada 

pada kuadran I yakni Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Informasi 

Layanan (A2), Kesesuaian Prosedur (A4), Sikap Pegawai (A8), Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai (A9), dan Keamanan Lingkungan (A11). Terdapat 2 aspek layanan yang berada pada 

kuadran II, lima aspek layanan berada pada kuadran III. Pada layanan 3 tidak ada aspek yang 

penting untuk menjadi fokus prioritas perbaikan karena tidak ada yang termasuk di dalam 

kuadran IV.  

 

5.4 Analisis Keterkaitan Aspek Layanan dan Kepuasan Pengguna Layanan 

Bagian berikut menjelaskan dampak aspek layanan terhadap kepuasan pengguna layanan 

DJPK. Analisis dilakukan dengan pendekatan model struktural Partial Least Square-Structural 

Equation Modelling. Analisis dilakukan pada level layanan. Sub-bagian berikut menjadikan 

analisis dimaksud. 
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5.4.1 Analisis Keterkaitan Aspek dan Kepuasan Layanan Pemberian 

Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi 

Survei kepuasan ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan aspek dan kepuasan pada 

setiap layanan di DJPK. Layanan 1 pada DJPK yaitu layanan pemberian informasi/konsultasi 

berbasis teknologi informasi.  

 

Gambar 5.9 Model Struktural Pengaruh Aspek Layanan terhadap Kepuasan Pengguna 

Layanan Layanan 1 DJPK 

Gambar 5.9 berikut menunjukan pengaruh kualitas layanan dan ekspektasi pengguna layanan terhadap kepuasan 

pengguna layanan, komplain, dan trust. Angka pada gambar menunjukan koefisien sub-variabel/variabel, di mana 

tanda bintang (*) menunjukan pengaruh yang signifikan. Lima aspekyang memiliki pengaruh atau kontribusi 

tertinggi terhadap variasi atau perubahan layanan adalah aspek dari Informasi Layanan (K2) dengan kontribusi 

sebesar (2,25% (0,15^2)), Waktu Penyelesaian Layanan (K5) dengan kontribusi (1,21% (0,11^2)), Kemampuan 

dan Keterampilan Pegawai (K9) dengan kontribusi (1,21% (0,11^2)), E-Service Reliability (K13) dengan 

kontribusi (1,44% (0,12^2)), dan  E-Service Security (K15) dengan kontribusi (1,00% (0,1^2)). 
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Berdasarkan Tabel 5.6 pada aspek Informasi Layanan (K2) unsur yang paling 

membentuk aspek infromasi layanan adalah Kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk 

pengisian dokumen layanan, Kelengkapan informasi layanan terkait informasi jenis/tipe 

layanan, dan  kemudahan pemahaman bahasa pada informasi layanan oleh pengguna layanan. 

Jadi ketiga unsur dianggap penting oleh pengguna layanan karena merupakan hal  yang paling 

krusial dimana  informasi dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas DJPK. Dengan 

demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut 

harus diperhatikan/ditingkatkan. 

Tabel 5.6 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Informasi Layanan DJPK 1 

Kode Aspek dan Unsur Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 2 Informasi Layanan      

IAI 1 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh layanan 

4,58 0,87 0,12 0,57 6 

IAI 2 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait petunjuk 

pengisian dokumen layanan 

4,57 0,91 0,13 0,59 1 

IAI 3 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait informasi 

jenis/tipe layanan 

4,49 0,92 0,13 0,59 2 

IAI 4 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar waktu 

proses layanan 

4,38 0,91 0,13 0,57 5 

IAI 5 

Kelengkapan Informasi 

layanan terkait standar hasil 

layanan 

4,41 0,91 0,13 0,57 4 

IAI 6 

Kemudahan pemahaman 

bahasa pada informasi 

layanan oleh pengguna 

layanan 

4,59 0,89 0,13 0,58 3 

IAI 7 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar biaya 

resmi layanan (khusus untuk 

layanan yang mengenakan 

biaya) 

4,49 0,87 0,12 0,56 7 

IAI 8 

Ketersediaan informasi 

narahubung yang dapat 

dihubungi 

4,42 0,82 0,12 0,52 9 

IAI 9 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait konsekuensi 

hukum apabila 

menyampaikan 

4,48 0,84 0,12 0,54 8 
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Kode Aspek dan Unsur Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

data/dokumen yang tidak 

benar 

 

Sedangkan pada Tabel 5.7 aspek 5 yaitu Waktu Penyelesaian Layanan (K5), diwakili 

oleh unsur Efisiensi waktu penyelesaian layanan, hal ini disebabkan  pengguna layanan merasa 

mendapatkan banyak manfaat  dengan adanya  fasilitas daring karena mampu mempersingkat  

waktu proses penyelesaian layanan. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pengguna layanan, maka indikator tersebut harus dipertahankan/ditingkatkan. 

Tabel 5.7 Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Waktu Penyelesaian Layanan DJPK1 

Kode 
Aspek dan Unsur 

Layanan 

Nilai 

Rata-Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 5 
Waktu Penyelesaian 

Layanan 
     

PRW1 
Kepastian jadwal waktu 

pelayanan 
4,52 0,86 0,17 0,75 4 

PRW2 

Ketepatan waktu 

pemberian layanan 

sesuai standard yang 

ditetapkan 

4,44 0,88 0,17 0,77 2 

PRW3 

Ketersediaan 

pemantauan proses 

layanan oleh pengguna 

layanan 

4,34 0,88 0,17 0,76 3 

PRW4 

Ketersediaan 

pemantauan tahapan 

proses penyelesaian 

layanan melalui sistem 

oleh pengguna layanan 

daring (khusus untuk 

layanan yang 

menggunakan sistem 

aplikasi daring) 

4,32 0,86 0,17 0,73 5 

PRW5 
Efisiensi waktu 

penyelesaian layanan 
4,47 0,94 0,20 0,91 1 

PRW6 

Fleksibilitas dan atau 

adaptibilitas pemberian 

layanan 

4,64 0,70 0,11 0,52 6 
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Berdasarkan Tabel 5.8 pada aspek 9 yaitu  Kemampuan dan Keterampilan Pegawai (K9), 

unsur yang paling membentuk adalah Keandalan pegawai dalam memberikan layanan, 

Keandalan pegawai dalam memberikan layanan,  serta kemampuan pegawai dalam 

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan. Ketiga unsur 

tersebut sangat membentuk aspek Kemampuan dan Keterampilan Pegawai. Pengguna layanan 

yang membutuhkan solusi dan bantuan dalam menyelesaikan proses sangat ditentukan oleh 

kesigapan pegawai dalam memberikan konsultasi dan kemampuan menghadapi kesulitan 

pengguna layanan. 

Tabel 5.8 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Kemampuan dan  Keterampilan 

Pegawai DJPK 1 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

9 

Kemampuan dan 

Keterampilan 

Pegawai 

     

CSK1 

Keandalan pegawai 

dalam memberikan 

layanan  

4,55 0,95 0,20 0,92 1 

CSK2 

Kecekatan pegawai 

dalam memberikan 

layanan 

4,50 0,94 0,20 0,88 5 

CSK3 

Keahlian pegawai 

dalam memberikan 

layanan   

4,51 0,94 0,20 0,90 3 

CSK4 

Pemahaman 

pegawai terkait 

substansi layanan 

yang diberikan 

4,52 0,94 0,20 0,90 4 

CSK5 

Kemampuan 

pegawai dalam 

memberikan solusi 

atas permasalahan 

yang dihadapi oleh 

pengguna layanan 

4,48 0,95 0,20 0,91 2 

 

Pada Tabel 5.9, aspek 13 yaitu E-Service Reliability (K13), unsur kecepatan akses 

situs/aplikasi layanan daring (ESR5) serta unsur pembaharuan situs/aplikasi layanan daring 

selalu sesuai perkembangan layanan (ESR7) merupakan unsur-unsur yang paling mewakili 
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aspek E-Service Reliability. Dengan demikian aplikasi yang sangat friendly use sangat 

membantu proses pelayanan bagi pengguna layanan.  

Tabel 5.9 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service Reliability DJPK 1 

Kode Aspek dan unsur  Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

13 
E-Service-Reliability      

ESR1 

Kemudahan pengunduhan 

formulir yang ada di 

situs/aplikasi layanan daring 

4,47 0,81 0,11 0,50 3 

ESR2 

Kemudahan akses 

situs/aplikasi layanan daring 

di manapun dan kapanpun 

4,57 0,79 0,11 0,48 7 

ESR3 

Kecepatan pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 

berdasarkan permintaan yang 

masuk 

4,27 0,82 0,11 0,48 8 

ESR4 
Ketepatan waktupelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 
4,28 0,83 0,11 0,49 4 

ESR5 
Kecepatan akses 

situs/aplikasi layanan daring 
4,40 0,85 0,12 0,54 2 

ESR6 

Konektibilitas/kompatibilitas 

situs layanan daring dengan 

mesin penjelajah (browser) 

yang digunakan pengguna 

layanan 

4,45 0,81 0,11 0,49 6 

ESR7 

Pembaharuan situs/aplikasi 

layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

4,40 0,87 0,13 0,57 1 

ESR8 
Situs atau aplikasi tidak 

sering bermasalah 
4,29 0,71 0,08 0,36 9 

ESR9 

Peta situs (site map) mudah 

didapat/dicari/dilacak 

dengan mesin pencari 

4,44 0,81 0,11 0,49 5 
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Pada Tabel 5.10, aspek 15 yaitu E-Service-Security (K15), unsur Ketersediaan jaminan 

keamanan akun pengguna layanan (username dan password) yang digunakan untuk mengakses 

situs/aplikasi layanan dan unsur Kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika mengakses 

situs layanan merupakan unsur yang paling menentukan pada aspek E-service security. Hal ini 

disebabkan pengguna layanan sangat mengutamakan jaminan keamanan data-data lembaga 

pengguna layanan yang sangat penting. 

Tabel 5.10 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service Security DJPK 1 

Kode 
Aspek dan Unsur 

layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 15 E-Service-Security      

EST1 

Ketersediaan jaminan 

keamanan akun 

pengguna layanan 

(username dan 

password) yang 

digunakan untuk 

mengakses 

situs/aplikasi layanan 

4,46 0,92 0,15 0,69 1 

EST2 

Ketersediaan jaminan 

keamanan data pribadi 

pengguna layanan 

untuk proses 

autentikasi 

4,37 0,87 0,14 0,60 6 

EST3 

Penyimpanan data 

yang diberikan oleh 

pengguna layanan di 

situs layanan  oleh 

sistem 

4,46 0,80 0,11 0,51 7 

EST5 

Data yang diberikan di 

situs layanan hanya 

digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

4,44 0,91 0,15 0,66 3 

EST6 

Kerahasiaan data 

pengguna layanan 

terjaga ketika 

mengakses situs 

layanan 

4,43 0,92 0,15 0,68 2 

EST7 

Jaminan keamanan 

tanda tangan elektornik 

bagi pengguna layanan 

4,36 0,90 0,15 0,64 4 

EST8 

Jaminan keamanan 

transaksi melalui portal 

e-service 

4,33 0,90 0,14 0,63 5 
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Sebaliknya, tiga unsur terendah berasal dari Aspek Kesesuaian Prosedur (K4) dengan 

kontribusi 0,25% (0,05^2), Lingkungan Pendukung (K10) dengan kontribusi 0,36% (0,06^2) 

dan E-Service Customer Support (K14) dengan kontribusi 0,36% (0,06^2).  

Tabel 5.11 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Kesesuaian Prosedur DJPK 1 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor (LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

4 

Kesesuaian 

Prosedur 
     

PRK1 

Keadilan 

pemberian 

layanan sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku 

4,61 0,90 0,31 1,45 3 

PRK2 

Kesederhanaan 

alur layanan 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

4,44 0,94 0,35 1,53 2 

PRK3 

Kesesuaian 

pemberian 

pelayanan 

diberikan dengan 

petunjuk 

operasional 

layanan 

4,55 0,93 0,34 1,55 1 

 

Berdasarkan Tabel 5.11, pada Aspek 4, yaitu  Kesesuaian Prosedur (K4) unsur yang 

paling membentuk aspek Kesesuaian Prosedur adalah Kesesuaian pemberian pelayanan 

diberikan dengan petunjuk operasional layanan. Sehingga unsur dianggap penting oleh 

pengguna layanan karena merupakan hal  yang paling krusial dimana  kesesuaian prosedur 

dapat memberikan layanan yang sesuai di eselon DJPK. Dengan demikian, dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus menjadi fokus 

perbaikan. 
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Tabel 5.12 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Lingkungan Pendukung DJPK 1 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

10 

Lingkungan 

Pendukung 
     

ERL1 
Dukungan sarana 

prasarana layanan 
4,49 0,92 0,26 1,16 1 

ERL2 

Kememadaian 

sistem teknologi 

informasi layanan 

4,51 0,91 0,25 1,15 2 

ERL3 

Kenyamanan tata 

ruang layanan 

(khusus untuk 

layanan yang 

diakses pengguna 

dengan mendatangi 

kantor layanan) 

4,51 0,88 0,24 1,07 4 

ERL4 

Kenyamanan 

suasana pelayanan 

(khusus untuk 

layanan yang 

diakses pengguna 

dengan mendatangi 

kantor layanan)  

4,56 0,90 0,25 1,13 3 

 

Berdasarkan Tabel 5.12, Aspek 10, Lingkungan Pendukung (K10) unsur yang paling 

membentuk aspek Kesesuaian Prosedur adalah dukungan sarana dan prasarana layanan. 

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator 

tersebut harus menjadi fokus perbaikan.  
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Tabel 5.13 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service Customer Support DJPK 1 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

14 

E-Service Customer 

Support 
     

ESC1 

Profesionalitas 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

masalah penggunan 

layanan daring 

4,38 0,87 0,24 1,07 4 

ESC2 

Cepat-tepat jawaban 

pegawai atas 

pertanyaan pengguna 

layanan daring 

4,33 0,89 0,25 1,10 3 

ESC3  

Pengetahuan untuk 

menjawab 

pertanyaan pengguna 

layanan daring 

4,46 0,89 0,26 1,15 1 

ESC4 

Kemampuan 

pegawai dalam 

memberikan 

informasi yang 

terpercaya 

4,53 0,87 0,24 1,10 2 

 

Berdasarkan Tabel 5.13  Aspek 14, E-Service Customer Support (K14) unsur  yang 

paling membentuk aspek adalah pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan 

daring. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka 

indikator tersebut harus menjadi fokus perbaikan. 



