
 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 pada Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas 

Pertanian Kabupaten Pacitan. Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari 

kuesioner byang telah diisi oleh responden periode dari tanggal 17 Juni 2021 sampai 

dengan tanggal 24 Juni 2021.Banyak pihak yang telah membantu terlaksananya 

penyusunan Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ini mulai dari pelaksanaan survey 

sampai dengan penyusunan laporan ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan 

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas 

Pertanian pada tahun 2021 dilakukan pada pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian. 

Survei dilakukan pada kelompok peternak yang menjadi user pada pelayanan Kesehatan 

untuk mendapatkan penilaian, masukan dan saran. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pertanian pada tahun 2021 pada 

pelayanan kesehatan hewan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan memberikan 

skor 81,4. Skor ini termasuk pada kategori SANGAT BAIK dan kami akan terus 

meningkatkan kinerja pelayanan. Perlu upaya yang terus menerus dan kerja sama yang 

lebih luas dalam meningkatkan sarana dan prasarana pertanian yang terus berkembang 

mengikuti perkembangan zaman. Semoga laporan SKM ini  bermanfaat, terutama dalam 

peningkatan kinerja dan mutu pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan pada 

khususnya dan pemerintah Kabupaten Pacitan pada umumnya. 

  

Pacitan,       Juni 2021 
KEPALA DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN PACITAN 
 
 
 
 
 

Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19620630 198603 1 008 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik utamanya melalui pelayanan 

masyarakat di bidang pertanian, Dinas Pertanian secara rutin melakukan survei 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang. Hal ini sejalan dengan amanat 

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat 

harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut. Kualitas 

pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator performa pelayanan 

publik Dinas Pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk 

meningkatkan mutu pelayanan, baik dengan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan. Salah satu upaya 

diantaranya adalah dengan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai 

tolak ukur penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan 

adanya IKM dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Dinas Pertanian 

sebagai bahan penilaian, perbaikan dan pendorong untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Sebagai penjabaran dari upaya penyusunan IKM, maka dibuat 14 unsur 

yang dianggap relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang dijadikan dasar 

pengukuran IKM tersebut. IKM ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur 

tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Dinas Pertanian, dan juga memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap 

perkembangan kinerja unit pelayanan Dinas Pertanian. Dengan adanya pengukuran 

IKM akan diperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan publik. Data indeks 

yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang 

masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk 

meningkatkan pelayanan. Pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan setiap 1 (satu) 

tahun sekali oleh Dinas Pertanian juga merupakan langkah rutin dalam menjaga 

kualitas mutu pelayanan publik. 

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki 

kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Namun 

demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran tersebut 

sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan.  

 Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 

dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan 



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 2 

 

kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan masih adanya pengaduan masyarakat. Oleh karena itu 

pelayanan publik harus mendapatkan perhatian dan penanganan. Salah satu upaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah 

dengan melaksanakan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan.Terdapat dua 

pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu dilihat dari 

pemberi pelayanan dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif 

pengguna layanan. 

Melalui undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh 

institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan SURVEI 

KEPUASAN MASYARAKAT sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan 

pelayanan. 

 

1.2 Tujuan 

 

Tujuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk : 

1. Mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya 

pelayanan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan; 

2. Mendapatkan input untuk perbaikan pelayanan publik bidang Pelayanan 

Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. 

1.3 Manfaat 

Survei kepuasan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat positif 

terhadap perbaikan pelayanan publik dalam hal: 

1. Pemberian pelayanan dengan prosedur yang tepat; 

2. Pemberian pelayanan dengan standar waktu yang sesuai dengan proses dan 

aturan perundangan; 

3. Pemberian pelayanan dengan petugas yang berkompeten dengan sikap dan 

perilaku prima; 

4. Penanganan pengaduan yang baik dan terstruktur; 

5. Penyediaan ruang dan media partisipasi bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam 

proses evaluasi bagi pelayanan publik; 

6. Peningkatan kualitas pelayanan. 

1.4 Sasaran 

Responden dari survei kepuasan masyarakat tahun 2021 ini adalah: 
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1. Masyarakat/Kelompok tani/ternak pengguna pelayanan pada saat periode survei 

dilaksanakan; 

2. Masyarakat/Kelompok tani/ternak yang sudah menggunakan pelayanan dalam 

jangka waktu satu tahun terakhir. 

