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Abstrak 
Ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota negara baru, disambut baik oleh 

pemerintahan Kabupaten Tabalong. Tabalong mempersipkan diri menjadi pasar atau 

produsen untuk mesupplai kebutuhan ibu kota baru. Salah satu caranya adalah 

meningkatkan kapasitas UMKM di Tabalong.  Pusat Layanan Usaha Terpadu atau yang 

sering disingkat dengan PLUT adalah salah satu program Kementerian Koperasi dan UKM 

(KemenkopUKM) untuk mendorong UKM naik kelas. Dalam upaya meningkatkan 

mendorong UMKM naik kelas, PLUT melakukan pendampingan dan mengadakan 

pelatihan bagi UMKM. PLUT KUMKM tidak lepas dari penilaian pelayanan yang nantinya 

akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari tujuan PLUT didirikan. Maka, 

penelitian ini dilakukan di PLUT KUMKM  yang bertujuan untuk mengukur kualitas 

pelayanan agar dapat mencapai kepuasan Mitra. Objek peneliatian ini adalah Mitra PLUT 

KUMKM Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode Service Quality (Servqual) dan Importance Performance Analysis (IPA). Dari hasil 

penilaian kualitas pelayanan, menunjukkan terdapat 3 faktor yang perlu ditingkatkan 

pelayanannya di PLUT KUMKM. Faktor tersebut adalah PLUT KUMKM Tabalong 

memiliki Ketersediaan Fasilitas Pendukung (Toilet, mushola, tempat cuci tangan dll), 

Petugas PLUT KUMKM Tabalong berpenampilan rapi dan profesional, dam Petugas 

merespon keluhan mitra dengan cepat, tepat dan efisien. 

Kata kunci : Service Quality, Importance Performance Analysis, UMKM 
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Latar belakang 

Presiden Joko Widodo secara resmi 

mengumumkan rencana perpindahan ibu 

kota negara dari Jakarta. Ibu kota baru 

negara Indonesia akan berada di sebagian 

Kabupaten Penajam Pasir Utara dan 

Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara 

[1]. Pemerintah pusat tidak hanya fokus 

pada pembangunan infrastruktur di 

lokasi Ibu Kota Negara di Penajam Paser 

Utara  Kalimantan Timur. Pembangunan 

infrastruktur juga akan berimbas ke 

beberapa kawasan di Kalimantan Selatan 

yang digadang-gadang sebagai 

penyangga IKN Nusantara [2]. 

Kabupaten Tabalong merupakan 

daerah Kalsel yang menjadi gerbang dan 

bersentuhan langsung dengan Penajam 

Paser Utara. Selain pembangunan 

infrastruktur, Tabalong juga melakukan 

segala persiapan ekonomi dalam 

menghadapinya [3]. Hal tersebut 

disambut baik oleh Bupati Tabalong 

yang ingin Tabalong sebagai interland 

bagi ibukota, mengingat jarak tabalong 

dengan penajam paser utara hanya ± 217 

Km atau dengan jarak tempuh sekitar 

lima jam perjalanan darat [4]. 

Dalam persipan pada sektor Ekonomi, 

Tabalong mempersipakan diri sebagai 

pasar atau supplier bagi Ibu Kota Negara. 

Bupati mengarahkan kepada seluruh 

kepala OPD untuk segera menyesuaikan 

rencana strategis untuk berapa tahun 

kedepan, agar Tabalong bisa menjadi 

pasar besar bagi ibukota negara [4]. 

Orang-orang yang akan masuk ke 

ibukota perlu pangan dan tempat tinggal, 

ini merupakan peluang-peluang 

Kabupaten Tabalong yang bisa kita beri 

kontribusi kepada ibukota negara 

nantinya [5]. 

Usaha    Mikro,    Kecil    dan 

Menengah  (UMKM)  merupakan  salah 

satu  bagian  penting  dari  perekonomian 

di  Indonesia.  UMKM  merupakan  salah 

satu  motor  penggerak  perekonomian 

Indonesia. Di Kabupaten Tabalong 

sendiri jumlah  UMKM  sebanyak  2.282  

dengan nilai  rata-rata  pertumbuhan  

mencapai 2,3%  setiap  tahunnya [6]. 

Dengan pertumbuhan tersebut dan 

rencana percepatan pertumbuhan 

ekonomi, maka UMKM perlu diberi 

araha, ilmu, pelatihan dan pendampingan 

agar mampu bersaing dan meningkatkan 

kapasitasnya.  