71 

5.3.1. Analisis Keterkaitan Aspek dan Kepuasan Kualitas Layanan Pelaporan DAK Non 

Fisik  

 

Gambar 5.10 Model Struktural Pengaruh Aspek Layanan terhadap Kepuasan Pengguna 

Layanan Layanan 2 DJPK 

Gambar berikut menunjukan pengaruh kualitas layanan dan ekspektasi pengguna layanan 

terhadap kepuasan pengguna layanan, komplain, dan trust. Angka pada gambar menunjukan 

koefisien sub-variabel/variabel, di mana tanda bintang (*) menunjukan pengaruh yang 

signifikan. Lima variabel dengan nilai tertinggi pada Aspek Kualitas berasal dari Informasi 

Layanan (K2) dengan kontribusi (1,69% (0,13^2)), Sikap Pegawai (K8) dengan kontribusi 

(1,44% (0,12^2)), E-Service Reliability (K13) dengan kontribusi (1,44% (0,12^2)), dan E-

Service-Eficiency ease of Use dan Accesibility (K12) dengan kontribusi (1,00% (0,10^2)).  E-

Service security (K15) dengan kontribusi (1,00% (0,10^2)) 

Tabel 5.14 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Informasi Layanan DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 2 Informasi Layanan           
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Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

IAI1 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh layanan 

4,63 0,80 0,10 0,48 5 

IAI 2 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait petunjuk 

pengisian dokumen layanan 

4,62 0,92 0,14 0,65 1 

IAI 3 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait informasi 

jenis/tipe layanan 

4,64 0,80 0,10 0,48 4 

IAI 4 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar 

waktu proses layanan 

4,58 0,89 0,13 0,60 3 

IAI 5 

Kelengkapan Informasi 

layanan terkait standar hasil 

layanan 

4,59 0,89 0,13 0,60 2 

IAI 6 

Kemudahan pemahaman 

bahasa pada informasi 

layanan oleh pengguna 

layanan 

4,63 0,77 0,10 0,45 7 

IAI 7 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar 

biaya resmi layanan (khusus 

untuk layanan yang 

mengenakan biaya) 

4,57 0,76 0,09 0,43 8 

IAI 8 

Ketersediaan informasi 

narahubung yang dapat 

dihubungi 

4,48 0,79 0,10 0,46 6 

IAI 9 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait konsekuensi 

hukum apabila 

menyampaikan 

data/dokumen yang tidak 

benar 

4,40 0,76 0,10 0,42 9 

 

Pada Tabel 5.14, aspek 2 Informasi Layanan (K2), unsur kelengkapan informasi layanan 

terkait petunjuk pengisian dokumen layanan. Jadi indikator tersebut dianggap penting oleh 

pengguna layanan karena merupakan hal yang paling krusial dimana informasi dapat 

membangun kepercayaan dan kredibilitas DJPK. Dengan demikian, dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.15 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Sikap Pegawai DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor (LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 8 Sikap Pegawai           

CSP1 

Kesediaan 

pegawai dalam 

membantu 

pengguna layanan 

sesuai tugas dan 

tanggung jawab 

yang ditetapkan 

4,70 0,99 0,17 0,81 1 

CSP2 

Kesopanan 

pegawai bersikap 

terhadap 

pengguna layanan 

4,64 0,99 0,17 0,80 2 

CSP3 

Sikap pegawai 

saat 

mendengarkan 

informasi yang 

disampaikan 

pengguna layanan 

4,63 0,99 0,17 0,79 3 

CSP4 

Cepat-tanggap 

pegawai dalam 

memberikan 

layanan 

4,59 0,98 0,17 0,76 4 

CSP5 

Kesiapan 

pegawai dalam 

melayani pada 

waktu dan tempat 

yang ditentukan 

(khusus untuk 

layanan yang 

diakses pengguna 

dengan 

mendatangi 

kantor layanan) 

4,62 0,95 0,16 0,72 6 

CSP6 

Penampilan 

pegawai (khusus 

untuk layanan 

yang diakses 

pengguna dengan 

mendatangi 

kantor layanan) 

4,63 0,97 0,16 0,76 5 

 

Berdasarkan Tabel 5.15, pada aspek 8 yaitu Sikap Pegawai (K8), indikator kesediaan 

pegawai dalam membantu pengguna layanan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. 

Jadi indikator tersebut dianggap penting oleh pengguna layanan karena kesediaan pegawai 

dalam membantu pengguna layanan menjadi hal yang penting. Dengan demikian, dalam rangka 
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meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 

Tabel 5.16 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service-Efficiency-Ease of Use, 

Accessibility DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 12 
E-Service -Efficiency-Ease 

of Use, Accessibility 
     

ESL1 

Kelengkapan dan 

kemudahan pemahaman 

struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

4,61 0,87 0,14 0,67 4 

ESL2 
Efektifitas fitur pencarian 

pada situs/aplikasi layanan 
4,51 0,90 0,16 0,71 2 

ESL3 
Pengelolaan situs/aplikasi 

layanan daring 
4,54 0,79 0,12 0,55 7 

ESL4 

Pemenuhan kebutuhan 

pengguna layanan oleh 

situs/aplikasi layanan 

daring 

4,53 0,91 0,16 0,72 1 

ESL5 
Akurasi Informasi layanan 

daring 
4,57 0,84 0,14 0,62 5 

ESL6 

Pembaharuan informasi 

layanan daring secara 

berkala 

4,49 0,90 0,16 0,70 3 

ESL7 
Tautan (link) situs layanan 

daring secara berkala  
4,47 0,81 0,13 0,56 6 

 

Pada tabel 5.16 aspek 12, yaitu E-Service-Efficiency-Ease of Use, Accessibility (K12), 

indikator Efektifitas fitur pencarian pada situs/aplikasi layanan dan pemenuhan kebutuhan 

pengguna layanan oleh situs/aplikasi layanan daring. Dengan demikian, dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.17 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service-Reliability DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

13 
E-Service-Reliability      

ESR1 

Kemudahan pengunduhan 

formulir yang ada di 

situs/aplikasi layanan daring 

4,58 0,69 0,08 0,35 8 

ESR2 

Kemudahan akses 

situs/aplikasi layanan daring 

di manapun dan kapanpun 

4,60 0,77 0,10 0,44 6 

ESR3 

Kecepatan pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 

berdasarkan permintaan yang 

masuk 

4,50 0,87 0,12 0,55 4 

ESR4 
Ketepatan waktu pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 
4,39 0,93 0,14 0,62 3 

ESR5 
Kecepatan akses 

situs/aplikasi layanan daring 
4,42 0,94 0,14 0,63 1 

ESR6 

Konektibilitas/kompatibilitas 

situs layanan daring dengan 

mesin penjelajah (browser) 

yang digunakan pengguna 

layanan 

4,53 0,86 0,12 0,54 5 

ESR7 

Pembaharuan situs/aplikasi 

layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

4,51 0,93 0,14 0,63 2 

ESR8 
Situs atau aplikasi tidak 

sering bermasalah 
4,32 0,69 0,08 0,33 9 

ESR9 

Peta situs (site map) mudah 

didapat/dicari/dilacak 

dengan mesin pencari 

4,51 0,72 0,08 0,38 7 

 

Berdasarkan Tabel 5.17, pada aspek 13, yaitu E-Service-Reliability (K13), indikator 

kecepatan akses situs/aplikasi layanan daring dan pembaharuan situs/aplikasi layanan daring 

selalu sesuai perkembangan layanan. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pengguna layanan, maka indikator tersebut harus dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.18 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service-Security DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 
Nilai 

Rata-Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 15 E-Service-Security      

EST1 

Ketersediaan jaminan 

keamanan akun 

pengguna layanan 

(username dan 

password) yang 

digunakan untuk 

mengakses situs/aplikasi 

layanan 

4,63 0,97 0,16 0,75 1 

EST2 

Ketersediaan jaminan 

keamanan data pribadi 

pengguna layanan untuk 

proses autentikasi 

4,60 0,97 0,16 0,75 2 

EST3 

Penyimpanan data yang 

diberikan oleh pengguna 

layanan di situs 

layanan  oleh sistem 

4,56 0,97 0,16 0,73 5 

EST5 

Data yang diberikan di 

situs layanan hanya 

digunakan sesuai dengan 

kebutuhan 

4,58 0,97 0,16 0,74 4 

EST6 

Kerahasiaan data 

pengguna layanan 

terjaga ketika 

mengakses situs layanan 

4,57 0,97 0,16 0,74 3 

EST7 

Jaminan keamanan 

tanda tangan elektornik 

bagi pengguna layanan 

4,49 0,74 0,09 0,42 7 

EST8 

Jaminan keamanan 

transaksi melalui portal 

e-service 

4,49 0,75 0,10 0,43 6 

 

Pada Tabel 5.18, aspek 15, E-Service-Security (K15), indikator ketersediaan jaminan 

keamanan akun pengguna layanan (username dan password) yang digunakan untuk mengakses 

situs/aplikasi layanan dan ketersediaan jaminan keamanan data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna 

layanan, maka indikator tersebut harus dipertahankan/ditingkatkan. Sebaliknya, dua aspek 

terendah berasal dari Kesesuaian Prosedur (K4) dengan kontribusi 0,16% (0,04^2) dan E-

Service Customer Support (K14) dengan kontribusi 0,25% (0,05^2).  
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Tabel 5.19 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Kesesuaian Prosedur DJPK 2 

Kode 
Aspek 

Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 4 
Kesesuaian 

Prosedur 
     

PRK1 

Keadilan 

pemberian 

layanan sesuai 

dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

4,62 0,93 0,31 1,45 3 

PRK2 

Kesederhanaan 

alur layanan 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

4,64 0,96 0,34 1,57 2 

PRK3 

Kesesuaian 

pemberian 

pelayanan 

diberikan 

dengan petunjuk 

operasional 

layanan 

4,62 0,98 0,35 1,61 1 

 

Berdasarkan Tabel 5.19,  aspek 4 yaitu kesesuaian prosedur (K4), indikator yang paling 

berkontribusi adalah kesesuaian pemberian pelayanan diberikan dengan petunjuk operasional 

layanan sehingga indicator ini menjadi fokus perhatian perbaikan untuk mencapai kepuasan 

pengguna layanan.  
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Tabel 5.20 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service Customer Support DJPK 2 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor (LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 14 
E-Service 

Customer Support 
     

ESC1 

Profesionalitas 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

masalah penggunan 

layanan daring 

4,56 1,00 0,25 1,15 3 

ESC2 

Cepat-tepat 

jawaban pegawai 

atas pertanyaan 

pengguna layanan 

daring 

4,56 1,00 0,25 1,15 2 

ESC3  

Pengetahuan untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pengguna layanan 

daring 

4,63 0,97 0,24 1,11 4 

ESC4 

Kemampuan 

pegawa dalam 

memberikan 

informasi yang 

terpercaya 

4,61 1,00 0,25 1,17 1 

 

Berdasarkan Tabel 5.20, aspek 14 yaitu E-Service Customer Support (K14), indikator 

yang paling berkontribusi adalah Kemampuan pegawai dalam memberikan informasi yang 

terpercaya sehingga indikator ini menjadi fokus perhatian perbaikan untuk mencapai kepuasan 

pengguna layanan.  
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5.3.2. Analisis Keterkaitan Aspek dan Kepuasan Layanan Penyaluran Transfer ke 

Daerah  

 

Gambar 5.11 Model Struktural Pengaruh Aspek Layanan terhadap Kepuasan Pengguna 

Layanan Layanan 3 DJPK 

Gambar berikut menunjukan pengaruh kualitas layanan dan ekspektasi pengguna layanan 

terhadap kepuasan pengguna layanan, komplain, dan trust. Angka pada gambar menunjukan 

koefisien sub-variabel/variabel, di mana tanda bintang (*) menunjukan pengaruh yang 

signifikan. Lima variabel dengan nilai tertinggi pada Aspek Kualitas berasal dari Informasi 

Layanan (K2) dengan kontribusi 1,96% (0,14^2), Waktu Penyelesaian Layanan (K5) dengan 

kontribusi 1,21% (0,11^2),  Kemampuan dan Keterampilan Pegawai (K9) dengan kontribusi 

1,00% (0,10^2), E-Service Reliability (K13) dengan kontribusi 1,44% (0,12^2), dan E-Service 

Security (K15) dengan kontribusi 1,00% (0,10^2).  
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Tabel 5.21 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Informasi Layanan DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

2 
Informasi Layanan           

IAI1 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh layanan 

4,59 0,89 0,11 0,51 6 

IAI 2 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait petunjuk 

pengisian dokumen 

layanan 

4,57 0,90 0,11 0,52 5 

IAI 3 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait informasi 

jenis/tipe layanan 

4,49 0,92 0,12 0,54 2 

IAI 4 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar 

waktu proses layanan 

4,39 0,97 0,13 0,58 1 

IAI 5 

Kelengkapan Informasi 

layanan terkait standar 

hasil layanan 

4,43 0,87 0,11 0,47 7 

IAI 6 

Kemudahan pemahaman 

bahasa pada informasi 

layanan oleh pengguna 

layanan 

4,61 0,90 0,11 0,53 4 

IAI 7 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait standar 

biaya resmi layanan 

(khusus untuk layanan 

yang mengenakan biaya) 

4,49 0,92 0,12 0,53 3 

IAI 8 

Ketersediaan informasi 

narahubung yang dapat 

dihubungi 

4,41 0,85 0,10 0,45 8 

IAI 9 

Kelengkapan informasi 

layanan terkait 

konsekuensi hukum 

apabila menyampaikan 

data/dokumen yang tidak 

benar 

4,47 0,77 0,08 0,37 9 

 

Pada Tabel 5.21, aspek 2 yaitu Informasi Layanan (K2), indikator kelengkapan informasi 

layanan terkait standar waktu proses layanan menjadi indikator tersebut dianggap penting oleh 

pengguna layanan karena merupakan hal  yang paling krusial dimana informasi dapat 

membangun kepercayaan dan kredibilitas DJPK. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan 

kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus dipertahankan/ditingkatkan.  
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Tabel 5.22 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Waktu Penyelesaian Layanan 

DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 
Nilai  

Rata-Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 

5 

Waktu Penyelesaian 

Layanan 
     

PRW1 
Kepastian jadwal 

waktu pelayanan 
4,52 0,84 0,15 0,67 6 

PRW2 

Ketepatan waktu 

pemberian layanan 

sesuai standard yang 

ditetapkan 

4,46 0,90 0,17 0,76 3 

PRW3 

Ketersediaan 

pemantauan proses 

layanan oleh pengguna 

layanan 

4,35 0,91 0,18 0,76 2 

PRW4 

Ketersediaan 

pemantauan tahapan 

proses penyelesaian 

layanan melalui sistem 

oleh pengguna layanan 

daring (khusus untuk 

layanan yang 

menggunakan sistem 

aplikasi daring) 

4,35 0,88 0,16 0,72 4 

PRW5 
Efisiensi waktu 

penyelesaian layanan 
4,47 0,95 0,19 0,85 1 

PRW6 

Fleksibilitas dan atau 

adaptibilitas pemberian 

layanan 

4,64 0,85 0,15 0,71 5 

 

Pada tabel 5.22 aspek 5 yaitu Waktu Penyelesaian Layanan (K5), indikator Efisiensi 

waktu penyelesaian layanan memiliki tingkat kontribusi tertinggi. Dengan demikian, dalam 

rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.23 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 
Nilai 

Rata-Rata 

Loading 

Factor (LF) 

Standardized  

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 9 

Kemampuan dan 

Keterampilan 

Pegawai 

          

