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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha 

(corporate governance) dan masyarakat (civil society). Aparatur negara sebagai 

penyelenggara negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk 

merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. 

Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Wikipedia Indonesia, 2008).                                                                                                                             

Menurut Pradjarta Dirdjosanjoto pelayanan publik adalah menjadi hak 

warga negara, dan negara wajib menyediakannya (Rusli, 2008).   
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Pengertian pelayanan publik diatas akan memberikan pemahaman bahwa 

pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat disamping menjalankan peraturan pemerintah, 

sifatnya adalah saling melengkapi dimana masyarakat membutuhkan pemerintah 

untuk melangsungkan kehidupannya dan pemerintah membutuhkan masyarakat 

sebagai SDM negara. Dalam penelitian ini nantinya akan dikonsentrasikan 

pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.  

Peran dan fungsi Polri sebagai aparatur negara yaitu memberikan 

pelayanan keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia 

sehingga masyarakat dapat melakukan produktivitasnya dengan aman, dimana 

menjadi hak bagi seluruh warga negara. Dapat dikatakan juga prinsip yang hakiki 

dari peran dan fungsi POLRI adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan menyadari bahwa sumber daya manusia (masyarakat) adalah 

sebagai asset utama bangsa (Chryshnanda, 2008).  

Lalu lintas yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

karena dalam jaman yang serba modern ini lalu lintas merupakan faktor utama 

pendukung produktifitas masyarakat (Chryshnanda, 2008). Oleh karena itu 

pemerintah memberikan pelayanan lalu lintas dan polisi yang diberikan tanggung 

jawab untuk mengatur lalu lintas. Selain itu keamanan dan kelancaran dalam lalu 

lintas menjadi hal yang harus diperhatikan oleh negara maupun masyarakat 

sendiri.  

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan 

tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, 
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pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi 

pengemudi dan kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas. Sehingga lebih khusus lagi bahwa polisi lalulintaslah 

yang melayani masyarakat dalam urusan lalu lintas (Chryshnanda, 2008). 

Pemerintah menetapkan aturan dalam urusan lalu lintas, salah satunya 

adalah aturan mengenai SIM (Surat Ijin Mengemudi). SIM merupakan alat kontrol 

dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, sebagai identitas 

diri para pengemudi kendaraan motor yang telah dinyatakan mampu 

mengemudikan kendaraan bermotor, juga sebagai bentuk tanggung jawab bagi 

Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor (Chryshnanda, 2008). 

Di Indonesia, surat ijin mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan 

identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi 

persyaratan adminitrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas 

dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor (Wilkipedia, 2008).  

Landasan hukum mengenai SIM (Petunjuk Teknis 

No.Pol:Juknis/02/I/1994) yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.14 Tahun 1992 

bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin 

Mengemudi (SIM). Ketentuan pidana mengenai SIM yaitu barangsiapa 

mengemudi kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin 

Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (Pasal 59 ayat (1) UU No.14 Tahun 

1993). Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM 
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp.6.000.000,- (Pasal 59 ayat (2) UU No.14 Tahun 1993). Peraturan ini 

menjadikan kepemilikan SIM bagi masyarakat yang syarat akan lalu lintas 

menjadi perihal yang wajib dan tidak bisa ditawar lagi.  

Kepemilikan SIM didahului dengan proses seleksi, dengan begitu 

diharapkan pengguna kendaraan memiliki kemampuan dan pemahaman yang 

cukup sehingga tidak membahayakan orang lain ketika mengemudi. Kepentingan 

masyarakat untuk berkendara dan kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban, 

membuat polisi harus menyediakan sebuah mekanisme pelayanan bagi 

masyarakat yang memerlukan SIM (Chryshnanda, 2008). 

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam jaman yang serba 

modern ini, lalu lintas merupakan faktor utama yang dinilai sebagai jalan untuk  

meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai asset utama bangsa, bahwa 

produktivitas masyarakat ditentukan dari lalu lintas yang memadai. Oleh karena 

itu pemerintah menyediakan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat melalui 

polisi lalu lintas, dimana merupakan badan yang bertanggung jawab dalam 

kebutuhan ini. Lalu lintas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah salah 

satu aturan yang menyangkut hal tersebut yakni SIM (Surat Ijin Mengemudi). 