1.5 Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Negara RI Nomor 3952); 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan 

dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;  

5. Instruksi Presidenn Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003; 

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

8. Keputusan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

1.6 Maksud dan Tujuan 

 

 Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat kinerja pelayanan kesehatan hewan Pertanian di lingkup Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok tani/ternak dan 

sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi baik yang berupa saran, harapan, sekaligus 

komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman 

kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. 

 

 



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 4 

 

1.7 Ruang Lingkup 

 

 Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terbatas di Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan sebanyak 50 responden yang diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai kualitas pelayanan kesehatan hewan Pertanian Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan kepada kelompok tani/ternak. Responden tersebut adalah kelompok 

tani/ternak pengguna layanan kesehatan hewan Dinas Pertanian. 

 Pertanyaan yang diberikan kepada responden terdri dari 9 unsur yang relevan, 

valid dan reliable sehingga masyarakat dapat memberikan pendapat dan penilaiannya 

terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia atas kualitas pelayanan administrasi Dinas 

Pertanian Kabupaten Pacitan. Sembilan unsur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 
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BAB II 

PENDEKATAN METODOLOGI 

 

2.1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan terdiri dari tahap konsolidasi dan persiapan survei lapangan. 

Pada tahap konsolidasi, tim sekretariat kabupaten mengkonfirmasikan ruang lingkup 

survei kepada surveyor pada masing-masing unit penyelenggara layanan. 

2.2. Instrumen Survei 

Instrumen survei yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah lembar 

kuesioner, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

a. Identitas responden  

Bagian ini berisi data responden untuk pengelompokan responden. Data 

responden meliputi : jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

b. Pendapat masyarakat 

Pada bagian ini ditanyakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan 

harapan atas 9 unsur pelayanan publik. Sembilan unsur pelayanan tersebut 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.  

Unsur tersebut terdiri dari variabel utama, yaitu: 

1) Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2) Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3) Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu atau kecepatan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

4) Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

Biaya ini biasanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).  

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. 

7) Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan yaitu 

tentang tutur kata, sikap dan perilaku petugas. 
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8) Keadilan adalah keadilan yang diperoleh pada pelayanan, tidak adanya 

diskriminasi pelayanan. 

9) Penanganan pengaduan adalah pengaduan yang ditangani oleh 

penyelenggara pelayanan publik, saran dan masukan. 

Untuk menjawab kuesioner tersebut, responden diminta untuk memilih jawaban 

dengan nilai mulai dari 1 sampai dengan 4. 

c. Saran/kritikan dan pendapat responden tentang pelayanan yang diterima. 

 

2.3. Metode Survei Kepuasan Masyarakat 

 

Survei kepuasan ini mengunakan metode sebagai berikut: 

1. Lokasi survei adalah  Kabupaten Pacitan 

2. Penentuan responden yang dipilih secara acak dan ditentukan sesuai dengan 

cakupan jenis pelayanan. 

3. Survei dilakukan selama 1 (satu) bulan. 

4. Survei dilakukan dengan wawancara langsung maupun dengan memberikan 

kuesioner kepada responden untuk diisi dan kemudian diserahkan kepada 

surveyor. 

 

2.4. Rancangan Sampel Survei  

 

Responden adalah kelompok kelompok tani, yang mendapatkan pembinaan, 

pendampingan dan fasilitasi sarana prasarana pertanian dalam satu tahun terakhir, 

pemilik kios pupuk dan distributor pupuk. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tidak 

harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan 

dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal yang menjadi perhatian atas hasil survei 

tersebut adalah harus ada saran perbaikan oleh pemberi layanan yang disurvei 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 

 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada publik termasuk 

metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat disampaikan 

melalui media massa, website dan media sosial. 

2.5. Pembentukan Tim Penyusunan SKM 

 Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada tanggal 17 Juni 2021 

sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dimulai dengan pembentuan Tim Penyusun Survei 

Kepuasan Masyarakat. Susunan tim penyusun SKM adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1. Ir. Budi Wahjuningsih, M.Sc. Ketua Sekretaris Dinas 
Pertanian 

2. Siti Zakiyah Rahayu, S.P., 
M.Ec.Dev. 

Sekretaris Kasubbag Program, 
Evaluasi dan Pelaporan 

3. Ardhanariswari Trenggono, S.P. Anggota Tenaga Teknis 

4. Taufik Hadi Prasetyo, S.E. Anggota Tenaga Teknis 

5. Nur Iffa Ayu Lestari, A.Md. Anggota Tenaga Teknis 

6. Hesti Dyah Farmasita, S.P. Anggota Tenaga Teknis 

7. Ardita Eka Prasetya Anggota Tenaga Teknis 

 

2.6. Penyiapan Bahan   

 

a. Kuesioner 

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu 

pengumpulan data dan kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini 

disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk 

kuesioner terlampir (Lampiran 1). 

b. Bagian dari kuesioner dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu 

Bagian I   Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan 

pekerjaan 

Bagian II Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan 

yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap 

unsur-unsur pelayanan yang dinilai. 