CSK1 

Keandalan 

pegawai dalam 

memberikan 

layanan  

4,52 0,97 0,20 0,91 3 

CSK2 

Kecekatan 

pegawai dalam 

memberikan 

layanan 

4,47 0,97 0,20 0,91 2 

CSK3 

Keahlian pegawai 

dalam 

memberikan 

layanan   

4,49 0,97 0,20 0,91 4 

CSK4 

Pemahaman 

pegawai terkait 

substansi layanan 

yang diberikan 

4,51 0,97 0,20 0,92 1 

CSK5 

Kemampuan 

pegawai dalam 

memberikan 

solusi atas 

permasalahan 

yang dihadapi 

oleh pengguna 

layanan 

4,47 0,94 0,19 0,85 5 

 

Pada tabel 5.23, aspek 9 yaitu kemampuan dan Keterampilan Pegawai (K9), indikator 

Keandalan pegawai dalam memberikan layanan, Kecekatan pegawai dalam memberikan 

layanan,  Keahlian pegawai dalam memberikan layanan  dan Pemahaman pegawai terkait 

substansi layanan yang diberikan memiliki tingkat kontribusi tertinggi. Dengan demikian, 

dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.24 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service-Reliability DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribu

si 

Ranking  

Aspek 13 E-Service-Reliability      

ESR1 

Kemudahan 

pengunduhan formulir 

yang ada di 

situs/aplikasi layanan 

daring 

4,48 0,85 0,09 0,43 8 

ESR2 

Kemudahan akses 

situs/aplikasi layanan 

daring di manapun dan 

kapanpun 

4,52 0,82 0,09 0,40 9 

ESR3 

Kecepatan pelayanan 

situs/aplikasi layanan 

daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

4,27 0,96 0,12 0,52 2 

ESR4 

Ketepatan waktu 

pelayanan situs/aplikasi 

layanan daring 

4,28 0,95 0,12 0,52 4 

ESR5 

Kecepatan akses 

situs/aplikasi layanan 

daring 

4,40 0,94 0,12 0,52 3 

ESR6 

Konektibilitas/kompati

bilitas situs layanan 

daring dengan mesin 

penjelajah (browser) 

yang digunakan 

pengguna layanan 

4,47 0,94 0,12 0,52 1 

ESR7 

Pembaharuan 

situs/aplikasi layanan 

daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

4,41 0,94 0,12 0,51 5 

ESR8 
Situs atau aplikasi tidak 

sering bermasalah 
4,31 0,92 0,11 0,48 7 

ESR9 

Peta situs (site map) 

mudah 

didapat/dicari/dilacak 

dengan mesin pencari 

4,45 0,92 0,11 0,50 6 

 

Pada Tabel 5.24 aspek 13, E-Service Reliability (K13), indikator 

Konektibilitas/kompatibilitas situs layanan daring dengan mesin penjelajah (browser) yang 

digunakan pengguna layanan memiliki tingkat kontribusi tertinggi. Dengan demikian, dalam 

rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 
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Tabel 5.25 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service-Security DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 

Nilai 

Rata-

Rata 

Loading 

Factor (LF) 

Standardized  

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 15 E-Service-Security           

EST1 

Ketersediaan 

jaminan keamanan 

akun pengguna 

layanan (username 

dan password) 

yang digunakan 

untuk mengakses 

situs/aplikasi 

layanan 

4,49 0,97 0,15 0,68 3 

EST2 

Ketersediaan 

jaminan keamanan 

data pribadi 

pengguna layanan 

untuk proses 

autentikasi 

4,39 0,94 0,14 0,62 4 

EST3 

Penyimpanan data 

yang diberikan 

oleh pengguna 

layanan di situs 

layanan  oleh 

sistem 

4,47 0,86 0,12 0,53 7 

EST4 

Data yang 

diberikan di situs 

layanan hanya 

digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

4,40 0,99 0,15 0,68 1 

EST5 

Kerahasiaan data 

pengguna layanan 

terjaga ketika 

mengakses situs 

layanan 

4,43 0,98 0,15 0,68 2 

EST6 

Jaminan 

keamanan tanda 

tangan elektornik 

bagi pengguna 

layanan 

4,37 0,94 0,14 0,61 5 

EST7 

Jaminan 

keamanan 

transaksi melalui 

portal e-service 

4,33 0,94 0,14 0,60 6 

 

Pada Tabel 5.25, aspek 15 E-Service Security (K15), indikator Ketersediaan jaminan 

keamanan akun pengguna layanan (username dan password) yang digunakan untuk mengakses 

situs/aplikasi layanan, Data yang diberikan di situs layanan hanya digunakan sesuai dengan 

kebutuhan, dan kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika mengakses situs layanan 
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menjadi indicator yang memberikan kontribusi tertinggi. Dengan demikian, dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut harus 

dipertahankan/ditingkatkan. 

Sebaliknya, tiga aspek terendah berasal dari Kesesuaian Prosedur (K4) dengan kontribusi 

0,25% (0,05^2), Lingkungan Pendukung (K10) dengan kontribusi 0,36% (0,06^2), dan E-

Service Customer Support (K14) dengan kontribusi 0,36% (0,06^2).  
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Tabel 5.26 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Kesesuaian Prosedur DJPK 3 

Kode 
Aspek 

Layanan 

Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 4 
Kesesuaian 

Prosedur 
          

PRK1 

Keadilan 

pemberian 

layanan sesuai 

dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

4,62 0,93 0,32 1,49 3 

PRK2 

Kesederhanaan 

alur layanan 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

4,45 0,95 0,34 1,52 2 

PRK3 

Kesesuaian 

pemberian 

pelayanan 

diberikan 

dengan 

petunjuk 

operasional 

layanan 

4,55 0,94 0,34 1,53 1 

 

Pada Tabel 5.26 aspek 4, kesesuaian Prosedur (K4), indikator kesesuaian pemberian 

pelayanan diberikan dengan petunjuk operasional layanan menjadi indicator yang memberikan 

kontribusi tertinggi. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna 

layanan, maka indikator tersebut menjadi fokus perhatian untuk perbaikan dalam rangka 

mencapai kepuasan pengguna layanan yang lebih baik lagi.  
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Tabel 5.27 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek Lingkungan Pendukung DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 10 
Lingkungan 

Pendukung 
          

ERL1 
Dukungan sarana 

prasarana layanan 
4,48 0,96 0,26 1,16 1 

ERL2 

Kememadaian 

sistem teknologi 

informasi layanan 

4,49 0,96 0,26 1,15 2 

ERL3 

Kenyamanan tata 

ruang layanan 

(khusus untuk 

layanan yang 

diakses pengguna 

dengan 

mendatangi 

kantor layanan) 

4,49 0,92 0,24 1,06 4 

ERL4 

Kenyamanan 

suasana pelayanan 

(khusus untuk 

layanan yang 

diakses pengguna 

dengan 

mendatangi 

kantor layanan)  

4,54 0,95 0,25 1,13 3 

 

Pada Tabel 5.27 aspek 10,  Lingkungan Pendukung (K10), indikator dukungan sarana 

prasarana layanan menjadi indikator yang memberikan kontribusi tertinggi. Dengan demikian, 

dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, maka indikator tersebut menjadi 

fokus perhatian untuk perbaikan dalam rangka mencapai kepuasan pengguna layanan yang 

lebih baik lagi.  
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Tabel 5.28 Tabel Analisis Kontribusi Indikator pada Aspek E-Service Customer Support DJPK 3 

Kode Aspek Layanan 
Nilai Rata-

Rata 

Loading 

Factor 

(LF) 

Standardized 

LF 

Skor 

Kontribusi 
Ranking  

Aspek 14 
E-Service 

Customer Support 
          

ESC1 

Profesionalitas 

pegawai dalam 

menyelesaikan 

masalah 

penggunan layanan 

daring 

4,40 0,96 0,24 1,06 4 

ESC2 

Cepat-tepat 

jawaban pegawai 

atas pertanyaan 

pengguna layanan 

daring 

4,36 0,98 0,25 1,09 3 

ESC3  

Pengetahuan untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pengguna layanan 

daring 

4,48 0,98 0,25 1,12 2 

ESC4 

Kemampuan 

pegawai dalam 

memberikan 

informasi yang 

terpercaya 

4,52 0,99 0,26 1,16 1 

 

Pada Tabel 5.28 aspek 14,  E-Service Customer Support (K14), indikator kemampuan 

pegawai dalam memberikan informasi yang terpercaya menjadi indikator yang memberikan 

kontribusi tertinggi. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna 

layanan, maka indikator tersebut menjadi fokus perhatian untuk perbaikan dalam rangka 

mencapai kepuasan pengguna layanan yang lebih baik lagi.  
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5.5 Integritas Penyediaan Layanan 

Integritas penyediaan layanan dapat diidentifikasi menggunakan aspek peran jasa 

perantara. Hasil dari survei tahun 2020 menyatakan bahwa seluruh responden sebanyak 124 

orang menyatakan tidak pernah menggunakan jasa perantara. Seluruh responden pengguna jasa 

layanan DJPK tidak ada yang pernah membayar biaya di luar ketentuan resmi, begitu juga 

terkait pemberian gratifikasi petugas. Berdasarkan hasil dari survei ini dapat disimpulkan 

bahwa integritas yang baik sudah dijalankan oleh pemberian layanan DJPK. Responden juga 

tidak ada yang melaporkan adanya praktek korupsi di lingkungan DJPK. Terkait hal ini 

beberapa saran yang diberikan responden survei untuk peningkatan pengwasan praktek korupsi 

antaran lain: 

“Penggunaan sistem dalam layanan” 

“Peningkatkan profesionalitas kerja dan akuntabilitas.” 

“Informasi data transfer daerah jangan menggunakan scan data yg dikonvert menjadi 

PDF karena sulit mencari data Kota Bontang. Adakan Sosialisasi mengenai pencairan 

dana transfer kepada seluruh tingkatan pegawai karena adanya keterbatasan 

pengetahuan tahapan pencairan dana transfer dimanfaatkan oleh pihak ketiga & 

membuat kepala daerah tergiur dan percaya jika melalui pihak ketiga tersebut dana 

pencairan akan lebih cepat. Imbasnya, anggaran pengeluaran menjadi lebih besar dari 

yg seharusnya dan Kepala Daerah menekan Kepala Bidang untuk memberikan 

sejumlah uang kepada pihak ketiga” 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan tujuan riset dan hasil analisis diatas maka berikut simpulan riset yang 

dihasilkan: 

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: 

a. IKPL masing-masing jenis layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

dan perbedaan antar waktu. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan bahwa nilai IKPL 

masing-masing jenis layanan di eselon DJPK tahun 2020 yakni IKPL layanan 1 

(Layanan pemberian informasi/konsultasi berbasis teknologi informasi) adalah 

4.36, IKPL layanan 2 Layanan Pelaporan DAK Non Fisik ) adalah 4.50 dan 

IKPL layanan 3 (Layanan penyaluran transfer ke daerah) adalah 4.36. Nilai 

IKPL pada seluruh layanan DJPK berada pada nilai diatas 4 sehingga ini sudah 

mencapai target yang ditentukan bahkan sudah lebih tinggi, hal ini 

menunjukkan tiga layanan yang diberikan DJPK sangat memuaskan.   

b.  IKPL agregat  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Agregat 

Kementerian Keuangan dan perbandingan antar waktu 

Pada survei tahun 2020 dilakukan kembali perhitungan indeks secara 

agregat eselon dan Kementerian Keuangan. Dari hasil analisis didapatkan 

bahwa IKPL agregat DJPK pada tahun 2020 memiliki nilai 4.41 dan IKPL 

Agregat Kementerian Keuangan yaitu 4.34. Selisih indeks pada tahun 2020 

adalah 0.07 dan selisih indeks pada tahun 2019 yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa indeks kepuasan agregat DJPK memiliki hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan indeks kepuasan agregat Kementerian Keuangan. 

c. IKPL masing-masing kota. 

Survei tahun 2020 dilakukan di enam kota. Pada eselon DJPK, layanan 1 

dan 3 dilakukan di 6 kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, 

Balikpapan dan Ambon. Sedangkan untuk layanan 2 hanya dilakukan di 4 kota 

saja yaitu Ambon, Balikpapan, Jakarta dan Makasar. Dari hasil analisis 
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didapatkan bahwa nilai indeks kepuasan agregat DJPK di kota Jakarta adalah 

4.27, nilai indeks kepuasan agregat DJPK di Kota Surabaya adalah 4.23, di kota 

Medan 4.22, Kota Makassar adalah 4.35 Kota Balikpapan adalah 4.55 dan di 

Kota Ambon adalah 4.35.  

d. IKPL masing masing jenis layanan per kota 

Survei IKPL untuk eselon DJPK layanan 1 dan 3 dilakukan di 6 kota 

dengan hasil IKPL layanan 1 pada kota Jakarta adalah 3,.98, kota Surabaya 

adalah 4.30, kota Medan adalah 4.30, kota Makassar adalah 4.35, kota 

Balikpapan 4.52 dan di kota Ambon nilai indeksnya adalah 4.32. Pada layanan 

2 hanya dilakukan di 4 kota yaitu Jakarta dengan indeks 4.86, kota Medan 4.07, 

kota Balikpapan nilai indeksnya adalah 4.61 dan kota Ambon dengan nilai 

indeks kepuasan 4.39. Untuk layanan 3 di kota Jakarta mendapatkan nilai indeks 

yaitu 3.98, kota Surabaya 4.16, kota Medan 4.30, kota Makassar adalah 4.35, 

kota Balikpapan adalah 4.52 dan kota Ambon nilai indeksnya adalah 4.34. Dari 

keseluruhan kota, nilai indeks kepuasan pengguna yang rendah adalah pada 

layanan 1 di Kota Jakarta yaitu sebesar 3.98 dan layanan 3 di kota Jakarta yaitu 

3.98. Indeks yang rendah untuk layanan 1 dan layanan 3 di kota Jakarta 

disebabkan oleh ketidakpuasan pengguna layanan mengenai akses informasi 

mengenai 1) jangka waktu layanan. Selain itu, adanya ketidakpuasan pengguna 

layanan mengenai informasi layanan 2) infomasi layanan persyaratan yang 

harus dipenuhi, 3) petunjuk pengisian dokumen layanan, 4) Bahasa yang mudah 

dipahami dan 5) informasi mengenai kontak narahubung yang tersedia dan 

dapat dihubungi. Selain itu penyebab ketidakpuasan dari pengguna layanan lain 

adalah kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 6) terkait dengan 

alur layanan yang dianggap masih mempersulit pengguna layanan. 

Ketidapuasan pengguna layanan juga terlihat dari aspek waktu penyelesaian 

layanan terkait dengan 7) proses layanan yang dapat dipantau oleh pengguna 

layanan. Untuk layanan lain dan di seluruh kota sudah mendapatkan nilai yang 

lebih dari 4 sehingga hal ini menunjukkan kondisi yang baik.  