Salah satu cara untuk meningkatkan 

daya saing UMKM di Kabupaten 

Tabalong adalah dengan diadakannya 

pendampingan, pelatihan dan lomba 

inovasi produk yang diadakan oleh Dinas 

koperasi, UKM dan Perindag Tabalong 

di PLUT KUMKM Tabalong [7]. Pusat 

Layanan Usaha Terpadu atau yang sering 

disingkat dengan PLUT adalah salah satu 

program Kementerian Koperasi dan 
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UKM (KemenkopUKM) untuk 

mendorong UKM naik kelas. PLUT 

KUMKM dibentuk dalam rangka 

memberikan jasa layanan yang 

komprehensif dan terpadu bagi 

pengembangan usaha Koperasi dan 

UMKM [8]. 

Kualitas layanan merupakan hal 

penting dalam setiap sektor, termasuk di 

sektor jasa maupun pelayanan publik [9]. 

Pelayanan Publik Menurut Ketetapan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 

TENTANG Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

segala kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Salah satu upaya 

untuk mensejahterakan penduduk yakni 

dengan pelayanan publik yang baik 

(Ketetapan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 

tentang Pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik) [10]. 

Pentingnya peran PLUT KUMKM 

dalam peningkatan kapsitas dan daya 

saing UMKM untuk mempersiapkan 

Tabalong sebagai pasar bagi IKN, maka 

kualitas pelayanan sangat perlu 

diperhatikan untuk menghasilkan output 

yang sesuai harapan. 

Tujun dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 1) Apakah kualitas 

pelayanan PLUT KUMKM sudah 

memenuhi harapan mitra?. 2) Atribut – 

atribut apa saja yang perlu dikembangkan 

dan diperbaiki PLUT KUMKM agar 

kualitas pelayanan terhadap mitra 

meningkat?. 

Tinjauan Pustaka 

1. Servqual 

Servqual adalah sebuah model yang 

dikembangkan untuk mengetahui tingkat 

kualitas pelayanan dari suatu perusahaan  

melihat dari nilai tingkat persepsi dan 

harapan pelanggan berdasarkan lima 

instrument kualitas pelayanan yang di 

kembangkan oleh passuraman et al yaitu 

tangible, reability, responsiveness, 

assurances dan empathy  [11][12]. 

 

Pengukuran model ini di lakukan 

dengan melihat perbedaan/ gap 

ketidaksesuian antara harapan pelanggan 

terhadap layanan yang sudah ada dengan 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan 

yang sudah ada, dengan adanya selisih 

dari gap tersebut maka nilai dari kualitas 

pelayanan bisa di ketahui [11]. 

Karena hasil skor yang di pakai adalah 

hasil skor dari gap antara harapan dan 

tingkat persepsi maka model ini juga 
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sering disebut Gap Analysis Model yang 

di rumuskan oleh Purnama et al  [13]. 

𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑆𝑒𝑟𝑣𝑞𝑢𝑎𝑙 = 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 − ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 

Hasil skor servqual di bagi menjadi 3 

grup penilaian yaitu: 

1. Gap Positif 

Dikatakan Gap positif apabila 

kualitas pelayanan yang diterima 

pelanggan lebih besar dari harapan 

pelanggan. Dapat dikatakan bahwa 

pelanggan sangat puas pada layanan 

yang diterimanya. 

2. Gap Nol 

Gap nol berarti kualitas pelayanan 

yang diterima pelanggan sama 

dengan yang diharapkan pelanggan. 

Hal ini dapat juga dikatakan bahwa 

pelanggan merasa puas pada layanan 

yang diberikan perusahaan. 

3. Gap Negatif 

Gap negatif apabila kualitas 

pelayanan yang diterima pelanggan 

kurang dari yang diharapkan oleh 

pelanggan. Hal ini berarti juga bahwa 

pelanggan merasa tidak puas pada 

layanan yang diberikan. 

2. Importance Performance Analyis 

(IPA) 

IPA adalah serangkaian atribut 

penilaian kinerja pelayanan berdasarkan 

dari tingkat kepuasan pelanggan, 

penggunaan IPA lebih mudah dan praktis 

namun hasilnya cukup efektif dalam 

memberikan masukan terhadap 

manajemen [14]. 

Pada metode ini responden di minta 

untuk menilai tingkat harapan dan 

persepsi terhadap pelayanan perusahaan. 

kemudian rata-rata tingkat harapan dan 

persepsi tersebut di masukan ke dalam 

importance performance matriks di mana 

sumbu x mewakili persepsi sedangkan 

sumbu y mewakili harapan [15]. 