 

c. Bentuk jawaban 

• Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik 

• Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik 

• Angka 3 adalah nilai persepsi baik 

• Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik 

2.7. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

 

a. Jumlah Responden 

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan sebanyak 50 

responden. 

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  

• Lokasi pengumpulan data di Kabupaten Pacitan 
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2.8. Waktu pengumpulan data  

Pengumpulan data responden mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 

Juni 2021 

 

2.9. Pengolahan Data 

 

a. Metode Pengolahan Data 

Kuesioner yang masuk akan diolah komputer untuk mendapt Indeks Kepuasan 

Masyarakat nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata 

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam mengitung indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 9 unsur yang dikaji, setiap unsur pelayanan memliki 

penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut : 

 

Bobot rata − rata tertimbang =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
=

1

9
= 0,11 

 

 Untuk memperoleh Nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut : 

 

Bobot rata − rata tertimbang

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 

50 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25. 

 

IKM Hasil Penilaian x 25 

 

 

 

 

 

Pengisian nilai tiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak terisi maka dapat 

berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR). 

 

Bobot rata − rata tertimbang =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
 

 

 

 

IKM Hasil Penilaian x 25 
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Mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategori : 

Tabel 2.  Nilai Mutu Pelayanan 

Nilai Interval Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan 

1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik 

1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik 

2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 

3,26-4,00 81,26-100 A Sangat baik 

 

b. Perangkat Pengolahan 

Pengolahan data SKM bisa dilakukan dengan cara : 

• Secara manual 

• Menggunakan aplikasi Ms. Excell 

2.10. Pelaporan 

  
a. Indeks per unsur pelayanan 

Jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata tiap 

unsur pelayanan. 

Sedangkan nilai indeks gabungan untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah 

nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama 

yaitu 0,11. 

Untuk memudahkan interpretasi, nilai SKM dikonversikan dengan nilai dasar 25. 

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

Dimulai terhadap unsur yang mempunyai nilai paling rendah. 

2.11. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 
1) Konsolidasi dengan tim inti 

2) Persiapan survei 

3) Pelaksanaan survei lapangan 

4) Pengolahan data hasil survei 

5) Penyusunan laporan hasil survei tingkat unit pelayanan 

6) Penyusunan laporan hasil SKM terhadap layanan publik tingkat kabupaten 

7) Pelaporan hasil SKM kepada gubernur 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Profil Unit Pelayanan 

Deskripsi singkat unit pelayanan, yaitu tentang : 

3.1.1. Nama unit pelayanan 

a) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas yang meliputi pengamatan penyakit dan pengawasan obat 

hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta kesehatan 

masyarakat veteriner. 

b) Alamat 

Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan beralamat 

di Jl. Dewi Sartika No.19 A Pacitan, Kode Pos 63514, No. Telp/Fax. 

(0357) 881459, Email : pertanian@pacitankab.go.id. 

3.1.2. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan 

1. Melaksanakan penyehatan hewan 

2. Meningkatkan status kesehatan ternak 

3. Melakukan pengobatan terhadap adanya gangguan kesehatan pada 

ternak. 

4. Sosialisasi kepada para peternak akan arti penting kesehatan ternak 

dalam rangka peningkatan produksi peternakan. 