SIM yaitu bukti bahwa seseorang berhak secara kemampuan, adminitrasi, dan 

tanggung jawab untuk mengendarai kendaraan bermotor. Mengingat bahwa 

masyarakat sebagai asset utama bangsa, dan masyarakat juga yang akan 

membangun bangsa, sehingga dengan mendukung produktivitas masyarakat 

diharapkan akan terwujud timbal balik yang searah terhadap visi kemajuan 
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bangsa. Asusmsinya adalah dengan membantu masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, maka masyarakat 

akan merasa puas dengan pemerintah, sehingga masyarakat dengan kepercayaan 

penuh akan mendukung apa yang dirancang dalam rencana pembangunan 

selanjutnya. 

Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak kekurangan yang 

mewarnai proses pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Terutama 

dalam penelitian ini adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan 

kepolisian sebagai aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat.  

Kenyataan yang ada seperti yang diberitakan Solopos 24 April 2008 

memuat berita yang di laporankan oleh KON (Komisi OmBudsman Nasional) 

Jateng & DIY bahwa layanan kepolisian menjadi sesuatu yang paling dikeluhkan. 

Tercatat 222 laporan keluhan masyarakat diterima selama tahun 2007, dan polisi 

paling banyak dikeluhkan dengan jumlah laporan sebanyak 57 kasus. Data 

lengkap dapat dilihat di tabel 1.1 berikut:  

Tabel 1. 1 

Laporan Keluhan Masyarakat 

Klasifikasi Terlapor 

Instansi  Jumlah 

Kepolisian 57 

Pemda 50 

Peradilan 25 

Institusi Pemerintah 

(Departemen) 
22 

BPN 19 

BUMN 18 

Kejaksaan 15 

BUMD 6 
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Perbankan 4 

Badan Legislatif 2 

Perguruan Tinggi Negri 2 

Institusi Pemerintah 

(Nondepartemen) 
1 

TNI 1 

Total  222 

Sumber: Harian Solopos (24 April 2008) 

 

Data lain yang diberitakan dalam Kendari Ekspres, (Indragiri, 13 

Desember 2007) bahwa suvei TII (Transparency International Indonesia) selama 

tahun 2007 menemukan hasil bahwa kepolisian adalah lembaga terkorup di 

Indonesia.  

Hasil voting masyarakat yang diperoleh dari situs Yahoo! Answers (2008) 

tema ”Kinerja Polisi Republik Indonesia,” 18 respoden yang mengisi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penilaian masyarakat mengenai kinerja polisi, diantaranya 

adalah:  

(1) Polisi masih dipimpin oleh orang-orang lama yang notabene kurang 

berwawasan dan otoriter, sistem kerja masih mempergunakan cara-cara lama dan 

tidak transparan; 

(2) Awal perekrutan polisi yang tidak jujur, standar pendidikan yang 

lemah dan budaya KKN, bukan rahasia polisi melindungi pihak-pihak tertentu 

yang berkuasa (berani bayar mahal), sehingga banyak menimbulkan kekecewaan 

rakyat, ketidakadilan, dan sentimen terhadap polisi; 
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(3) Sebenarnya polisi dengan segera bisa berubah jikalau dari pucuk 

pimpinan atas benar-benar serius memperbaiki Polri, saat ini budaya ABS (Asal 

Bapak Senang) masih melekat pada diri Polisi, 

(4) Kesejahteraan polisi yang sangat jauh dari standar, hal inilah yang 

pertama sekali membuka peluang terjadinya pelencengan-pelencengan dalam 

tubuh Polri,  

(5) Masyarakat yang terbiasa dengan budaya suap, ketika polisi 

menangkap pelaku pidana masyarakat selalu berusaha dengan berbagai cara untuk 

meringankan atau bahkan bebas dari jeratan hukum, inilah peluang yang paling 

sering terjadi,  

(6) Komponen-komponen pemerintah lain, ketika polisi dengan serius 

bekerja untuk menangkap pelaku, dan ketika diajukan ke pengadilan tidak sedikit 

pelaku bebas dengan cuma-cuma,  

(7) Polisi terlalu sibuk mengurusi diri sendiri, sehingga motto sebagai 

pelindung dan pelayan masyarakat terlupakan, dan boleh dibilang polisi sama 

dengan ’Pemadam Kebakaran,’ ketika kasus telah terjadi baru Polisi datang. 