2. Berdasarkan hasil analisis, secara agregat DJPK aspek layanan yang sudah baik yaitu 

Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Aspek Informasi Layanan (A2), 

Aspek Sikap Pegawai (A8), Aspek Kemampuan dan Keterampilan (A9), Aspek 

Lingkungan Pendukung (A10). Keenam aspek tersebut sudah memiliki indeks ekspektasi 
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dan kualitas yang tinggi. Hal ini berarti pengguna layanan sudah mendapatkan kemudahan 

terhadap akses informasi dan informasi mengenai layanan yang diberikan oleh DJPK. 

Selain itu, jika dilihat dari sikap pegawai dan keterampilan pegawai pengguna layanan 

sudah merasa cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh DJPK sehingga ke lima 

askpek ini bisa dipertahankan oleh DJPK. Sedangkan aspek-aspek yang perlu peningkatan 

yaitu aspek-aspek yang memiliki indeks ekspektasi dan kualitas yang rendah, diantaranya 

yaitu E-Service Customer Support (A14).  

Sedangkan jika dianalisis per layanan, maka aspek-aspek yang sudah baik dan aspek-aspek 

yang perlu peningkatan yaitu sebagai berikut: 

a. Layanan 1: Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi 

Informasi 

Pada layanan 1 DJPK, aspek layanan yang sudah baik yaitu Aspek 

Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Aspek Informasi Layanan 

(A2), Aspek Sikap Pegawai (A8), Aspek Kemampuan Keterampilan Pegawai 

(A9), dan Aspek Keamanan Lingkungan (A11). Aspek-aspek layanan tersebut 

sudah memiliki indeks ekspektasi dan kualitas yang tinggi. Kualitas kemudahan 

akses informasi, informasi layanan, sikap pegawai, keterampilan pegawai dan 

keamanan lingkungan menjadi hal yang bisa tetap dipertahankan oleh DJPK 

pada layanan 1 karena hal ini sudah menunjukkan hal yang baik. Sedangkan 

aspek-aspek yang perlu peningkatan yaitu aspek-aspek yang memiliki indeks 

ekspektasi dan kualitas yang rendah, yaitu Aspek E-Service Customer Support 

(A14). Fokus perbaikan yang perlu dilakukan pada aspek E-Service Customer 

Support adalah berkaitan dengan bagian call center yang menanggapi 

permohonan dari pengguna layanan diharapkan lebih bisa memberikan solusi 

yang tepat untuk pengguna layanan.  

b. Layanan 2: Layanan Pelaporan DAK Non Fisik Pada layanan 2 DJPK, aspek 

layanan yang sudah baik yaitu Aspek Keterbukaan/Kemudahan Akses 

Informasi (A1), Aspek Sikap Pegawai (A8), Aspek Kemampuan dan 

Keterampilan Pegawai (A9), Aspek Lingkungan Pendukung (A10) dan Aspek 

Keamanan Lingkungan (A11). Aspek-aspek layanan tersebut sudah memiliki 

indeks ekspektasi dan kualitas yang tinggi. Sedangkan aspek-aspek yang perlu 

peningkatan yaitu aspek-aspek yang memiliki indeks ekspektasi dan kualitas 

yang rendah, yaitu Aspek Informasi Layanan (A2), E-Service Customer Support 

(A14), dan Aspek E-Service-Security (A15). 
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c. Layanan 3: Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah 

Pada layanan 3 DJPK, aspek layanan yang sudah baik yaitu Aspek 

Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi (A1), Aspek Informasi Layanan 

(A2), Aspek Sikap Pegawai (A8), Aspek Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai (A9)  dan Aspek Keamanan Lingkungan (A11). Aspek-aspek layanan 

tersebut sudah memiliki indeks ekspektasi dan kualitas yang tinggi.  

3. Hubungan keterkaitan antara kinerja aspek-aspek layanan dan tingkat kepuasan 

stakeholders eselon DJPK menunjukkan bahwa : 

a. Pada jenis Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi 

Informasi menunjukkan hubungan yang berkaitan antara ekspektasi, kualitas, 

kepuasan, complain dan trust. Dimana aspek Informasi Layanan, Waktu 

Penyelesaian Layanan, Kemampuan dan Keterampilan Pegawai, E-Service 

Reliability, dan E-Service Security memberikan dampak paling berperan pada 

parameter ekspektasi dan kualitas. 

b. Pada jenis layanan Pelaporan DAK Non Fisik menunjukkan hubungan yang 

berkaitan antara ekspektasi, kualitas, kepuasan, complain dan trust. Dimana 

aspek Informasi Layanan, Sikap Pegawai, Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai, E-Service Reliability, dan E-Service Security memberikan dampak 

paling berperan pada parameter ekspektasi dan kualitas. 

c. Pada jenis Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah menunjukkan hubungan 

yang berkaitan antara ekspektasi, kualitas, kepuasan, complain dan trust. 

Dimana aspek Informasi Layanan, Waktu Penyelesaian Layanan, Kemampuan 

dan Keterampilan Pegawai, E-Service Reliability, dan E-Service Security 

memberikan dampak paling berperan pada parameter ekspektasi dan kualitas. 

6.2 Rekomendasi Manajerial 

Hasil survei IKPL pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  telah 

menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan pada tiga jenis layanan yang disediakan. Nilai 

indeks kepuasan yang di atas empat, menunjukkan bahwa pengguna layanan DJPK memiliki 

tingkat kepuasan yang tinggi. Berdasarkan hasil analisisi indeks kepuasan DJPK menunjukkan 

tingkat kepuasan yang tinggi, dengan demikian beberapa keunggulan yang harus dipertahankan 

oleh DJPK diantaranya yaitu informasi layanan yaitu kelengkapan informasi layanan dan 

kemudahan pemahaman informasi. Terlihat bahwa pengguna layanan betul-betul 

memprioritaskan kelengkapan informasi layanan. Karena dalam hal ini pengguna layanan 
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adalah lembaga yang cukup kompleks dan membutuhkan informasi yang mana DJPK cukup 

kredibel dalam mempersiapkan proses dalam kelengkapan informasi tersebut. 

Selain itu DJPK memiliki keunggulan dalam mempertimbangkan efisiensi waktu dalam 

penggunaan layanan sebagai prioritas bagi pelanggan. Hal ini harus dipertahankan 

kekonsistenannya. Selain itu kehandalan pegawai dalam kesediaannya membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna layanan sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Serta cekatan dalam menghadapi permasalahan pengguna layanan. 

Pembaharuan situs aplikasi layanan daring memberikan kepuasan yang sangat tinggi bagi 

pengguna layanan karena sangat praktis dan menunjang efisiensi dari segi waktu, biaya dan 

tenaga. Sehingga harus di pelihara dan dipertahankan untuk memberikan kepuasaan bagi 

pengguna layanan. Selain itu kecepatan akses layanan daring dan kompatibiltas layanan daring 

dengan browser sangat disukai oleh pengguna layanan, sehingga memberikan kepuasan. 

DJPK mampu mempertahankan kerahasiaan data pengguna layanan yang telah terjaga 

dengan baik sehingga pengguna layanan tidak khawatir untuk menggunakan layanan daring. 

DJPK yang telah mampu menjaga keamanan akun pengguna juga memberikan kenyamanan 

lembaga pengguna layanan. Sehingga mampu membangun kepercayaan dengan baik. 

Namun demikian upaya perbaikan terus menjadi tantangan bagi DJPK untuk memenuhi 

dinamisasi tuntutan harapan pelayanan birokrasi yang prima.  

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam  peningkatan pelayanan dan perbaikan pada aspek 

di layanan DJPK bisa dilakukan dengan cara  meningkatkan kualitas layanan  pada: 

1. Aspek Kesesuaian Prosedur (A4), fokus perbaikan pada kesesuaian pemberian 

pelayanan yang diberikan dengan petunjuk operasional layanan, artinya mengikuti alur 

pada  prosedur yang dimiliki. Salah satu keluhan pengguna layanan adalah saat ini 

prosedur konsultasi tatap muka sangat dibatasi. Hanya masalah urgent saja yang 

ditangani dengan tatap muka, selebihnya  melalui call center. Meskipun DJPK 

memfasilitasi konsultasi melalui call center, WhatsApp, email, dan Hai Kementerian 

Keuangan serta Media Sosial, tetap saja keinginan untuk bertatap muka masih tinggi, 

tetapi pelayanan tatap muka  kurang lebih dilayani hanya 10%. 

2. Aspek Lingkungan Pendukung (A10) fokus utama perbaikan adalah pada 

peningkatan dukungan sarana dan prasarana layanan yang menjadi penting untuk 

pengguna layanan. Saat ini DJPK memberikan layanan tatap muka sangat terbatas 

untuk setiap permasalahan yang dialami pengguna layanan, sebelumnya diberikan 
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ruang khusus untuk konsultasi tatap muka. Saat ini fasilitas tersebut dibatasi, dan hanya 

dilakukan dengan daring. Jadi semua masalah difasilitasi melalui call center, email, 

WhatsApp Hai Kementerian Keuangan, dan Media sosial. Beberapa pengguna layanan 

merasa tidak puas dengan fasilitas ini, karena ingin bertemu secara langsung yang mana 

semua masalah dapat disampaikan sedangkan dengan daring ada pengguna layanan 

merasa ada keterbatasan dalam kualitas konsultasi, tetapi DJPK memiliki alasan 

tersendiri mengapa prosedur ini dilakukan. 

3. Aspek E-Service Customer Support (A14) profesionalisme dan pengetahuan pegawai 

dalam menyelesaikan masalah penggunaan layanan daring, meskipun mereka handal 

mampu menyelesaikan masalah tapi terkadang terlihat tidak formal menanggapinya. 

Hal ini disebabkan karena permasalahan disampaikan melalui call center dan terkadang 

orang yang menghandle nya bukan teknisi sehingga masalah tersebut akan didiskusikan 

terlebih dahulu dengan orang teknis, karena terkadang pertanyaan dan masalahnya 

sangat teknis 

Dapat direkomendasikan bahwa meskipun permasalahan dilakukan secara daring, tetapi 

yang paling diminati adalah melalui Call Center. Sebaiknya semua masalah yang ditangani 

oleh call center harus  bisa ditangani oleh orang teknis. Jadi call center yang menghandle 

tidak terlalu teknis dan ada panduan tertulis dapat dilakukan oleh outsourcing. Sedangkan 

yang sangat teknis harus ditangani oleh orang teknis yang sangat paham terkait ruang 

lingkup DJPK. Serta appointment untuk bertemu tatap muka langsung sudah betul harus 

melalui reservasi call center, tapi jangka waktu pelayanan harus segera, karena 

permasalahan tiap pengguna layanan berbeda dan sulit diprediksi. Meskipun secara 

prosedur satu hari reservasi tatap muka dapat dilayani, tetapi saat permintaan banyak akan 

berbeda situasinya. 

Terkait dengan nilai indeks kepuasan pengguna layanan yang cukup rendah karena di 

bawah rata-rata agregat DJPK yaitu 4.41 yang terdapat di Kota Jakarta yaitu pada layanan 

1 sebesar 3.98 dan layanan 3 yaitu 3.98. Dengan demikian dapat direkomendasikan sebagai 

berikut : 

1. Pada aspek Akses informasi  yaitu jangka waktu layanan. Pengguna layanan 

merasa tidak puas karena semua hubungan hanya melalui call center. Beberapa 

informasi tidak dapatkan disampaikan dan malah tidak dapat melayani  sama sekali 

pada saat awal pandemi karena saat pemerintah menganjurkan work from home, 

jaringan call center tidak mudah dipindahkan ke rumah-rumah pegawai. Dengan 
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demikian  sebaiknya tidak terjadi di masa mendatang  harus ada perangkat teknis 

yang secara teknis seperti portable dalam keadaan darurat tetap dapat melayani 

pengguna layanan. 

2. Pada aspek Informasi Layanan yaitu infomasi layanan persyaratan yang harus 

dipenuhi, petunjuk pengisian dokumen layanan serta bahasa yang mudah dipahami 

dan  informasi mengenai kontak narahubung yang tersedia dan dapat dihubungi. 

Dalam hal ini spesifik pada saat akan meminta bertemu secara langsung dengan 

pihak DJKP harus dilakukan reservasi terlebih dahulu melalui call center, tetapi 

pihak call center akan mewawancarai terlebih dahulu apa kepentingan mereka 

secara detil, call center pula yang menentukan layak atau tidaknya bertemu secara 

langsung. Serta email yang lambat terlayani pun menjadi keluhan. Dengan 

demikian solusi service exellence menjadi solusi yang paling baik dalam mengatasi 

keluhan. Selian itu juga penggunaan bahasa pada istilah-istilah teknis di 

sederhanakan sehingga mudah dipahami oleh orang awam.  

3. Pada aspek Kesesuaian Prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu alur 

layanan yang dianggap masih mempersulit pengguna layanan. Hal ini terkait 

dengan prosedur bahwa konsultasi tatap muka dapat dilakukan tetapi dengan proses 

reservasi terlebih dahulu, serta yang menentukan dapat bertemu atau tidak adalah 

call center, bila masalah dapat diatasi oleh pihak call center, maka tidak perlu 

bertatap muka langsung. 

4. Pada aspek Waktu Penyelesaian Layanan yaitu pada proses layanan yang dapat 

dipantau oleh pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan 

kurang bisa memantau proses layanan yang diberikan oleh DJPK. Pengguna 

layanan tidak mendapatkan akses sampai dimana proses dari permohonannya bisa 

terlihat. Sebagai rekomendasi, proses layanan tersebut bisa ditampilkan secara 

online sehingga dapat memudahkan pengguna layanan mengetahui sejauh mana 

layanannya sudah terpenuhi.  

Hal ini terjadi karena kemungkinan masalah yang dihadapi pengguna layanan, misalnya 

terkait mekanisme penyaluran transfer ke daerah dan dana desa membutuhkan 

penjelasan secara detil, karena mungkin ada beberapa tahapan. Sebagai contoh 

informasi-informasi dan dokumen persyaratan penyaluran yang diberikan oleh DJPK. 

Selain itu, bisa menambah akses informasi yang dapat ditampilkan secara online pada 
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website, sehingga pengguna layanan dapat mengetahui sejauh mana proses layanannya 

sudah terpenuhi.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Tabel Skor Kepuasan Per Unsur Layanan pada DJPK 1 

Kode Aspek Layanan Exp. LF Exp. Qual. LF Qual. 