3.1.3. Standar pelayanan 

a. Waktu Pelayanan 

Pelayanan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan 

adalah setiap hari Senin-Kamis  mulai pukul 07.00 s/d pukul 15.00 WIB 

dan hari Jum’at mulai pukul 06.30-14.30 WIB 

b. Biaya/Tarif berdasarkan Perda 

Biaya tarif berdasarkan perda adalah gratis/tanpa dipungut biaya 

c. Persyaratan Pelayanan 

1. Hewan dibawa ke Pusat Kesehatan Hewan 

2. Laporan dari peternak 

d. Jumlah petugas berdasarkan kompetensi 

Jumlah petugas medik sebanyak 6 orang 

Jumlah paramedik sebanyak 4 orang 

e. Sarana dan prasarana 

a. Alat tulis kantor 

b. Laptop  

c. Obat-obatan, vaksin dan vitamin hewan 



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 11 

 

d. Peralatan medis untuk hewan 

f. Prosedur Pelayanan 

a. Laporan adanya gangguan kesehatan hewan oleh pemilik 

b. Persiapan 

c. Anamnesa 

d. Pemeriksaan umum 

e. Pemeriksaan khusus 

f. Diagnosa 

g. Prognosa 

h. Tindakan terapi 

i. Advis 

j. Monitoring dan pelaporan 

3.1.4. Tugas dan fungsi unit kerja 

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengamatan penyakit 

dan pengawasan obat hewan; 

2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan; 

3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat 

      veteriner; dan  

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3.1. Target Responden 

Target responden di unit pelayanan kesehatan hewan pertanian tahun 2021 ini 

adalah kelompok tani/ternak yang mendapatkan pembinaan, pendampingan dan 

fasilitasi pelayanan kesehatan hewan dalam satu tahun terakhir. Seiring dengan 

tuntutan paradigma good governance yang menghendaki dipenuhinya prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka kegiatan dalam penyusunan SKM 

adalah survei masyarakat pengguna jasa layanan untuk memperoleh nilai tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa yang telah mereka terima. Pada bab ini 

akan dipaparkan hasil SKM terhadap 50 responden yang meliputi karakteristik 

responden dan nilai rata-rata unsur pelayanan. 

3.2. Karakteristik responden 

 Karakteristik responden pada Survei Kepuasan Konsumen Kabupaten Pacitan 

meliputi karakteristik menurut umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama. 

Data lengkap karakteristik responden tercantum pada lampiran 3. Pembahasan lebih 

lanjut tentang karakteristik responden berdasarkan 4 kategori adalah sebagai berikut. 

 
3.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Umur 

 Umur mencerminkan kematangan seseorang dalam berpikir dan 

memberikan tanggapan. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur 

dapat memberikan informasi kelompok umur mana yang dominan sehingga 

peningkatan program pelayanan dapat diarahkan sesuai dengan karakter dan 

kebutuhan masyarakat menurut perbedaan umur. Dari 50 responden yang 

telah dimintai keterangan terkait SKM, karakteristiknya berdasarkan umur 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Kategori Usia Jumlah % 

1 < 20 TAHUN 0 0 

2 21-30 TAHUN 8 16 

3 31-40 TAHUN 19 38 

4 41-50 TAHUN 20 40 

5 > 51 TAHUN 3 6 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa responden atau pengguna jasa layanan 

administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan paling dominan pada usia 41-50  

tahun (40%) disusul kategori 31-40 tahun (38%) kemudian kelompok 21-30 tahun 

(16%) dan kelompok > 51 tahun (6%). Tidak ada responden Kelompok umur <20 
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tahun Proporsi secara lengkap responden berdasarkan umur dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

  

 

Grafik 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
3.2.2 Karakteristik responden berdasar jenis kelamin 

 Kajian variabel jenis kelamin pada 50 responden dapat memberikan 

informasi kelompok mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas 

pelayanan dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan. 

Karakter responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kategori Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 46 92 

2 Perempuan 4 8 

  

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengguna jasa layanan administrasi Dinas 

Pertanian Kabupaten Pacitan didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 92%. 

Jumlah responden perempuan hanya 8%. Proporsi responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.  
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Grafik 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
3.2.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

 Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi tingkat pendidikan 

masyarakat pengguna layanan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. Informasi ini 

penting untuk memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta 

ekspektasi dan persepsi masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat 

terhadap layanan administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan  Pendidikan 

No Kategori Pendidikan Jumlah % 

1 SD 7 14 

2 SMP 13 26 

3 SMA 30 60 

4 DIPLOMA 0 0 

5 SARJANA  0 0 

6 PASCA SARJANA 0 0 

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa responden atau pengguna jasa layanan 

administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan paling dominan pada jenjang 

pendidikan SMA (60%) disusul kategori pendidikan SMP (26%) kemudian kategori 

pendidikan SD (14%). Tidak ada responden pada jenjang pendidikan Diploma, 

Sarjana dan Pasca Sarjana. Proporsi secara lengkap responden berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Laki-laki
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Karakter Responden Jenis Kelamin
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Grafik 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