Indonesia jauh tertinggal dibanding Filipina, Malaysia dan Thailand dalam 

indikator-indikator gabungan kualitas birokrasi, korupsi, dan kondisi sosial 

ekonomi. Kondisi iklim investasi, kesehatan, dan pendidikan saat ini sangat tidak 

memuaskan, sebagai akibat tidak jelasnya dan rendahnya kualitas pelayanan yang 

ditawarkan oleh institusi-institusi pemerintahan. Ketidakpastian hukum dan penuh 

praktek korupsi, membuat para investor berpaling. Pegawai negeri hanya memiliki 
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sedikit insentif untuk memperbaiki pelayanan. Hal ini, digabung dengan 

administrasi yang berbelit-belit dan ketinggalan jaman, berakibat pada 

ketidakpuasan masyarakat (The World Bank, 2008).  

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik yang 

diselengarakan oleh kepolisian masih dipandang kurang dan negatif oleh 

masyarakat. Padahal disisi lain pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah 

akan memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi negara, kepercayaan 

masyarakat dan juga kepuasan masyarakat. Maka ini menjadi sebuah paradigma 

yang perlu dicermati kembali mengenai kepuasan masyarakat terhadap 

pemerintah demi menciptakan stabilitas negara.  

Negara harus dapat memberikan garansi pelayanan bermutu tinggi jika 

pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat ingin tetap dipertahankan dalam 

lingkungan mendunia yang penuh persaingan ini. Penyediaan pelayanan 

pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat 

yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyedian pelayanan publik 

yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi 

yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan 

pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi 

semakin penting untuk dilaksanakan (Mohammad, 2003). 

Howell dan Dipboye (Munandar, 1995) memandang kepuasan sebagai 

hasil keseluruhan dari derajad rasa suka atau tidak suka individu terhadap 

berbagai aspek dari suatu hal. Dengan kata lain kepuasan mencerminan sikap dari 
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individu terhadap suatu hal. Sikap dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

kepuasan masyarakat, dimana akan termanifestasi ke dalam sikap positif 

masyarakat kepada pemerintah dengan adanya layanan yang diberikan dalam 

kepentingan berlalu lintas, harapannya tingkat kepercayaan masyarakat dapat 

bertambah kepada pemerintah sehingga masyarakat secara positif dapat 

mendukung program kerja yang disusun oleh pemerintah. 

Kepuasan masyarakat mengandung suatu proses yang sederhana namun 

komplek dan rumit. Kepuasan adalah perasaan puas atau kecewa yang berasal dari 

perbandingan antara kesan terhadap suatu hasil produk dengan harapan-

harapannya. Jika hasil berada dibawah harapan, maka ketidakpuasan masyarakat 

yang muncul, namun jika hasil memenuhi harapan, maka kepuasan masyarakat 

akan terwujud. Dan jika hasil melebihi harapan, maka masyarakat akan sangat 

puas (Kotler, 1993). 

Persepsi konsumen terhadap terhadap kualitas pelayanan akan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumennya. Hal ini sesuai dengan pemikiran 

Festinger (Swastha, 2000) yang menyatakan bahwa proses belajar individu 

dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, pengalaman masa lalu, kesadaran mengetahui 

bagaimana memanfaatkan sesuatu keadaan untuk mencapai tujuan. Persepsi 

terhadap suatu pelayanan tiap masing-masing individu berbeda sehingga akan 

membawa kepuasan yang berbeda pula. 

Pemahaman mengenai kepuasan dan ketidakpuasan merupakan perbedaan 

antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima. 

Dengan menggunakan terminology ini masyarakat merasakan kepuasan apabila 
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ada kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Terkadang dalam hal pelayanan 

terdapat kesulitan untuk mengevaluasi bagaimana kualitas yang diberikan, oleh 

karena itu persepsi terhadap kualitas sering dipakai sebagai tolok ukur (Arry & 

Joi, 2005).  