Aspek 1 Keterbukaan/Kemudahan Akses 

Informasi 

        

IAK1 Kemudahan akses informasi 

tentang prosedur layanan 4,69 0,873 4,53 0,773 

IAK2 Kemudahan akses informasi 

mengenai ada atau tidak adanya 

biaya layanan 

4,74 0,889 4,67 0,743 

IAK 3 Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar waktu 

proses layanan 

4,74 0,898 4,46 0,83 

IAK 4 Kemudahan akses informasi 

mengenai hasil layanan 4,68 0,85 4,55 0,818 

IAK 5 Kemudahan akses informasi 

mengenai saluran resmi bagi 

pengguna layanan untuk 

menyampaikan keluhan 

(complaint) 

4,63 0,858 4,27 0,764 

IAK 6 Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar biaya 

resmi layanan (khusus layanan 

yang mengenakan biaya) 

4,65 0,885 4,55 0,754 

Aspek 2 Informasi Layanan     

IAI1 Kelengkapan informasi layanan 

terkait persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh 

layanan 

4,69 0,901 4,58 0,869 

IAI 2 Kelengkapan iformasi layanan 

terkait petunjuk pengisian dokumen 

layanan 

4,72 0,913 4,57 0,912 

IAI 3 Kelengkapan informasi layanan 

terkait informasi jenis/tipe layanan 4,65 0,932 4,49 0,92 

IAI 4 Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar waktu proses 

layanan 

4,64 0,971 4,38 0,909 

IAI 5 Kelengkapan Informasi layanan 

terkait standar hasil layanan 4,67 0,872 4,41 0,905 

IAI 6 Kemudahan pemahaman bahasa 

pada informasi layanan oleh 

pengguna layanan 

4,74 0,904 4,59 0,893 

IAI 7 Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar biaya resmi layanan 

(khusus untuk layanan yang 

mengenakan biaya) 

4,64 0,911 4,49 0,87 
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IAI 8 Ketersediaan informasi 

narahubung yang dapat dihubungi 4,62 0,846 4,42 0,822 

IAI 9 Kelengkapan informasi layanan 

terkait konsekuensi hukum apabila 

menyampaikan data/dokumen yang 

tidak benar 

4,67 0,77 4,48 0,839 

Aspek 3 Akses terhadap Layanan     

IAA1 Kemudahan penjangkauan lokasi 

layanan oleh pengguna layanan 4,58 0,724 4,35 0,594 

IAA 2 Kesesuaian waktu operasional 

dengan kebutuhan pengguna 

layanan 

4,62 0,929 4,41 0,878 

IAA 3 Kemudahan akses layanan dengan 

berbagai cara sesuai ketentuan 

(misalnya melalui surat, telepon, 

tatap muka, daring, dan lain-lain) 

4,7 0,931 4,51 0,877 

IAA 4 Kualitas akses daring terhadap 

layanan (kecepatan, ramah bagi 

pengguna) (khusus untuk layanan 

yang menggunakan layanan daring) 
4,72 0,947 4,55 0,893 

IAA 5 Jangkauan akses layanan bagi 

semua segmen pelanggan 4,68 0,872 4,52 0,788 

Aspek 4 Kesesuaian Prosedur     

PRK1 Keadilan pemberian layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 4,78 0,926 4,61 0,896 

PRK2 Kesederhanaan alur layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 4,68 0,952 4,44 0,941 

PRK3 Kesesuaian pemberian pelayanan 

diberikan dengan petunjuk 

operasional layanan 

4,72 0,945 4,55 0,934 

Aspek 5 Waktu Penyelesaian Layanan     

PRW1 Kepastian jadwal waktu pelayanan 4,69 0,841 4,52 0,855 

PRW2 Ketepatan waktu pemberian 

layanan sesuai standard yang 

ditetapkan 

4,69 0,898 4,44 0,875 

PRW3 Ketersediaan pemantauan proses 

layanan oleh pengguna layanan 4,59 0,914 4,34 0,876 

PRW4 Ketersediaan pemantauan tahapan 

proses penyelesaian layanan 

melalui sistem oleh pengguna 

layanan daring (khusus untuk 

layanan yang menggunakan sistem 

aplikasi daring) 

4,6 0,887 4,32 0,863 

PRW5 Efisiensi waktu penyelesaian 

layanan 
4,67 0,95 4,47 0,944 
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PRW6 Fleksibilitas dan atau adaptibilitas 

pemberian layanan 4,75 0,854 4,64 0,7 

Aspek 6 Biaya     

PRP1 Kejelasan informasi tentang biaya 

layanan 
    

PRP2 Kesesuaian biaya layanan dengan 

ketentuan yang berlaku     

PRP3 Kesesuaian besarnya biaya dengan 

kewajaran       

PRP4 Kesesuaian besarnya biaya dengan 

hasil layanan yang diterima      

PRP5 Kemudahanpembayaran biaya 

layanan dengan menggunakan 

berbagai media pembayaran 
    

Aspek 7 Sanksi/Denda     

PRS1 Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengguna layanan dengan 

peraturan yang berlaku 

    

PRS2 Ktersediaan mekanisme pengajuan 

banding terhadap sanksi yang 

diberikan 

    

PRS3 Transparansi komunikasi peraturan 

pengenaan sanksi bagi pengguna 

layanan 

    

PRS4 Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pengguna layanan dengan prosedur 

operasional standar (standard 

operational procedure, SOP) 

    

PRS5 Ketersediaan mekanisme 

pengembalian kelebihan 

pembayaran denda (jika diminta 

oleh pengguna layanan)  

    

Aspek 8 Sikap Pegawai     

CSP1 Kesediaan pegawai dalam 

membantu pengguna layanan 

sesuai tugas dan tanggung jawab 

yang ditetapkan 

4,77 0,9 4,64 0,733 

CSP2 Kesopanan pegawai bersikap 

terhadap pengguna layanan 4,77 0,962 4,67 0,865 

CSP3 Sikap pegawai saat mendengarkan 

informasi yang disampaikan 

pengguna layanan 

4,76 0,956 4,62 0,908 

CSP4 Cepat-tanggap pegawai dalam 

memberikan layanan 4,75 0,922 4,53 0,858 
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CSP5 Kesiapan pegawai dalam melayani 

pada waktu dan tempat yang 

ditentukan (khusus untuk layanan 

yang diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

4,75 0,922 4,58 0,92 

CSP6 Penampilan pegawai (khusus untuk 

layanan yang diakses pengguna 

dengan mendatangi kantor layanan) 
4,72 0,934 4,61 0,859 

Aspek 9 Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai 
    

CSK1 Keandalan pegawai dalam 

memberikan layanan  4,7 0,968 4,55 0,948 

CSK2 Kecekatan pegawai dalam 

memberikan layanan 4,7 0,976 4,5 0,936 

CSK3 Keahlian pegawai dalam 

memberikan layanan   4,71 0,97 4,51 0,944 

CSK4 Pemahaman pegawai terkait 

substansi layanan yang diberikan 4,7 0,974 4,52 0,942 

CSK5 Kemampuan pegawai dalam 

memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi oleh 

pengguna layanan 

4,69 0,95 4,48 0,95 

Aspek 10 Lingkungan Pendukung 
    

ERL1 Dukungan sarana prasarana 

layanan 
4,57 0,965 4,49 0,917 

ERL2 Kememadaian sistem teknologi 

informasi layanan 4,63 0,961 4,51 0,908 

ERL3 Kenyamanan tata ruang layanan 

(khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

4,66 0,924 4,51 0,879 

ERL4 Kenyamanan suasana pelayanan 

(khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan)  

4,65 0,947 4,56 0,898 

Aspek 11 Keamanan Lingkungan 
    

ERK1 Keamanan lingkungan kantor 

layanan 
4,72 0,959 4,65 0,916 

ERK2 Ketersediaan petugas satuan 

keamanan yang andal pada kantor 

layanan 

4,69 0,966 4,57 0,939 

ERK3 Ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung keamanan pada 

kantor layanan 

4,66 0,94 4,57 0,952 
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ERK4 Ketersediaan sistem yang andal 

untuk memastikan keamanan 

layanan pada kantor layanan 
4,69 0,969 4,6 0,933 

Aspek 12 E-Service -Efficiency-Ease of Use, 

Accessibility     

ESL1 Kelengkapan dan kemudahan 

pemahaman struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

4,63 0,914 4,42 0,768 

ESL2 Efektifitas fitur pencarian pada 

situs/aplikasi layanan 4,59 0,965 4,33 0,846 

ESL3 Pengelolaan situs/aplikasi layanan 

daring 
4,64 0,946 4,42 0,844 

ESL4 Pemenuhan kebutuhan pengguna 

layanan oleh situs/aplikasi layanan 

daring 

4,64 0,946 4,4 0,844 

ESL5 Akurasi Informasi layanan daring 4,64 0,88 4,39 0,716 

ESL6 Pembaharuan informasi layanan 

daring secara berkala 4,52 0,875 4,32 0,648 

ESL7 Tautan (link) situs layanan mudah 

diingat 
4,59 0,804 4,3 0,673 

Aspek 13 E-Service-Reliability 
    

ESR1 Kemudahan pengunduhan formulir 

yang ada di situs/aplikasi layanan 

daring 

4,7 0,844 4,47 0,812 

ESR2 Kemudahan akses situs/aplikasi 

layanan daring di manapun dan 

kapanpun 

4,74 0,837 4,57 0,794 

ESR3 Kecepatan pelayanan situs/aplikasi 

layanan daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

4,63 0,96 4,27 0,819 

ESR4 Ketepatan waktu pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 4,64 0,956 4,28 0,825 

ESR5 Kecepatan akses situs/aplikasi 

layanan daring 
4,65 0,945 4,4 0,854 

ESR6 Konektibilitas/kompatibilitas situs 

layanan daring dengan mesin 

penjelajah (browser) yang 

digunakan pengguna layanan 

4,66 0,934 4,45 0,807 

ESR7 Pembaharuan situs/aplikasi 

layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

4,64 0,947 4,4 0,874 

ESR8 Situs/Aplikasi tidak sering 

bermasalah  
4,6 0,935 4,29 0,707 
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ESR9 Peta situs (Site-map) mudah 

didapat/dicari/dilacak lewat mesin 

pencari  

4,66 0,922 4,44 0,809 

Aspek 14 E-Service Customer Support 
    

ESC1 Profesionalitas pegawai dalam 

menyelesaikan masalah penggunan 

layanan daring 

4,66 0,962 4,38 0,867 

ESC2 Cepat-tepat jawaban pegawai atas 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,66 0,978 4,33 0,887 

ESC3  Pengetahuan untuk menjawab 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,68 0,977 4,46 0,892 

ESC4 Kemampuan pegawai dalam 

memberikan informasi yang 

terpercaya 

4,69 0,97 4,53 0,867 

Aspek 15 E-Service-Security 
    

EST1 Ketersediaan jaminan keamanan 

akun pengguna layanan (username 

dan password) yang digunakan 

untuk mengakses situs/aplikasi 

layanan 

4,63 0,974 4,46 0,923 

EST2 Ketersediaan jaminan keamanan 

data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi 

4,6 0,942 4,37 0,87 

EST3 Penyimpanan data yang diberikan 

oleh pengguna layanan di situs 

layanan  oleh sistem 
4,64 0,864 4,46 0,797 

EST5 Data yang diberikan di situs 

layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

4,6 0,986 4,44 0,909 

EST6 Kerahasiaan data pengguna 

layanan terjaga ketika mengakses 

situs layanan 

4,63 0,983 4,43 0,918 

EST7 Jaminan keamanan tandatangan 

elektronik bagi pengguna layanan  4,59 0,94 4,36 0,903 

EST8 Jaminan keamanan transaksi 

melalui portal e-service  4,57 0,937 4,33 0,895 

 

Lampiran 2: Tabel Skor Kepuasan Per Unsur Layanan pada DJPK 2 

Kode Aspek Layanan Exp. LF Exp. Qual. LF Qual. 

Aspek 1 
Keterbukaan/Kemudahan Akses 

Informasi 
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IAK1 
Kemudahan akses informasi 

tentang prosedur layanan 
4,75 0,892 4,61 0,955 

IAK2 

Kemudahan akses informasi 

mengenai ada atau tidak adanya 

biaya layanan 

4,78 0,859 4,66 0,967 

IAK 3 

Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar waktu 

proses layanan 

4,75 0,922 4,61 0,856 

IAK 4 
Kemudahan akses informasi 

mengenai hasil layanan 
4,76 0,851 4,64 0,967 

IAK 5 

Kemudahan akses informasi 

mengenai saluran resmi bagi 

pengguna layanan untuk 

menyampaikan keluhan (complaint) 

4,73 0,735 4,49 0,927 

IAK 6 

Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar biaya 

resmi layanan (khusus layanan 

yang mengenakan biaya) 

4,77 0,889 4,59 0,905 

Aspek 2 Informasi Layanan     

IAI1 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh 

layanan 

4,78 0,74 4,63 0,795 

IAI 2 

Kelengkapan iformasi layanan 

terkait petunjuk pengisian dokumen 

layanan 

4,77 0,885 4,62 0,924 

IAI 3 
Kelengkapan informasi layanan 

terkait informasi jenis/tipe layanan 
4,78 0,822 4,64 0,795 

IAI 4 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar waktu proses 

layanan 

4,76 0,847 4,58 0,892 

IAI 5 
Kelengkapan Informasi layanan 

terkait standar hasil layanan 
4,77 0,858 4,59 0,891 

IAI 6 

Kemudahan pemahaman bahasa 

pada informasi layanan oleh 

pengguna layanan 

4,8 0,82 4,63 0,771 

IAI 7 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar biaya resmi layanan 

(khusus untuk layanan yang 

mengenakan biaya) 

4,79 0,803 4,57 0,759 

IAI 8 
Ketersediaan informasi narahubung 

yang dapat dihubungi 
4,62 0,693 4,48 0,789 

IAI 9 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait konsekuensi hukum apabila 

menyampaikan data/dokumen yang 

tidak benar 

4,63 0,664 4,4 0,764 

Aspek 3 Akses terhadap Layanan     
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IAA1 
Kemudahan penjangkauan lokasi 

layanan oleh pengguna layanan 
4,59 0,653 4,45 0,657 

IAA 2 

Kesesuaian waktu operasional 

dengan kebutuhan pengguna 

layanan 

4,68 0,959 4,49 0,954 

IAA 3 

Kemudahan akses layanan dengan 

berbagai cara sesuai ketentuan 

(misalnya melalui surat, telepon, 

tatap muka, daring, dan lain-lain) 

4,77 0,797 4,53 0,878 

IAA 4 

Kualitas akses daring terhadap 

layanan (kecepatan, ramah bagi 

pengguna) (khusus untuk layanan 

yang menggunakan layanan daring) 

4,72 0,88 4,53 0,912 

IAA 5 
Jangkauan akses layanan bagi 

semua segmen pelanggan 
4,71 0,941 4,49 0,928 

Aspek 4 Kesesuaian Prosedur     

PRK1 
Keadilan pemberian layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 
4,76 0,96 4,62 0,929 

PRK2 
Kesederhanaan alur layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 
4,78 0,958 4,64 0,963 

PRK3 

Kesesuaian pemberian pelayanan 

diberikan dengan petunjuk 

operasional layanan 

4,77 0,985 4,62 0,977 

Aspek 5 Waktu Penyelesaian Layanan     

PRW1 Kepastian jadwal waktu pelayanan 4,61 0,775 4,45 0,844 

PRW2 

Ketepatan waktu pemberian 

layanan sesuai standard yang 

ditetapkan 

4,63 0,826 4,42 0,836 

PRW3 
Ketersediaan pemantauan proses 

layanan oleh pengguna layanan 
4,66 0,754 4,48 0,664 

PRW4 

Ketersediaan pemantauan tahapan 

proses penyelesaian layanan 

melalui sistem oleh pengguna 

layanan daring (khusus untuk 

layanan yang menggunakan sistem 

aplikasi daring) 