Kemudian akan di dapatkan hasil 

berupa  gambaran grafik yang di bagi 

menjadi 4 kuadran dapat dilihat pada 

Gambar 1 [16]. 

 

Gambar 1 ; Importance Performance 

Matriks 

Penjelasan dari kuadran pada Gambar 

1 adalah sebagai berikut : 

A. Prioritas Utama (Concentrate 

Here) 

Kuadran ini berisikan faktor-

faktor yang di anggap penting 

Prioritas Utama
A

Pertahankan Prestasi
B

Prioritas 
Rendah

C

Berlebihan
D

X Pelaksanaan
(Kinerja/ Kepuasan)

Y Kepentingan

Y

X
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oleh konsumen akan tetapi kinerja 

perusahaan dinilai belum 

memuaskan sehingga perushaan 

di usahakan memberiki 

performanya di faktor-faktor yang 

masuk kuadran ini 

B. Pertahan kan Prestasi ( Keep up 

The good work) 

Kuadran ini berisikan faktor-

faktor penting oleh konsumen dan 

diharapkan sebagai penunjang 

kepuasan konsumen sehingga 

perusahaan wajib 

mempertahankan performanya  di 

faktor-faktor di kuadran ini 

C. Prioritas Rendah (low Priority) 

Kuadran ini berisikan faktor-

faktor persepsi dan harapan yang 

rendah sehingga di anggap tidak 

terlalu penting dan perusahaan 

tidak perlu memprioritaskannya. 

D. Berlebihan (possibility overkill) 

Kuadran ini beriskan faktor-

faktor yang tidak terlalu di 

harapkan sehingga perusahaan 

lebih baik mengalokasikan 

sumber daya ke faktor-faktor lain 

yang lebih di prioritaskan. 

Metode Penelitian 

Objek pada penelitian adalah PLUT 

KUMKM Kabupaten Tabalong, Provinsi 

Kalimantan Selatan.  Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan 

instrument yang dipakai adalah survey 

kepuasan dan harapan mitra terhadap 

pelayanan di PLUT KUMKM Kabupaten 

Tabalong. Data yang digunakan adalah 

data primer yang didapat dari respon 

mitra melalui kuisioner. 

Pada penelitian ini dilakukan 

identifikasi masalah, yaitu dalam 

menentukan tingkat kepentingan dan 

kepuasan mitra. Selanjutnya akan 

dianalisis dengan menggunakan metode 

SERVQUAL dan Importance 

Performance Analysis untuk mengetahui 

atribut atau faktor apa saja yang perlu 

diperbaiki atau ditingkatkan [13]. 

Populasi atau jumlah keseluruham 

mitra PLUT KUMKM adalah 312 

UMKM. Dari jumlah populasi diatas 

maka diperlukan sampel untuk dapat 

merepresentasikan data yang digunakan. 

Pada penelitian ini besar ukuran sampel 

ditentukan dengan cara memakai rumus 

slovin. Adapun ketentuan dari rumus 

slovin adalah [17]:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁	(𝑒)!
 

n = ukuran junlah sampel yang akan 

dicari 

N = ukuran dari jumlah populasi (ukuran 

Populasi berjumlah 312 mitra yang 

terdaftar di PLUT KUMKM) 
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E = tingkat kesalahan (10%) 

Dari rumus slovin yang telah dijabarkan. 

Maka didapat besarnya sampel adalah: 

𝑛 =
312

1 + 312	(0,1)!
 

𝑛 =
312
4,12

 

𝑛 = 75,73	 ≈ 76 

Dengan demikian maka sampel yang 

diperlukan adalah sebanyak 76 

responden. Setelah ditentukan minimal 

jumlah responden, maka selnjutnya 

adalah pengumpulan data dengan 

menyebarkan kuesioner kepada mitra 

PLUT KUMKM Tabalong.  