3.2.4 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan utama 

 Informasi jenis pekerjaan responden bermanfaat dalam memahami 

kemampuan ekonomi dan ekspektasi serta persepsi masyarakat pengguna 

layanan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan. Pendidikan 

responden pada SKM dapat dilihat secara lengkap pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama 

No Kategori Pekerjaan Utama Jumlah % 

1 PNS/TNI/POLRI 0 0 

2 SWASTA 0 0 

3 WIRASWASTA 8 16 

4 PELAJAR 0 0 

5 LAINNYA 42 84 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa responden atau pengguna jasa layanan 

kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan kategori Pekerjaan Utama 

paling dominan adalah kelompok tani/pekeraan lainnya, dalam hal ini adalah 

kelompok tani/ternak (84%) disusul kategori wirawasta (16%)..Tidak ada 

responden dari kategori PNS/TNI/POLRI, swasta dan pelajar. Proporsi secara 

lengkap responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Grafik 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

 

3.1. Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit pelayanan Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan diperoleh dari 50 responden. Survei dilakukan mulai tanggal 17 

Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021. Responden diminta memberikan 

penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk 

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur 

pelayanan dari 50 responden seperti pada lampiran. Berdasarkan data yang 

dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti 

pada tabel 6 dan gambar 5. 

Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Unsur Pelayanan 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 

1 Kesesuaian persyaratan 3 

2 Prosedur pelayanan 3,1 

3 Kecepatan pelayanan 3 

4 Biaya pelayanan 4 

5 Jenis pelayanan 3 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3 

7 Sikap dan perilaku petugas 3,68 

8 Kualitas sarana dan prasarana pelayanan 3 

9 Penanganan pengaduan 3,82 
 NRR Tertimbang 3,256 
 

Nilai Konversi IKM 81,4 

0% 0%

16% 0%

84%

Karakteristik Responden Pekerjaan Utama

PNS/TNI/POLRI SWASTA WIRASWASTA PELAJAR LAINNYA
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Tabel 7 menunjukkan bahwa 6 unsur pelayanan berada pada range 2,51-3,25 yang 

berarti baik dan 3 unsur pelayanan diatas 3,25 yang berarti sangat baik. Di antara 

sembilan unsur pelayanan tersebut, nilai terendah adalah tiga yaitu kesesuaian 

persyaratan, kecepatan pelayanan, jenis pelayanan, kemampuan petugas pelayanan dan 

kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Nilai terendah pada pelayanan kesehatan 

hewan tersebut disebabkan karena kelompok tani/ternak menganggap kelima unsur 

tersebut masih memerlukan perbaikan. Nilai rata-rata tertinggi adalah yaitu unsur biaya 

penaganan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi biaya penangann, pelayanan kesehatan 

hewan  pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan memiliki komitmen tertinggi dalam 

melayani kelompok tani/ternak. 

 

 

Grafik 5. Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

3.2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

  

 Hasil survei kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang disebar terhadap 50 

responden menunjukan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian Tahun 2021 

adalah 81,4. Kuesioner hasil dari responden seperti pada tabel 7. 

Tabel 8. Nilai Interval Nilai SKM dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai Interval Konversi SKM Kinerja Unit Pelayanan 

A (SANGAT BAIK) 81,26 - 100,00 

B (BAIK)  62,51 - 81,25 

C (KURANG BAIK)  43,76 - 62,50 

D (TIDAK BAIK)  25 - 43,75 

  

Dengan IKM sebesar 81,4, apabila kita lihat tabel 7 maka dapat diambil 

kesimpulan Layanan Kesehatan Hewan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan 

adalah Sangat Baik. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH 

 

4.1. Analisa Masalah 

 
 Unsur pelayanan Kesehatan Hewan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten 

Pacitan meliputi 9 unsur yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, 

kecepatan pelayanan, biaya pelayanan, jenis pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, sikap dan perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana dan 

penanganan pengaduan. Nilai 9 unsur tersebut berkisar antara 3 sampai dengan 4 

yang menunjukkan bahwa pelayanan sarana dan prasarana pertanian ini sudah 

berjalan baik, namun ada beberapa yang masih belum optimal dan memerlukan 

perbaikan. Penyebab belum optimalnya pelayanan tersebut meliputi : 

1. Kesesuaian Persyaratan 

Pada unsur kesesuaian persyaratan mendapatkan nilai 3 yang merupakan nilai 

terendah pada pelayanan kesehatan hewan. Kesesuaian persyaratan dengan 

jenis pelayanan sudah baik namun masih dapat diperbaiki supaya hasilnya lebih 

optimal. 