4,64 0,792 4,5 0,628 

PRW5 
Efisiensi waktu penyelesaian 

layanan 
4,73 0,875 4,54 0,811 

PRW6 
Fleksibilitas dan atau adaptibilitas 

pemberian layanan 
4,78 0,763 4,59 0,646 

Aspek 6 Biaya     

PRP1 
Kejelasan informasi tentang biaya 

layanan 
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PRP2 
Kesesuaian biaya layanan dengan 

ketentuan yang berlaku 
    

PRP3 
Kesesuaian besarnya biaya dengan 

kewajaran   
    

PRP4 
Kesesuaian besarnya biaya dengan 

hasil layanan yang diterima  
    

PRP5 

Kemudahanpembayaran biaya 

layanan dengan menggunakan 

berbagai media pembayaran 

    

Aspek 7 Sanksi/Denda     

PRS1 

Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengguna layanan dengan peraturan 

yang berlaku 

4,56  4,56  

PRS2 

Ktersediaan mekanisme pengajuan 

banding terhadap sanksi yang 

diberikan 

4,56  4,56  

PRS3 

Transparansi komunikasi peraturan 

pengenaan sanksi bagi pengguna 

layanan 

4,56  4,56  

PRS4 

Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pengguna layanan dengan prosedur 

operasional standar (standard 

operational procedure, SOP) 

4,56  4,56  

PRS5 

Ketersediaan mekanisme 

pengembalian kelebihan 

pembayaran denda (jika diminta 

oleh pengguna layanan)  

    

Aspek 8 Sikap Pegawai     

CSP1 

Kesediaan pegawai dalam 

membantu pengguna layanan sesuai 

tugas dan tanggung jawab yang 

ditetapkan 

4,78 0,928 4,7 0,992 

CSP2 
Kesopanan pegawai bersikap 

terhadap pengguna layanan 
4,78 0,952 4,64 0,992 

CSP3 

Sikap pegawai saat mendengarkan 

informasi yang disampaikan 

pengguna layanan 

4,78 0,882 4,63 0,992 

CSP4 
Cepat-tanggap pegawai dalam 

memberikan layanan 
4,77 0,96 4,59 0,977 

CSP5 

Kesiapan pegawai dalam melayani 

pada waktu dan tempat yang 

ditentukan (khusus untuk layanan 

yang diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

4,78 0,953 4,62 0,945 
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CSP6 

Penampilan pegawai (khusus untuk 

layanan yang diakses pengguna 

dengan mendatangi kantor layanan) 

4,77 0,955 4,63 0,969 

Aspek 9 
Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai 
    

CSK1 
Keandalan pegawai dalam 

memberikan layanan  
4,77 0,941 4,64 0,986 

CSK2 
Kecekatan pegawai dalam 

memberikan layanan 
4,76 0,963 4,63 0,994 

CSK3 
Keahlian pegawai dalam 

memberikan layanan   
4,76 0,967 4,61 0,994 

CSK4 
Pemahaman pegawai terkait 

substansi layanan yang diberikan 
4,77 0,956 4,62 0,986 

CSK5 

Kemampuan pegawai dalam 

memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi oleh 

pengguna layanan 

4,76 0,963 4,59 0,994 

Aspek 10 Lingkungan Pendukung     

ERL1 
Dukungan sarana prasarana 

layanan 
4,75 0,982 4,7 0,961 

ERL2 
Kememadaian sistem teknologi 

informasi layanan 
4,78 0,968 4,68 0,953 

ERL3 

Kenyamanan tata ruang layanan 

(khusus untuk layanan yang diakses 

pengguna dengan mendatangi 

kantor layanan) 

4,8 0,982 4,73 0,951 

ERL4 

Kenyamanan suasana pelayanan 

(khusus untuk layanan yang diakses 

pengguna dengan mendatangi 

kantor layanan)  

4,85 0,964 4,75 0,934 

Aspek 11 Keamanan Lingkungan     

ERK1 
Keamanan lingkungan kantor 

layanan 
4,88 0,966 4,8 0,968 

ERK2 

Ketersediaan petugas satuan 

keamanan yang andal pada kantor 

layanan 

4,85 0,993 4,78 0,964 

ERK3 

Ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung keamanan pada 

kantor layanan 

4,78 0,966 4,75 0,876 

ERK4 

Ketersediaan sistem yang andal 

untuk memastikan keamanan 

layanan pada kantor layanan 

4,88 0,993 4,78 0,968 
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Aspek 12 
E-Service -Efficiency-Ease of Use, 

Accessibility 
    

ESL1 

Kelengkapan dan kemudahan 

pemahaman struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

4,72 0,815 4,61 0,865 

ESL2 
Efektifitas fitur pencarian pada 

situs/aplikasi layanan 
4,72 0,872 4,51 0,904 

ESL3 
Pengelolaan situs/aplikasi layanan 

daring 
4,72 0,838 4,54 0,794 

ESL4 

Pemenuhan kebutuhan pengguna 

layanan oleh situs/aplikasi layanan 

daring 

4,72 0,875 4,53 0,91 

ESL5 Akurasi Informasi layanan daring 4,74 0,828 4,57 0,84 

ESL6 
Pembaharuan informasi layanan 

daring secara berkala 
4,71 0,823 4,49 0,897 

ESL7 
Tautan (link) situs layanan mudah 

diingat 
4,64 0,785 4,47 0,806 

Aspek 13 E-Service-Reliability     

ESR1 

Kemudahan pengunduhan formulir 

yang ada di situs/aplikasi layanan 

daring 

4,74 0,728 4,58 0,685 

ESR2 

Kemudahan akses situs/aplikasi 

layanan daring di manapun dan 

kapanpun 

4,76 0,796 4,6 0,772 

ESR3 

Kecepatan pelayanan situs/aplikasi 

layanan daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

4,67 0,797 4,5 0,872 

ESR4 
Ketepatan waktu pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 
4,64 0,826 4,39 0,934 

ESR5 
Kecepatan akses situs/aplikasi 

layanan daring 
4,67 0,794 4,42 0,937 

ESR6 

Konektibilitas/kompatibilitas situs 

layanan daring dengan mesin 

penjelajah (browser) yang 

digunakan pengguna layanan 

4,69 0,783 4,53 0,862 

ESR7 

Pembaharuan situs/aplikasi layanan 

daring selalu sesuai perkembangan 

layanan 

4,71 0,907 4,51 0,926 

ESR8 
Situs/Aplikasi tidak sering 

bermasalah  
4,54 0,521 4,32 0,692 

ESR9 

Peta situs (Site-map) mudah 

didapat/dicari/dilacak lewat mesin 

pencari  

4,7 0,704 4,51 0,722 

Aspek 14 E-Service Customer support     
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ESC1 

Profesionalitas pegawai dalam 

menyelesaikan masalah penggunan 

layanan daring 

4,78 0,95 4,56 0,997 

ESC2 

Cepat-tepat jawaban pegawai atas 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,78 0,922 4,56 0,997 

ESC3  

Pengetahuan untuk menjawab 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,76 0,912 4,63 0,972 

ESC4 

Kemampuan pegawa dalam 

memberikan informasi yang 

terpercaya 

4,78 0,926 4,61 0,997 

Aspek 15 E-Service-Security     

EST1 

Ketersediaan jaminan keamanan 

akun pengguna layanan (username 

dan password) yang digunakan 

untuk mengakses situs/aplikasi 

layanan 

4,76 0,876 4,63 0,974 

EST2 

Ketersediaan jaminan keamanan 

data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi 

4,76 0,952 4,6 0,974 

EST3 

Penyimpanan data yang diberikan 

oleh pengguna layanan di situs 

layanan  oleh sistem 

4,75 0,943 4,56 0,967 

EST5 

Data yang diberikan di situs 

layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

4,75 0,958 4,58 0,967 

EST6 

Kerahasiaan data pengguna 

layanan terjaga ketika mengakses 

situs layanan 

4,76 0,961 4,57 0,974 

EST7 
Jaminan keamanan tandatangan 

elektronik bagi pengguna layanan  
4,74 0,741 4,49 0,74 

EST8 
Jaminan keamanan transaksi 

melalui portal e-service  
4,73 0,728 4,49 0,749 
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Lampiran 3: Tabel Skor Kepuasan Per Unsur Layanan pada DJPK 3 

Kode Aspek Layanan Exp. LF Exp. Qual. LF Qual. 

Aspek 1 
Keterbukaan/Kemudahan Akses 

Informasi 
    

IAK1 
Kemudahan akses informasi 

tentang prosedur layanan 
4,68 0,753 4,51 0,862 

IAK2 

Kemudahan akses informasi 

mengenai ada atau tidak adanya 

biaya layanan 

4,74 0,773 4,67 0,889 

IAK 3 

Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar waktu 

proses layanan 

4,74 0,836 4,49 0,898 

IAK 4 
Kemudahan akses informasi 

mengenai hasil layanan 
4,71 0,839 4,58 0,882 

IAK 5 

Kemudahan akses informasi 

mengenai saluran resmi bagi 

pengguna layanan untuk 

menyampaikan keluhan 

(complaint) 

4,61 0,77 4,32 0,85 

IAK 6 

Kemudahan akses informasi 

mengenai besarnya standar biaya 

resmi layanan (khusus layanan 

yang mengenakan biaya) 

4,65 0,809 4,51 0,888 

Aspek 2 Informasi Layanan     

IAI1 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh 

layanan 

4,68 0,863 4,59 0,892 

IAI 2 

Kelengkapan iformasi layanan 

terkait petunjuk pengisian 

dokumen layanan 

4,71 0,898 4,57 0,903 

IAI 3 
Kelengkapan informasi layanan 

terkait informasi jenis/tipe layanan 
4,63 0,913 4,49 0,922 

IAI 4 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar waktu proses 

layanan 

4,64 0,909 4,39 0,969 

IAI 5 
Kelengkapan Informasi layanan 

terkait standar hasil layanan 
4,67 0,892 4,43 0,865 

IAI 6 

Kemudahan pemahaman bahasa 

pada informasi layanan oleh 

pengguna layanan 

4,74 0,889 4,61 0,903 

IAI 7 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait standar biaya resmi layanan 

(khusus untuk layanan yang 

mengenakan biaya) 

4,64 0,877 4,49 0,915 

IAI 8 
Ketersediaan informasi 

narahubung yang dapat dihubungi 
4,61 0,835 4,41 0,847 
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IAI 9 

Kelengkapan informasi layanan 

terkait konsekuensi hukum apabila 

menyampaikan data/dokumen yang 

tidak benar 

4,67 0,85 4,47 0,766 

Aspek 3 Akses terhadap Layanan     

IAA1 
Kemudahan penjangkauan lokasi 

layanan oleh pengguna layanan 
4,56 0,614 4,37 0,724 

IAA 2 

Kesesuaian waktu operasional 

dengan kebutuhan pengguna 

layanan 

4,61 0,888 4,43 0,93 

IAA 3 

Kemudahan akses layanan dengan 

berbagai cara sesuai ketentuan 

(misalnya melalui surat, telepon, 

tatap muka, daring, dan lain-lain) 

4,7 0,881 4,53 0,928 

IAA 4 

Kualitas akses daring terhadap 

layanan (kecepatan, ramah bagi 

pengguna) (khusus untuk layanan 

yang menggunakan layanan 

daring) 

4,72 0,884 4,56 0,945 

IAA 5 
Jangkauan akses layanan bagi 

semua segmen pelanggan 
4,69 0,813 4,52 0,874 

Aspek 4 Kesesuaian Prosedur     

PRK1 

Keadilan pemberian layanan 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

4,78 0,92 4,62 0,925 

PRK2 
Kesederhanaan alur layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 
4,68 0,957 4,45 0,951 

PRK3 

Kesesuaian pemberian pelayanan 

diberikan dengan petunjuk 

operasional layanan 

4,72 0,937 4,55 0,944 

Aspek 5 Waktu Penyelesaian Layanan     

PRW1 Kepastian jadwal waktu pelayanan 4,69 0,877 4,52 0,838 

PRW2 

Ketepatan waktu pemberian 

layanan sesuai standard yang 

ditetapkan 

4,69 0,897 4,46 0,896 

PRW3 
Ketersediaan pemantauan proses 

layanan oleh pengguna layanan 
4,58 0,907 4,35 0,912 

PRW4 

Ketersediaan pemantauan tahapan 

proses penyelesaian layanan 

melalui sistem oleh pengguna 

layanan daring (khusus untuk 

layanan yang menggunakan sistem 

aplikasi daring) 

4,59 0,874 4,35 0,884 

PRW5 
Efisiensi waktu penyelesaian 

layanan 
4,67 0,949 4,47 0,949 

PRW6 
Fleksibilitas dan atau adaptibilitas 

pemberian layanan 
4,75 0,726 4,64 0,852 
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Aspek 6 Biaya     

PRP1 
Kejelasan informasi tentang biaya 

layanan 
    

PRP2 
Kesesuaian biaya layanan dengan 

ketentuan yang berlaku 
    

PRP3 
Kesesuaian besarnya biaya dengan 

kewajaran   
    

PRP4 
Kesesuaian besarnya biaya dengan 

hasil layanan yang diterima  
    

PRP5 

Kemudahanpembayaran biaya 

layanan dengan menggunakan 

berbagai media pembayaran 

    

Aspek 7 Sanksi/Denda     

PRS1 

Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengguna layanan dengan 

peraturan yang berlaku 

    

PRS2 

Ktersediaan mekanisme pengajuan 

banding terhadap sanksi yang 

diberikan 

    

PRS3 

Transparansi komunikasi peraturan 

pengenaan sanksi bagi pengguna 

layanan 

    

PRS4 

Kesesuaian pengenaan sanksi bagi 

pengguna layanan dengan prosedur 

operasional standar (standard 

operational procedure, SOP) 

    

PRS5 

Ketersediaan mekanisme 

pengembalian kelebihan 

pembayaran denda (jika diminta 

oleh pengguna layanan)  

    

Aspek 8 Sikap Pegawai     

CSP1 

Kesediaan pegawai dalam 

membantu pengguna layanan 

sesuai tugas dan tanggung jawab 

yang ditetapkan 

4,78 0,747 4,67 0,913 

CSP2 
Kesopanan pegawai bersikap 

terhadap pengguna layanan 
4,77 0,859 4,67 0,962 

CSP3 

Sikap pegawai saat mendengarkan 

informasi yang disampaikan 

pengguna layanan 

4,76 0,909 4,62 0,958 

CSP4 
Cepat-tanggap pegawai dalam 

memberikan layanan 
4,74 0,812 4,53 0,906 
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CSP5 

Kesiapan pegawai dalam melayani 

pada waktu dan tempat yang 

ditentukan (khusus untuk layanan 

yang diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

4,77 0,929 4,56 0,944 

CSP6 

Penampilan pegawai (khusus 

untuk layanan yang diakses 

pengguna dengan mendatangi 

kantor layanan) 