Gibson (1989) menyatakan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang 

terorganisir terhadap suatu stimulus dan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku 

individu. Persepsi oleh Lahry (Heriyanto, 2007) didefinisikan sebagai proses yang 

digunakan individu untuk menginterpretasikan data sensoris. Data sensoris sampai 

pada individu melalui lima indera. Dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat 

mempersepsikan kualitas jasa yang diberikan polisi dalam memberikan pelayanan 

SIM. 

Persepsi pelanggan mengenai barang atau jasa merupakan sesuatu yang 

subjektif. Morgan (Arry & Joi, 2005) berpendapat bahwa kualitas diawali oleh 

kebutuhan pelanggan dan diakhiri oleh persepsi pelanggan. Maksudnya adalah 

masyarakat selaku pelanggan bagi polisi, kebutuhan akan SIM mengawali 

persepsi yang akan dibentuk terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

polisi. Sehingga kualitas jasa yang diberikan polisi dalam adminitrasi pembuatan 

SIM memungkinkan masyarakat untuk membentuk persepsinya.  

Dalam hal ini yaitu masyarakat sebagai unsur yang memberikan evaluasi 

atau lebih tepatnya persepsi masyarakat diukur untuk melihat apakah pelayanan 

yang diberikan sudah berkualitas. Jika masyarakat mempersepsikan bahwa 

pelayanan yang diberikan telah berkualitas maka masyarakat akan merasakan 

puas, dan sebaiknya jika masyarakat mempersepsikan negatif artinya kualitas 
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pelayanan yang diberikan mengecewakan maka masyarakat akan merasa tidak 

puas. Pemaparan diatas sekiranya menunjukkan bahwa persepsi mengenai kualitas 

jasa pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.  

Penjelasan lainnya yaitu bahwa kepuasan merupakan suatu respon emosi 

atau afeksi seseorang terhadap suatu hal. Afeksi berarti menunjuk ada perasaan 

suka atau tidak suka. Lefrancois (Tjiptono, 1997) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan kebutuhan dasar yang dapat digambarkan sebagai suatu hal 

yang menyenangkan. Kebutuhan dasar ini muncul karena adanya dorongan-

dorongan tertentu yang harus disalurkan. Rasa puas akan muncul jika dorongan 

tersebut dapat disalurkan dan sebaliknya jika dorongan tersebut tidak dapat 

disalurkan, maka akan muncul ketidakpuasan. 

Kemudian menurut Locke (Munandar, 1995) terdapat dua unsur penting 

dalam kepuasan, yaitu nilai-nilai suatu objek dan kebutuhan-kebutuhan dasar dari 

subjek. Nilai-nilai merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan 

sesuatu. Nilai yang ingin dicapai adalah yang dianggap penting oleh individu. 

Nilai-nilai tersebut harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan hasil dari 

individu yang berkaitan dengan motivasi.  

Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi adalah 1) kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang 

diawali oleh kondisi-kondisi fisiologis, minat-minat, kepentingan-kepentingan, 

sikap-sikap, dan aspirasi-aspirasi, 2) kecenderungan untuk melakukan sesuatu; 
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sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan 

tertentu yang telah di rencanakan (Kartono & Dali Gulo, 2003). 

Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong 

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah tercapainya 

suatu tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan atau 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Munandar, 1995). 

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu yang mendorong 

perilaku ke arah tujuan. Pendapat George R Terry (dalam Moekijat, 2001) 

menyatakan motivasi adalah keinginan dalam diri individu yang mendorong untuk 

bertindak. Proses motivasi mencakup tiga hal, yaitu pengenalan dan penilaian 

kebutuhan yang belum terpuaskan, penentuan tujuan yang akan menentukan 

kepuasan, dan penentuan tindakan yang ditentukan untuk memuaskan kebutuhan. 