2. Kualitas sarana dan prasarana pertanian 

Sarana dan prasarana pertanian di unit pelayanan ini merupakan komponen yang 

sangat penting untuk meningkakan produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil 

survei, unsur kualitas sarana dan prasarana pertanian sudah baik dengan nilai 3. 

Meskipun nilai 3 sudah termasuk kategori baik, namun nilai termasuk kategori nilai 

terendah pada pelayanan kesehatan hewan. Oleh karena itu, pelayanan pada 

unsur kualitas sarana dan prasarana pertanian harus lebih ditingkatkan lagi karena 

masih ada sarana dan prasarana yang kualitasnya belum optimal. 

3. Kecepatan Pelayanan 

Pada unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai 3 yang merupakan nilai 

terendah pada pelayanan kesehatan hewan. Kecepatan pelayanan oleh petugas 

sudah baik namun masih dapat diperbaiki supaya hasilnya lebih optimal. 

Kecepatan pelayanan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga pelayanan lebih 

efektif dan efisien sehingga kelompok tani/ternak sebagai penerima pelayanan 

menjadi lebih puas terhadap pelayanan kesehatan hewan. 

4. Kemampuan Petugas Pelayanan 

Pada unsur kemampuan petugas pelayanan mendapatkan nilai 3 yang merupakan 

nilai terendah pada pelayanan kesehatan hewan. Kemampuan petugas pelayanan 

sudah baik namun masih dapat diperbaiki supaya hasilnya lebih optimal. 
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Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas petugas 

pelayanan melalui pelatihan atau bimbingan teknis. 

5. Jenis Pelayanan 

Pada unsur jenis pelayanan mendapatkan nilai 3 yang merupakan nilai terendah 

pada pelayanan kesehatan hewan. Kesesuaian produk layanan antara yang 

tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan sudah sesuai namun 

masih dapat diperbaiki supaya hasilnya lebih optimal. 

6. Kurang respeknya masyarakat dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif). 

Penyebab hal tersebut adalah : 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hasil SKM. 

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perubahan kualitas layanan. 

4.2. Pemecahan Masalah 

 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka alternatif pemecahan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perbaikan kualitas sarana dan prasarana pertanian. 

2. Perlu adanya evaluasi pada tiap jenis pelayanan supaya pelayanan yang 

diberikan bisa lebih optimal. 

3. Kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan supaya lebih efektif dan efisien 

4. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas pada petugas pelayanan supaya 

pelayanan yang diberikan lebih optimal. 

5. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentignya Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

untuk mewujudkan layanan prima dalam arti memenuhi harapan dan 

kebutuhan baik pemberi maupun penerima layanan. 

6. Diperlukannya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di seluruh 

sektor untuk terus meningkatkan kemampuan, kenyamanan, keamanan dan 

kelengkapan sarana prasarana pendukung dan mau serta mampu 

melaksanakan layanan publik secara baik, transparan dan akuntabel. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mulai tanggal 17 Juni 

2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan Pertanian Dinas Pertanian 

Kabupaten Pacitan secara umum mencerminkan kualitas yang sangat baik. 

Nilai dari hasil SKM Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan setelah dikonversikan 

adalah 81,4  yang berarti memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. 

2. Supaya dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan 

Pertanian yang prima diperlukan sarana pendukung Sumber Daya Manusia 

yang optimal. 

3. Pelayanan kesehatan hewan yang sudah sangat baik perlu dipertahankan dan 

lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya. 

5.2 Rekomendasi 

 

Beberapa hal terkait dengan pemberian layanan kesehatan hewan hasil SKM 

tahun 2021 yang dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Pacitan adalah : 

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik; 

2. Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas pelayanan; 

3. Perlu adanya perbaikan kualitas sarana prasarana pertanian; 

4. Perlu upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan 

pelayanan; 

5. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan berkualitas pada 

setiap jenis pelayanan yang ada. 

 

 

 

    