4,72 0,872 4,59 0,936 

Aspek 9 
Kemampuan dan Keterampilan 

Pegawai 
    

CSK1 
Keandalan pegawai dalam 

memberikan layanan  
4,7 0,944 4,52 0,967 

CSK2 
Kecekatan pegawai dalam 

memberikan layanan 
4,7 0,944 4,47 0,974 

CSK3 
Keahlian pegawai dalam 

memberikan layanan   
4,71 0,935 4,49 0,969 

CSK4 
Pemahaman pegawai terkait 

substansi layanan yang diberikan 
4,7 0,941 4,51 0,973 

CSK5 

Kemampuan pegawai dalam 

memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi oleh 

pengguna layanan 

4,68 0,942 4,47 0,943 

Aspek 10 Lingkungan Pendukung     

ERL1 
Dukungan sarana prasarana 

layanan 
4,56 0,912 4,48 0,964 

ERL2 
Kememadaian sistem teknologi 

informasi layanan 
4,62 0,902 4,49 0,96 

ERL3 

Kenyamanan tata ruang layanan 

(khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan) 

4,65 0,875 4,49 0,921 

ERL4 

Kenyamanan suasana pelayanan 

(khusus untuk layanan yang 

diakses pengguna dengan 

mendatangi kantor layanan)  

4,63 0,893 4,54 0,946 

Aspek 11 Keamanan Lingkungan     

ERK1 
Keamanan lingkungan kantor 

layanan 
4,71 0,921 4,63 0,957 

ERK2 

Ketersediaan petugas satuan 

keamanan yang andal pada kantor 

layanan 

4,68 0,955 4,59 0,964 

ERK3 

Ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung keamanan pada 

kantor layanan 

4,65 0,968 4,59 0,934 
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ERK4 

Ketersediaan sistem yang andal 

untuk memastikan keamanan 

layanan pada kantor layanan 

4,67 0,951 4,59 0,949 

Aspek 12 
E-Service -Efficiency-Ease of Use, 

Accessibility 
    

ESL1 

Kelengkapan dan kemudahan 

pemahaman struktur situs/aplikasi 

layanan daring 

4,61 0,743 4,4 0,9 

ESL2 
Efektifitas fitur pencarian pada 

situs/aplikasi layanan 
4,57 0,862 4,31 0,958 

ESL3 
Pengelolaan situs/aplikasi layanan 

daring 
4,63 0,863 4,41 0,944 

ESL4 

Pemenuhan kebutuhan pengguna 

layanan oleh situs/aplikasi layanan 

daring 

4,63 0,856 4,41 0,939 

ESL5 Akurasi Informasi layanan daring 4,63 0,803 4,44 0,869 

ESL6 
Pembaharuan informasi layanan 

daring secara berkala 
4,49 0,583 4,26 0,859 

ESL7 
Tautan (link) situs layanan mudah 

diingat 
4,57 0,684 4,3 0,794 

Aspek 13 E-Service-Reliability     

ESR1 

Kemudahan pengunduhan formulir 

yang ada di situs/aplikasi layanan 

daring 

4,7 0,801 4,48 0,846 

ESR2 

Kemudahan akses situs/aplikasi 

layanan daring di manapun dan 

kapanpun 

4,72 0,759 4,52 0,817 

ESR3 

Kecepatan pelayanan situs/aplikasi 

layanan daring berdasarkan 

permintaan yang masuk 

4,62 0,83 4,27 0,957 

ESR4 
Ketepatan waktu pelayanan 

situs/aplikasi layanan daring 
4,63 0,836 4,28 0,954 

ESR5 
Kecepatan akses situs/aplikasi 

layanan daring 
4,64 0,88 4,4 0,943 

ESR6 

Konektibilitas/kompatibilitas situs 

layanan daring dengan mesin 

penjelajah (browser) yang 

digunakan pengguna layanan 

4,64 0,821 4,47 0,94 

ESR7 

Pembaharuan situs/aplikasi 

layanan daring selalu sesuai 

perkembangan layanan 

4,64 0,884 4,41 0,936 

ESR8 
Situs/Aplikasi tidak sering 

bermasalah  
4,58 0,756 4,31 0,917 
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ESR9 

Peta situs (Site-map) mudah 

didapat/dicari/dilacak lewat mesin 

pencari  

4,65 0,823 4,45 0,917 

Aspek 14 E-Service Customer support     

ESC1 

Profesionalitas pegawai dalam 

menyelesaikan masalah penggunan 

layanan daring 

4,65 0,903 4,4 0,963 

ESC2 

Cepat-tepat jawaban pegawai atas 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,65 0,906 4,36 0,98 

ESC3  

Pengetahuan untuk menjawab 

pertanyaan pengguna layanan 

daring 

4,67 0,889 4,48 0,979 

ESC4 

Kemampuan pegawa dalam 

memberikan informasi yang 

terpercaya 

4,65 0,905 4,52 0,991 

Aspek 15 E-Service-Security     

EST1 

Ketersediaan jaminan keamanan 

akun pengguna layanan (username 

dan password) yang digunakan 

untuk mengakses situs/aplikasi 

layanan 

4,62 0,904 4,49 0,974 

EST2 

Ketersediaan jaminan keamanan 

data pribadi pengguna layanan 

untuk proses autentikasi 

4,59 0,894 4,39 0,941 

EST3 

Penyimpanan data yang diberikan 

oleh pengguna layanan di situs 

layanan  oleh sistem 

4,63 0,844 4,47 0,861 

EST4 

Data yang diberikan di situs 

layanan hanya digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

4,59 0,941 4,4 0,985 

EST5 

Kerahasiaan data pengguna 

layanan terjaga ketika mengakses 

situs layanan 

4,62 0,923 4,43 0,982 

EST7 
Jaminan keamanan tandatangan 

elektronik bagi pengguna layanan  
4,57 0,901 4,37 0,939 

EST8 
Jaminan keamanan transaksi 

melalui portal e-service  
4,56 0,91 4,33 0,935 
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Lampiran 4. Kusioner Survei 

 

    

[Kuesioner Survei] 

ID Responden : ………. 

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA 

LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

2020 
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PENGANTAR 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, 

 

Mohon dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara berkenan meluangkan waktu, untuk menjadi bagian dalam 

survei penelitian tentang Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 

2020.  

Seluruh informasi yang saudara masukkan kedalam survei ini akan digunakan untuk keperluan pembuatan 

indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terjamin 

kerahasiaannya. 

 

Terima kasih atas kesediaan saudara berpartisipasi dalam survei ini.   

 

Salam hormat, 

 

Tim Peneliti LMFE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Padjadjaran 

 

PANDUAN SURVEI 

Pertanyaan dalam survei ini terbagi menjadi delapan bagian yakni: 

Bagian A Bertujuan untuk melakukan screening calon responden 
Bagian B Bertujuan untuk memperoleh gambaran sosio demografi responden 
Bagian C Bertujuan untuk mengukur kinerja kualitas layanan dan harapan pengguna layanan Kementerian 

Keuangan 
Bagian D Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan terhadap kinerja layanan secara umum 
Bagian E Bertujuan untuk memperoleh gambaran keluhan pengguna layanan 
Bagian F Bertujuan untuk memperoleh gambaran kepercayaan pengguna layanan 
Bagian G Berujuan untuk memeroleh gambaran hal-hal khusus yang ditanyakan tiap eselon 
Bgaian H Bertujuan untuk memeroleh gambaran integritas penyediaan layanan oleh Kementerian Keuangan 
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*Diisi oleh enumerator 

NO A. Pertanyaan Pendahuluan 

A1 Kapan bapak/ibu menggunakan layanan Kementerian Keuangan Choose an item. 

A2 
Apakah bapak/ibu pernah menjadi responden untuk survei yang 
sama sebelumnya 

Choose an item. 

A3 
Untuk pihak siapa bapak/ibu menggunakan layanan kementerian 
Keuangan 

Choose an item. 

A4 
Unit layanan Kementerian Keuangan yang digunakan oleh 
bapak/ibu* 

Choose an item. 

A5 Jenis layanan yang bapak/ibu gunakan* Choose an item. 

A6 Nama enumerator* Click or tap here to enter text. 

A7 Kode enumerator* Click or tap here to enter text. 

NO B. Profil Responden 

B1 Wilayah/Kota* Choose an item. 

B2 Nama* Click or tap here to enter text. 

B3 
Alamat 
(Mohon diisi untuk pengiriman souvenir) 

Click or tap here to enter text. 

B4 Nomor telepon Click or tap here to enter text. 

B5 Jenis kelamin Choose an item. 

B6 Usia Choose an item. 

B7 Pendidikan terakhir Choose an item. 

B8 Rentang waktu penggunaan layanan Choose an item. 

B9 
Cara memperoleh layanan 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐Kunjungan 

☐Layanan dalam Laman/website 

☐Telepon 

☐Korespondensi Surat melalui 
kurir/pos 

☐Korespondensi surat elektronik 

☐Aplikasi 

☐SMS 

☐Lainya, sebutkan: ………. 
 

B10 
Sumber Informasi layanan 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐Laman Kemenkeu 

☐Laman Kantor Pusat 

☐Laman Kantor Layanan 

☐Media Sosial 

☐Koran 

☐Majalah 

☐Televisi 

☐Radio 

☐Surat Elektronik 

☐Mesin pencari 

☐Sosialisasi 

☐Komunitas 

☐Laman Non Kemenkeu 

☐Aplikasi Kemenkeu 

☐Aplikasi Non Kemenkeu 

☐Seminar 
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☐Lainya, sebutkan: ………. 
 

B11 Frekuensi menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir Choose an item. 

B12 
Karakteristik layanan yang dinilai kinerjanya 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐ Mengenakan biaya 

☐ Pernah mengenakan sanksi/denda 

☐ Diakses secara luring 

☐ Diakses secara daring 

 
[Akhir dari bagian A dan B, lanjut ke bagian C di halaman selanjutnya]
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*Kolom alasan hanya diisi jika responden  memberi nilai di bawah 7 

C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

INFORMATION AND ACCESSIBILITY 

1. Keterbukaan/kemudahan akses informasi 

IAK 1 
Akses informasi tentang prosedur layanan mudah 
diperoleh 

Choose an 
item. 

Choose an 
item. 

Click or tap here to 
enter text. 

IAK 2 
Akses informasi mengenai ada atau tidak adanya 
biaya layanan mudah diperoleh 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 3 
Akses informasi mengenai jangka waktu proses 
layanan mudah diperoleh 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 4 
Akses informasi mengenai hasil layanan mudah 
diperoleh 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 5 
Akses informasi mengenai saluran resmi bagi 
pengguna layanan untuk menyampaikan keluhan 
(complaint) mudah diperoleh 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAK 6 
Akses informasi mengenai besarnya standar biaya 
resmi layanan mudah diperoleh 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

2. Informasi layanan 

IAI 1 
Informasi layanan memuat semua persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 2 
Informasi layanan memuat semua petunjuk 
pengisian dokumen layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 3 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
jenis/tipe layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 4 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar waktu proses layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 5 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar hasil layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 6 
Informasi layanan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 7 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
standar biaya resmi layanan  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 8 
Informasi kontak narahubung tersedia dan dapat 
dihubungi 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAI 9 
Informasi layanan memuat semua informasi tentang 
konsekuensi hukum apabila menyampaikan 
data/dokumen yang tidak benar 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

3. Akses terhadap layanan 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

IAA1 
Layanan dapat diperoleh di lokasi yang mudah 
dijangkau oleh pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 2 
Layanan memiliki waktu operasional yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 3 
Layanan mudah diakses dengan berbagai cara 
sesuai ketentuan (misalnya melalui surat, telepon, 
tatap muka, daring, dan lain-lain) 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 4 

Layanan memiliki sistematika dan prosedur 
pelayanan yang baik (kecepatan layanan, ramah 
bagi pengguna yang baru menggunakan layanan 
tsb)  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

IAA 5 
Layanan dapat menjangkau semua segmen 
pelanggan  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PROCESS 

 4. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 

PRK1 
Pelayanan diberikan secara adil sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRK2 
Alur layanan tidak mempersulit pengguna layanan 
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRK3 
Pelayanan diberikan sesuai petunjuk operasional 
layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

5. Waktu penyelesaian layanan 

PRW1 Jadwal waktu pelayanan tersedia secara pasti 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW2 
Layanan diberikan tepat waktu sesuai standar yang 
ditetapkan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW3 
Proses layanan dapat dipantau oleh pengguna 
layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW4 
Pengguna layanan dapat memonitor tahapan 
proses penyelesaian layanan melalui sistem 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW5 Waktu pelayanan efisien 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRW6 
Layanan memiliki persamaan perlakuan atau tidak 
diskriminatif terhadap golongan tertentu 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika layanan mengenakan biaya,  lanjut ke bagian 6; Jika tidak mengenakan biaya, lanjut ke bagian 7; jika tidak 

mengenakan biaya dan sanksi/denda lanjut ke bagian 8 

6. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan   
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

PRP1 Terdapat kejelasan informasi tentang biaya layanan 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP2 
Besarnya biaya layanan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP3 Besarnya biaya sesuai  kewajaran   
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP4 
Besarnya biaya sesuai dengan hasil layanan yang 
diterima  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRP5 
Pembayaran biaya layanan dapat dilakukan secara 
mudah dengan menggunakan berbagai metode 
pembayaran (tunai, kartu debit, dll.)  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika layanan tidak mengenakan sanksi/denda, lanjut ke bagian 8 

7. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan  

PRS1 
Pengenaan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengguna layanan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS2 
Tersedia mekanisme pengajuan banding terhadap 
sanksi yang diberikan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS3 
Peraturan pengenaan sanksi bagi pengguna layanan 
dikomunikasikan secara transparan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS4 
Pengenaan sanksi bagi pengguna sesuai dengan 
prosedur operasional standar (SOP ) 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

PRS5 
Terdapat mekanisme pengembalian kelebihan 
pembayaran denda (jika diminta oleh pengguna 
layanan)  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CUSTOMER SERVICES 

8. Sikap pegawai 

CSP1 
Pegawai bersedia membantu pengguna layanan 
sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP2 Pegawai bersikap sopan kepada pengguna layanan 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP3 
Pegawai mendengarkan dengan baik informasi yang 
disampaikan pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP4 Pegawai cepat tanggap dalam memberikan layanan 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP5 
Pegawai siap melayani pada waktu dan tempat yang 
ditentukan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

CSP6 Pegawai berpenampilan rapi 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSP7 Pilihlah angka 3 pada kolom harapan dan kinerja 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

9. Kemampuan dan keterampilan pegawai 

CSK1 
Pegawai dapat diandalkan dalam memberikan 
layanan  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK2 Pegawai cekatan dalam memberikan layanan 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK3 
Pegawai memiliki keahlian yang baik dalam 
memberikan layanan   

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK4 
Pegawai mampu memahami substansi layanan yang 
diberikan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

CSK5 
Pegawai mampu memberikan solusi atas 
permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