Dalam pengolahan data menggunakan 

uji validitas  dan uji reliabilitas data sebagai 

berikut [13]:  

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas data dilakukan untuk 

mengetahui keakuratan dari masing – 

masing pertanyaan pada kuesioner 

yang telah disebarkan. Dalam 

mengukur validitas data  digunakan 

alat berupa software SPSS. Uji 

validitas dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap nilai pada 

setiap butir pertanyaan dengan nilai 

total seluruh butir pertanyaan untuk 

satu variabel. Hasil pengujian valid 

apabila r hitung lebih besar daripada r 

tabel dihitung menggunakan rumus : 

𝑟"# =
𝑁(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)	(∑ 𝑦)	

D[(∑𝑥!) − (∑𝑥)!][(∑𝑦!) − (∑𝑦)!]
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi product moment 

N : Jumlah Subyek 

Xi : Skor item ke i 

Y : Skor total 

ΣX : Jumlah skor item 

ΣY : Jumlah skor total 

ΣX2 : Jumlah kuadrat skor item 

ΣY2 : Jumlah kuadrat skor total 

2. Uji Reliabilitas Data 

Uji digunakan untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas dari masing-masing 

pertanyaan pada kuesioner. Suatu 

kuesioner dapat dikatakan reliabel jika 

jawaban dari seseorang terhadap 

pertanyaan – pertanyaantersebut tetap 

stabil dan konsisten dari waktu ke 

waktu. Untuk melakukan uji 

reliabilitas digunakan alat, yaitu 

software SPSS. Berikut adalah rumus 

yang digunakan dikutip dari 

Saefudddin Azwar dalam [13]: 

𝑎 =
𝑘

𝑘 − 1	'1 −
∑ 𝑠!𝑗
𝑠!𝑥 , 

Keterangan:  

α    = koefisien reliabilitas alpha  

k    = jumlah item  
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Sj  = varians responden untuk item I 

Sx = jumlah varians skor total 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Validitas 

Data-data yang telah terkumpul 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Uji validitasi ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak 

Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS). Hasil dari perhitungan SPSS 

akan diperoleh nilai 𝑟 untuk masing-

masing butir pertanyaan yang kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai 𝑟 pada 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, 

jumlah sampel minimal (n)= 78. 

Besarnya df dihitung 78-2=76, r tabel = 

0,187. Jika r tabel < r hitung maka butir-

butir pertanyaan kuisioner yang diajukan 

kepada pelanggan dinyatakan valid. Pada 

data yang diolah dinyatakan Valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh 

[17] Uji reliabilitas merupakan instrumen 

pengukuran atau serangkaian alat yang 

mampu mengukur dari hasil suatu data 

yang memiliki konsistensi bila 

pengukuran yang dilakukan secara 

berulang kali. Uji reliabilitas dapat 

dilangsungkan dengan pengukuran 

memakai alpha cronbach. Apabila suatu 

nilai koefisien reliabilitas yang 

ditunjukan dari nilai cronbach alpha yaitu 

lebih dari nol koma tujuh (>0.7) adalah 

dapat diterima sedangkan nilai cronbach 

alpha dengan hasil nilai lebih dari nol 

koma delapan (>0.8) dapat dikatakan 

sempurna atau reliabel. 

Tabel 1, Uji Reliabilitas 

Variabel 
 

Cronbach 

alpa 

Kualitas Pelayanan 0,976 

Berdasarkan table 1 diatas, 

keseluruhan pernyataan yang telah diuji 

dinyatakan reliabel. 

3. Pengolahan Data Service Quality 

Setelah kuesioner direkap dan 

dihitung nilai persepsi dan harapan serta 

dilakukan pembobotan, maka hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 2 nilai ServQual 

terbobot. Sehingga didapatkan nilai gap 

dari setiap pertanyaan. Tabel 2 

menunjukkan bahwa nilai gap semua 

nrgatif kecuali pada pernyataan no 22 

Petugas mudah dihubungi oleh mitra 

yang bernilai positif. Dilihat dari nilai 

rata-rata gap, bernilai negatif. 
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Tabel 2, Tingkat Kepuasan Mitra Terhadap Kualitas Layanan  PLUT KUMKM

No Pernyataan Persepsi Harapan Gap 

 
BUKTI FISIK (TANGIBLES)       

1 
PLUT KUMKM Tabalong memiliki lokasi 

yang strategis  
4.52 4.53 -0.01 

2 

PLUT KUMKM Tabalong memiliki 

Ketersediaan Fasilitas 

Pendukung(Toilet,mushola,tempat cuci tangan 

dll) 

4.48 4.66 -0.18 

3 
Kondisi lingkungan gedung yang bersih dan 

nyaman 
4.51 4.6 -0.09 

4 Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman 4.64 4.69 -0.05 

5 
Petugas PLUT KUMKM Tabalong 

berpenampilan rapi dan profesional 
4.48 4.64 -0.16 

6 Meja Infomasi tertata dengan rapi  4.53 4.53 0.00 

7 
Ketrsediaan ruang workshop yang bersih dan 

nyaman 
4.71 4.73 -0.02 

8 
Ketersediaan ruang displai produk UMKM yang 

bersih dan rapi 
4.58 4.64 -0.06 

 
KEANDALAN (RELIABILITY)       