Teori insentif/incentive theory (Walgito, 2002) juga dapat menjelaskan 

dinamika psikologis seseorang untuk bertingkah laku membuat SIM. Teori ini 

menjelaskan bahwa organisme akan dapat menyadari tentang akibat atau 

konsekwensi dari perilaku atau perbuatannya, dan organisme akan mendekati 

kepada insentif yang positif, dan menjauhi insentif yang negatif. Seseorang 

menyadari bahwa tanpa memiliki SIM maka konsekwensi atau akibat yang akan 

ia peroleh adalah hukuman pidana atas aturan yang diberlakukan. Namun 

sebaliknya jika ia memiliki SIM maka ia akan terhindar dari insentif negatif atau 

hukuman pidana yang mengatur mengenai SIM tadi. Sehingga individu tergerak 

untuk memiliki SIM dari pada tidak memilikinya. Kemudian didukung oleh teori 

kebutuhan Maslow yaitu ”Hierarki Need” (Robbins, 2003), dapat dikaji menenai 
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kebutuhan masyarakat akan kepemilikan SIM, sesuai dengan tingkat kebutuhan 

Maslow yang kedua bahwa manusia membutuhkan keamanan, dalam penelitian 

ini adalah keamanan dalam berlalu lintas, dimana dengan memiliki SIM maka 

seseorang akan merasa aman dalam menjalankan lalu lintas. Dengan diawali 

dengan kebutuhan tersebut juga ditambah dengan faktor luar berupa aturan pidana 

mengenai wajib SIM akan meunculkan dorongan yang lebih kuat untuk seseorang 

memiliki SIM demi keselamatannya.  

Sekiranya dari beberapa penjelasan motivasi diatas dapat ditarik 

kesimpulan mengenai motivasi membuat SIM adalah bahwa terdapat kebutuhan 

dari individu yang bisa berasal dari dalam diri individu maupun diluar individu 

kemudian secara sadar dimengerti mengenai konsekwesi positif dan negatifnya 

yang kemudian mendorong individu untuk memiliki SIM. Sehingga timbullah 

tingkah laku untuk membuat SIM secara nyata. 

Howell dan Dipboye (Munandar, 1995) memberikan model mengenai 

kepuasan, yaitu: bahwa kondisi akan mempengaruhi motivasi individu lalu dari 

hal itu maka akan memunculkan sikap yaitu kepuasan. Penelitian ini mengacu 

bahwa aturan lalu lintas adalah dengan mengadakan kepemilikan SIM guna 

mengatur lalu lintas, hal ini bisa memunculkan motivasi masyarakat untuk 

membuat SIM, yang nantinya akan menimbulkan kepuasan sehingga nantinya 

termanifestasi ke dalam sikap positif masyarakat terhadap pemerintah. 

Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis apakah dengan persepsi yang 

positif terhadap jasa pelayanan polisi dan motivasi yang tinggi untuk membuat 

SIM akan membuat masyarakat puas dengan pemerintah. Berdasarkan uraian di 



 

 

 

 

14

atas penulis mengajukan rumusan masalah “apakah ada hubungan antara persepsi 

terhadap kualitas jasa pelayanan dan motivasi membuat SIM dengan kepuasan 

masyarakat”. Berdasarkan pertanyaan penelitian, penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara persepsi terhadap kualitas jasa pelayanan 

dan motivasi membuat SIM dengan kepuasan masyarakat”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kualitas jasa pelayanan 

polisi dengan kepuasan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi membuat SIM dengan kepuasan 

masyarakat. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan dan 

motivasi membuat SIM dengan kepuasan masyarakat. 

4. Mengetahui sumbangan efektif persepsi kualitas jasa pelayanan dan motivasi 

membuat SIM terhadap kepuasan masyarakat. 

5. Mengetahui aspek apa saja dari persepsi terhadap kualitas jasa pelayanan dan 

motivasi membuat SIM yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

masyarakat. 



 

 

 

 

15

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a.   Ilmu Psikologi 

Memberikan sumbangan data empiris dan wacana ilmu pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi. 

b.   Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

serta pengetahuan tentang peran persepsi terhadap kualitas jasa pelayanan dan 

motivasi membuat SIM dengan kepuasan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai 

bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepolisian  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengkaji kualitas 

jasa pelayanan, motivasi membuat SIM, dan kepuasan masyarakat bagi instansi 

kepolisian. 

b. Bagi Pemerintah 

Jika terbukti memiliki hubungan, dapat memberikan gambaran mengenai 

persepsi terhadap jasa pelayanan dan motivasi membuat SIM akan memberikan 

pengaruh pada kepuasan masyarakat, sehingga dapat dijadikan alternatif solusi 

ketika muncul masalah yang menyangkut aspek-aspek tersebut didalamnya. 
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