Jika tidak menggunakan layanan luring, lanjut ke bagian 12 

ENVIRONMENT 

10. Lingkungan Pendukung 

ERL1 
Layanan didukung oleh sarana dan prasarana yang 
baik 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL2 
Layanan berbasis sistem teknologi informasi yang 
memadai 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL3 Layanan didukung desain tata ruang yang nyaman 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERL4 Layanan berada di lingkungan yang nyaman 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

11. Keamanan lingkungan  

ERK1 Kantor layanan memiliki lingkungan yang aman 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERK2 
Kantor layanan memiliki petugas satuan keamanan 
yang handal 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERK3 
Kantor layanan memiliki sarana dan prasarana yang 
mendukung keamanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ERK4 
Kantor layanan memiliki sistem yang handal untuk 
memastikan keamanan layanan (proses, dokumen 
dan hasil layanan) 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

Jika tidak menggunakan layanan daring, lanjut ke bagian D 

E-SERVICE  

12. E-Service -Efficiency-Ease Of Use, Accessibility 

ESL1 Situs/aplikasi terstrukstur dan mudah dipahami 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL2 
Situs/aplikasi layanan memiliki fitur pencarian yang 
efektif 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL3 Situs/aplikasi terkelola dengan baik 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL4 
Situs/aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna 
layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL5 Informasi pada situs/aplikasi akurat 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL6 
Informasi pada situs/aplikasi diperbahurui secara 
berkala 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESL7 Tautan (link)  situs layanan mudah diingat 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

13. E-Service-Reliability 

ESR1 
Situs/aplikasi  menyediakan formulir yang dapat 
diunduh dengan mudah 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR2 
Situs/aplikasi dapat diakses di manapun dan 
kapanpun 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR3 
Situs/aplikasi cepat melayani berdasarkan 
permintaan yang masuk 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR4 Situs/aplikasi memberikan pelayanan tepat waktu 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR5 Situs/aplikasi dapat diakses dengan cepat 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR6 
Situs layanan kompatibel dengan mesin penjelajah 
(browser) yang digunakan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR7 
Situs/aplikasi selalu diperbaharui sesuai 
perkembangan layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESR8 Situs/aplikasi sering bermasalah 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 
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C. Harapan Pengguna Layanan dan Kinerja Kualitas Layanan 

NO Pernyataan  Harapan 
Kinerja 
Kualitas 

Pelayanan 

Alasan* 

ESR9 
Peta situs (site-map) mudah didapat/dicari/dilacak 
lewat mesin pencari  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

14. E-Service Customer support 

ESC1 
Pegawai profesional dalam menyelesaikan masalah 
penggunan layanan daring 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC2 
Pegawai memberikan jawaban yang cepat dan 
tepat atas pertanyaan pengguna layanan daring 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC3  
Pegawai memiliki pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna layanan daring 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

ESC4 Pegawai memberikan informasi yang terpercaya 
Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

15. E-Service-Security 

EST1 
Tersedia jaminan keamanan akun pengguna layanan 
(username dan password) 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST2 
Tersedia jaminan keamanan data pribadi pengguna 
layanan untuk proses autentikasi 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST3 
Data yang diberikan oleh tersimpan (recorded) oleh 
sistem 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST4 
Data yang diberikan di situs/aplikasi hanya 
digunakan sesuai keperluan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST5 
Kerahasiaan data pengguna layanan terjaga ketika 
mengakses situs layanan 

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST6 
Tersedia jaminan keamanan tandatangan 
elektronik bagi pengguna layanan  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

EST7 
Tersedia jaminan keamanan transaksi melalui portal 
e-service  

Choose an 

item. 

Choose an 

item. 

Click or tap here to 

enter text. 

[Akhir dari bagian C, lanjut ke bagian D, E, dan F di halaman selanjutnya] 

D. Kepuasan Pengguna Layanan secara Umum 

NO Pernyataan  Nilai 

CSA1 
Kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja layanan secara 
keseluruhan 

Choose an item. 

CSA2 
Kinerja layanan yang diterima dibanding harapan akan kinerja 
layanan 

Choose an item. 

CSA3 
Kinerja layanan yang diterima dibanding kinerja layanan yang 
ideal 

Choose an item. 

E. Komplain Pengguna Layanan 

NO Pernyataan  Nilai 
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BSS1 
Penyampaian komplain secara formal terhadap layanan 

Kementerian Keuangan 
Choose an item. 

BSS2 
Penyampaian komplain secara informal terhadap layanan 

Kementerian Keuangan 
Choose an item. 

F. Kepercayaan Pengguna Layanan 

NO Pernyataan  Nilai 

SFT1 
Kepercayaan pengguna layanan terhadap Kementerian Keuangan 
secara keseluruhan 

Choose an item. 

SFT2 Komitmen Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan Choose an item. 

SFT3 Integritas Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan Choose an item. 

STF4 
Kompetensi Kementerian Keuangan dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan 

Choose an item. 

 
[Akhir dari Bagian D, E, dan F, lanjut ke bagian G di halaman selanjutnya] 
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Khusus pengguna layanan DJP dan SETJEN. Jika bukan merupakan pengguna layanan dari kedua eselon ini, 
silahkan lanjut ke bagian H. 

G. Supplemen 

1. Khusus pengguna layanan Direktorat Jenderal Pajak 

NO Pertanyaan Jawaban 

GJP1 Apa jenis Wajib Pajak Anda? Choose an item. 

GJP2 
Berapa Kode  Klasifikasi Lapangan Usaha 
(KLU) Anda? 
(Kosongkan jika tidak tahu) 

Click or tap here to enter text. 

GJP3 

Apakah Anda mengetahui bahwa DJP 
memberikan beberapa insentif perpajakan 
kepada masyarakat selama masa pandemi 
COVID-19 ini? 

Choose an item. 

GJP4 
Jika Ya, insentif apa sajakah yang diberikan 
oleh pemerintah tersebut? 
(Centang yang relevan, bisa lebih dari satu) 

☐ PPh Pasal 21 

☐ PPh Pasal 25 

☐ Fasilitas Pajak Alat Kesehatan Dan Pendukungnya 

☐ Insentif Pajak Untuk UMKM 

☐ Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto Atas 
Produksi Alkes Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

☐ Pengurang Penghasilan Bruto Atas Sumbangan Dalam 
Rangka Penanganan Covid-19 

☐ PPh Tarif 0% Untuk Petugas Di Bidang Kesehatan Dalam 
Rangka Covid-19 

☐ Tarif PPh 0% Atas Persewaan Tanah Bangunan Dalam 
Rangka Penanggulangan Covid-19 

☐ Insentif Untuk Pembelian Kembali Saham Di Bursa Efek 

GJP5 
Diantara insentif perpajakan tersebut 
(GJP4), insentif mana kah yang Anda 
manfaatkan? 

☐ PPh Pasal 21 

☐ PPh Pasal 25 

☐ Fasilitas Pajak Alat Kesehatan Dan Pendukungnya 

☐ Insentif Pajak Untuk UMKM 

☐ Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto Atas 
Produksi Alkes Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

☐ Pengurang Penghasilan Bruto Atas Sumbangan Dalam 
Rangka Penanganan Covid-19 

☐ PPh Tarif 0% Untuk Petugas Di Bidang Kesehatan Dalam 
Rangka Covid-19 

☐ Tarif PPh 0% Atas Persewaan Tanah Bangunan Dalam 
Rangka Penanggulangan Covid-19 

☐ Insentif Untuk Pembelian Kembali Saham Di Bursa Efek 

GJP6 

Apakah selama masa pandemi COVID-19 ini 
Anda pernah datang ke Kantor Pelayanan 
Perpajakan untuk mendapatkan layanan 
perpajakan secara langsung (tatap muka)? 

Choose an item. 

GJP7 
Jika Ya, bagaimana tingkat kepuasan Anda 
atas layanan KPP tersebut? 

Choose an item. 

GJP8 
Berikan penilaian atas pernyataan (GJP8a-GJP8j)berikut sehubungan dengan kinerja DJP selama masa 
pandemi COVID-19 (baik layanan tatap muka langsung maupun dalam jaringan (daring/online) 

GJP8a DJP selalu berupaya untuk menjaga 
kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan 
perpajakan 

Choose an item. 
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GJP8b DJP selalu berupaya untuk membangun 
keyakinan bahwa Wajib Pajak diperlakukan 
secara adil 

Choose an item. 

GJP8c Sistem administrasi perpajakan di Indonesia 
secara umum efektif dan efisien 

Choose an item. 

GJP8d DJP telah menjalankan fungsinya dengan 
baik dalam menghimpun penerimaan 
negara melalui pajak 

Choose an item. 

GJP8e Layanan DJP untuk permohonan 
pendaftaran NPWP yang berbasis elektronik 
(e-registration) membantu Wajib Pajak 
untuk memenuhi kewajibannya dengan 
cepat, mudah dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

Choose an item. 

GJP8f Layanan registrasi NPWP secara online 
sangat membantu saya 

Choose an item. 

GJP8g Layanan online perpajakan yang disediakan 
DJP dapat diakses dengan mudah dan 
nyaman 

Choose an item. 

GJP8h Pengajuan permohonan layanan melalui 
media/ saluran lainnya (surat, telepon, 
online website, media sosial dan lain-lain) 
tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan 
Pajak sudah cukup efisien dan memudahkan 
pengguna layanan 

Choose an item. 

GJP8i KPP tetap memberikan sosialisasi 
perpajakan melalui jaringan online(daring: 
website, email atau media sosial) 

Choose an item. 

GJP8j Sosialisasi perpajakan dalam jaringan 
(daring) tersebut sudah memenuhi 
kebutuhan saya 

Choose an item. 

GJP9 Secara spesifik, hal-hal yang menurut Anda 
perlu ditingkatkan oleh KPP selama masa 
pandemik COVID-19 berlangsung 
(isi “N/A” jika tidak ada atau jika layanan 
DJP menurut Anda sudah cukup baik) 

Click or tap here to enter text. 

GJP10 Saran dan masukan Anda bagi DJP secara 
umum untuk meningkatkan kinerja DJP di 
masa yang akan datang 
(isi “N/A” jika tidak ada saran dan/atau 
masukan) 

Click or tap here to enter text. 

2. Khusus pengguna layanan SETJEN 

NO Pertanyaan Jawaban 

GST1 

Apakah Saudara/i pernah diberikan 
saran/pemberitahuan terkait kelengkapan 
berkas banding/gugatan atau terkait akses 
pada media informasi Set. PP agar layanan 
dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan 
efektif? 

Click or tap here to enter text. 

 

[Akhir dari bagian G, lanjut ke bagian H di halaman berikutnya] 
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H. Integritas 

Jika tidak menggunakan jasa perantara, lanjut ke bagian 2 

1. Jasa Perantara 

NO Pertanyaan Jawaban 

HIT1 
Jika Bapak/Ibu mengurus menggunakan jasa perantara, berapa rata-
rata biaya yang dibayarkan kepada pihak perantara untuk sekali 
proses pengurusan? 

 Click or tap here to enter 
text. 

HIT2 
Jika Bapak/Ibu mengurus menggunakan jasa perantara, apa alasan 
yang mendasari? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Mempercepat proses 
pengurusan 

☐ Agar dilayani dengan lebih 
baik 

☐ Tidak ada waktu 

☐ Tidak paham prosedur 
pengurusan 

☐ Lokasi kantor layanan 
terlalu jauh 

☐ Lainya, sebutkan: 

Jika tidak pernah mengelurakan biaya di luar ketentuan untuk mendapat layanan, lanjut ke bagian 3 

2. Biaya di Luar Ketentuan Resmi 

HIT3 
Jika Bapak/Ibu menanggung biaya di luar ketentuan 
resmi, berapa rata-rata biaya tersebut yang dibayarkan kepada 
petugas layanan untuk sekali proses pengurusan? 

Click or tap here to enter text. 

HIT4 

Menurut pengalaman selama satu tahun terakhir, siapa yang 
pertama kali berinisiatif, sehingga memunculkan biaya di luar 
ketentuan resmi? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Dari petugas layanan 

☐ Dari bapak/ibu pengguna 
layanan 

☐ Dari petugas jasa perantara 

HIT5 
Jika biaya di luar ketentuan resmi merupakan inisiatif petugas, siapa 
petugas yang dimaksud? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Petugas pemberi layanan 

☐ Astasan petugas pemberi 
layanan 

☐ Lainya, sebutkan: 

HIT6 
Pada tahap apa biasanya biaya di luar ketentuan resmi ini 
diperlukan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Pengambilan formulir 
layanan 

☐ Pengembalian/pengecekan 
formulir layanan 

☐ Persetujuan 
usulan/surat/berkas 

☐ Tahap akhir (penyampaian 
persetujuan) 

☐ Lainya, sebutkan: 

HIT7 
Bagaimana proses yang terjadi dalam menentukan besaran biaya di 
luar ketentuan resmi yang dibayarkan ke petugas layanan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Ditentukan pihak penyedia 
layanan 

☐ Ditentukan petugas 
pemberi layanan 

☐ Sudah ada “standard 
umum” yang berlaku 

☐ Proses tawar-menawar 
secara informal 

☐ Harga sudah ditentukan 
secara “paket: 

☐ Harga adalah persentase 
tertentu dari nilai layanan 
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☐ Lainya, sebutkan: 

HIT8 
Menurut Bapak/Ibu apakah membayar biaya di luar ketentuan resmi 
kepada petugas layanan dalam proses pengurusan layanan adalah 
hal yang wajar? 

Choose an item. 

Jika tidak pernah memberi gratifikasi (“imbalan”) kepada petugas pemberi layanan, lanjut ke bagian 4 

3. Gratifikasi (Pemberian “Imbalan”) 

HIT9 
Menurut pengalaman Bapak/Ibu, imbalan dalam bentuk apakah yang 
pernah diberikan kepada petugas layanan? 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Entertainment, sebutkan: 

☐ Barang atau souvenir 

☐ Fasilitas liburan domestik 

☐ Fasilitas liburan luar negeri 

☐ Parcel makanan/minuman 

☐ Lainya, sebutkan: 

HIT10 
Menurut Bapak/Ibu apakah memberi imbalan kepada petugas 
layanan dalam proses pengurusan layanan merupakan sebuah hal 
yang wajar? 

Choose an item. 

4. Saluran Pengaduan 

HIT11 

Guna membantu pencegahan praktek korupsi di kantor layanan ini, 
menurut anda, perlu disediakan fasilitas saluran pengaduan untuk 
para pengguna layanan dalam bentuk ………. 
(Jawaban boleh lebih dari satu) 

☐ Telepon khusus penhaduan 

☐ SMS atau Whatsapp khusus 
pengaduan 

☐ Petugas jaga (meja 
pengaduan) 

☐ Email (surel) khusus 
pengaduan 

☐ Kotak saran 

☐ Lainya, sebutkan: 

HIT12 
Menurut Bapak/Ibu Program apa saja yang bisa dilakukan untuk 
mencegah/menghindari korupsi di kantor layanan ini? 
(Sebutkan) 

Click or tap here to enter text. 

 

[Akhir dari kuesioner, mohon konfirmasi dengan enumerator Anda] 
 

Terima Kasih 
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