9 Pelayanan sesuai dengan antrian yang diberikan 4.52 4.58 -0.06 

10 
Jenis layanan yang diberikan telah sesuai 

dengan yang dibutuhkan 
4.58 4.58 0.00 

11 Pelayanan konsultasi yang baik 4.61 4.67 -0.06 

12 
Petugas dapat diandalkan dalam pemberian 

solusi pada masalah UMKM 
4.58 4.64 -0.06 

 
DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS)       
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13 
Petugas selalu menunjukkan kesabaran dan 

perhatian terhadap Mitra PLUT KUMKM 
4.62 4.65 -0.03 

14 
Petugas memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh mitra secara tepat 
4.57 4.65 -0.08 

15 
Petugas merespon keluhan mitra dengan cepat, 

tepat dan efisien 
4.52 4.66 -0.14 

 
JAMINAN (ASSURANCE)      

16 
Petugas memiliki kompetensi dan profesional 

dalam melayani mitra 
4.57 4.61 -0.04 

17 Petugas terampil dalam melayani mitra 4.56 4.61 -0.05 

18 
Petugas menumbuhkan rasa percaya kepada 

mitra 
4.58 4.69 -0.11 

19 
Mitra merasa aman dalam melakukan konsultasi 

dan pendampingan 
4.61 4.7 -0.09 

 
EMPATI (EMPHATY)       

20 Petugas memahami kebutuhan spesifik mitra 4.42 4.52 -0.10 

21 Petugas mengutamakan kepentingan mitra 4.48 4.51 -0.03 

22 Petugas mudah dihubungi oleh mitra 4.69 4.64 0.05 

23 
Pelayanan pada mitra tidak membedakan status 

sosial 
4.7 4.73 -0.03 

 Rata-rata 4.57 4.63 -0.05 

4. Importance Performance Analysis 

Langkah selanjutnya setelah 

mengetahui nilai gap secara keseluruhan 

akan dilanjutkan dengan analisis kerja 

dan harapan. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui posisi tiap atribut 

dalam pelayanan terhadap Mitra PLUT 

KUMKM berdasarkan tingkat kinerja 

dan tingkat harapan. Analisis kuadran 

persepsi – harapan menggunakan 

diagram Kartesius. Pada Gambar 2 

berikut adalah hasil dari diagram 

kartesius:  
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Gambar 2; Diagram Kartesius 

Dari Gambar 2, maka di ketahui ada 3 

item yaitu PLUT KUMKM Tabalong 

memiliki Ketersediaan Fasilitas 

Pendukung (Toilet, mushola, tempat cuci 

tangan dll), Petugas PLUT KUMKM 

Tabalong berpenampilan rapi dan 

profesional, dam Petugas merespon 

keluhan mitra dengan cepat, tepat dan 

efisien masuk pada kudaran A. Dimana 

pada kuadran ini prioritas utama yang 

dianggap penting oleh mitra akan tetapi 

kinerja layanan dinilai belum 

memuaskan sehingga PLUT KUMKM di 

usahakan memberiki performanya di 

faktor-faktor yang masuk kuadran ini dan 

meningkatkan pelayanannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan skor 

kepuasan member PLUT UMKM 

Tabalong yang telah di lakukan meliputi 

variable tangibles, relibiality, 

responsiveness, assurance, dan empathy 

dapat di ketahui bahwa Petugas mudah 

dihubungi oleh mitra memiliki gap 

positif artinya dalam penyataan ini 

menunjukkan kualitas komunikasi 

petugas PLUT KUMKM sangat 

memuaskan. Nilai rata-rata gap adalah -

0,05, bernilai negatif tetapi tidak terlalu 

jauh dari harapan. 

Dengan analisis IPA maka di ketahui 

ada 3 item yaitu PLUT KUMKM 

Tabalong memiliki Ketersediaan 

Fasilitas Pendukung (Toilet, mushola, 

tempat cuci tangan dll), Petugas PLUT 

KUMKM Tabalong berpenampilan rapi 

dan profesional, dam Petugas merespon 

keluhan mitra dengan cepat, tepat dan 

efisien masuk pada kudaran A. Dimana 

ini merupakan prioritas utama yang perlu 

ditingkatkan. 
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