
STUDI KEPUASAN LAYANAN BIROKRASI  

DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A SURAKARTA 

 
 

TESIS 
 
 

 

 
 
 
 

Oleh 

M. FARID IRFAN MAHFUDZ 
NIM  : P100030041 

Program Studi : Magister Manajemen 

Konsentrasi : Manajemen Pemasaran 

 
 
 
 

PROGRAM  PASCASARJANA 

UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH  SURAKARTA 

2005 



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor: 32/KMK.01/1998 tanggal 04 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas pokok Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di 

bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Menteri dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan lalu 

lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk 

dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Adapun fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: 

a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta 

pemberian kemudahan di bidang bea dan cukai sesuai dengan kebijaksaan 

yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku; 

b. Pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang 

dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan peraturan 

yang berlaku; 
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c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta 

kelancaran arus barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke atau dari 

wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri 

dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 

d. Pencegahan dan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya yang pelaksanannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 

Guna memperlancar fungsi dan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai maka dibentuk unit-unit pelaksana yang lebih kecil baik ditingkat pusat, 

wilayah, maupun pelayanan yang tercermin dalam struktur organisasi. Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta merupakan salah satu kantor 

pelayanan dibawah Kantor Wilayah VI DJBC Semarang yang wilayah kerjanya 

meliputi Kabupaten/Kota eks karesidenan Surakarta, yaitu: Kota Surakarta, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten  

Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. 

Secara khusus tugas dan fungsi Seksi Cukai Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai (KPBC) Surakarta adalah memberikan pelayanan di bidang cukai kepada 

dunia usaha, industri, dan masyarakat baik hasil tembakau maupun Etil Alkohol 

(EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang menjadi obyek 

cukai.  
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81 tahun 

1993 tentang tata laksana pelayanan umum, bahwa pelayanan yang baik 

mengandung sendi-sendi: 

1. Kesederhanaan terhadap prosedur pelayanan misalnya mudah, murah, cepat 

dan lancar; 

2. Kejelasan dan kepastian, mengenai prosedur dan pelayanan umumnya, 

persyaratan, unit kerja/pejabat, biaya, waktu dan lain-lain; 

3. Keamanan dalam arti memberikan keamanan dan memberikan kepastian 

hukum; 

4. Keterbukaan dalam arti terhadap prosedur, persyaratan, waktu dan biaya; 

5. Efisensi dalam pencapaian sasaran pelayanan; 

6. Keadilan yang merata dalam arti pelayaan terdistribusi secara merata terhadap 

semua yang membutuhkan pelayanan; 

7. Ketepatan waktu dalam arti penyelesaian waktu tepat sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

Sendi-sendi pelayanan prima menurut Menpan seiring dengan kriteria pemasaran  

(pelayanan) jasa yang memang berbeda dengan pemasaran barang. Assauri (2000) 

membuat kelompok pemasaran jasa ada tiga, yaitu: pemasaran eksternal, 

pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Pemasaran internal adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk produk jasa 

yang dihasilkannya, pelaksanaanya melalui strategi bauran pemasaran baik 
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melalui produk yang dihasilkan, harga/ongkos maupun penyaluran berupa 

prosedur dan promosi. 

Pemasaran internal adalah kegiatan untuk memberikan kesenangan dan 

ketenangan serta motivasi kepada karyawan untuk menjalankan kegiatannya. 

Kemudian pemasaran interaktif adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui 

interaksi dengan pelanggan untuk membina hubungan baik dalam waktu jangka 

panjang. 

Berdasarkan pengertian pengelompokan pemasaran tersebut di atas, maka 

sifat layanan publik berupa jasa yang berlaku sepanjang masa dan berlaku 

nasional, pemasaran jasa yang terkait secara langsung adalah pemasaran eksternal 

yang pelaksanaanya melalui strategi bauran pemasaran berupa prosedur, dan 

biaya, sedangkan faktor kualitas kerja adalah pelaksanaan dari pemasaran 

interaktip dengan menempatkan pegawai sebagai kunci keberhasilan dengan 

fokus kepuasan pengguna melalui peningkatan kualitas kerja berupa ketrampilan 

kerja, ketepatan kerja, dan inisiatif sebagai inti “customer service” 

Pemasaran internal merupakan fakfor pendukung karena tersebut telah 

diatur secara khusus dalam UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok 

kepegawaian. Melihat dari hal-hal tersebut maka pemilihan faktor prosedur, biaya 

dan kualitas kerja sangat penting mempengaruhi kepuasan pengguna (baik 

industri, perdagangan dan masyarakat) pada layanan publik. 

Ilustrasi yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap hal-hal berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 



 5

mempengaruhi kepuasan pengguna jasa layanan cukai yang dilakukan oleh Seksi 

Cukai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta, maka masalah yang 

diajukan untuk penulisan tesis adalah “Studi Kepuasan Layanan Birokrasi Di 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta”. 

 
B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang bisa ditarik dari latar belakang yang diuraikan di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat kepuasan layanan birokrasi di Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Surakarta? 

2. Sejauh mana pengaruh kemampuan sumber daya manusia, lamanya waktu 

layanan, dan prosedur terhadap kepuasan layanan birokrasi di Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 

1. Tingkat kepuasan layanan birokrasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

A Surakarta; 

2. Pengaruh kemampuan sumber daya manusia, lamanya waktu layanan, dan 

prosedur terhadap kepuasan layanan birokrasi di Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

berupa informasi/input-input kepada Seksi Cukai Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A Surakarta dalam pengambilan keputusan manajemen khususnnya 

peningkatan kualitas pelayanan dengan pendekatan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kepuasan layanan birokrasi di bidang cukai kepada dunia usaha, 

industri, dan masyarakat baik hasil tembakau maupun Etil Alkohol (EA), dan 

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang menjadi obyek cukai. 
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