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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pengurusan surat izin mengemudi di 

Satlantas Polres Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Desain  penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentas. Teknik analisis data yang digunakan 

terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasi penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan pengurusan surat izin mengemudi di Satlatas Polres Bulukumba Kabupaten Bulukumba sudah baik, 

dilihat dari 10 indikator, yakni bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, 

keamanan, komunikasi, akses, dan kemampuan memahami pelanggan. Meskipun 3 indikator belum berjalan 

dengan baik yaitu yang pertama bukti fisik dimana sarana dan prasarananya masih kurang baik seperti kurangnya 

kursi yang membuat masyarakat tidak mendapatkan tempat duduk dan minimnya ruang foto dan ruang tunggu, 

keduaakses dalam proses pengurusan SIM rata-rata masyarakat atau pemohon SIM kurang memahami prosedurnya 

dan kurang mengetahui program SIM keliling untuk memudahkan pengurusan perpanjangan SIM dan yang 

ketigakemampuan memahami pelanggan pelayanan tidak merata, masih membeda-bedakan antara status dan 

golongan. Segala bentuk prosedur sebaiknya dijalankan agar masyarakat paham akan pelaksanaan dan tatacara 

dalam pengurusan SIM 

 

Kata Kunci:Kualitas Pelayanan, Surat Izin Mengemudi (SIM) 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan 

yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan 

pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa 

layanan tersebut berkualitas jika perusahaan atau 

lembaga tertentu mampu menyediakan produk 

dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, 

kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna. 

Secara umum, kualitas layanan sering 

digunakan sebagai dasar untuk produk layanan 

karena produk utama yang dipasarkan adalah 

layanan yang berkualitas dan layanan ini dibeli 

oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas 

penyediaan layanan adalah dasar untuk 

pemasaran jasa. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

diperlukan suatu norma hukum yang memberikan 

peraturan secara jelas, sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 

pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintah yang baik serta memberikan 

perlindungan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk dari penyalahgunaan wewenang di 

dalam penyelenggaraan  pelayanan publik. 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

penggunaan kendaraan maka meningkatnya pula 

permintaan masyarakat akan kewajiban yang 

sama yaitu hak menerima pelayanan dan 

kewajiban memberi pelayanan. Pada proses dan 

praktek pelayanan yang harus di perhatikan yaitu 

tingkat kepuasan terhadap masyarakat, dalam hal 

ini pelayanan yang di berikan oleh pihak 

kepolisian menyangkut pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) 

Pelaksanaan pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) telah dilakukan kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) lebih dari 50 tahun 

yang lalu hingga saat ini, dalam kurung waktu 

lebih dari setengah abad masyarakat telah 

menerima kenyataan bahwa polri merupakan 

satu-satunya instansi yang mengeluarkan Surat 

Izin Mengemudi (SIM). Seiring dengan 

bergulirnya waktu, pelayanan polisi lalu lintas 

kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) dituntun lebih professional, 

bermoral dan transparan guna menghilankan 

kesan negatif masyarakat. Untuk mendapatkan 

Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus 

memiliki kompetensi mengemudi yang dapat 

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau 

belajar sendiri. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan 

alat Negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegagkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, mengayomi, dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam Negara. 
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Pemberi pelayanan dalam hal ini harus 

memperhatikan secara khusus karena 

menyangkut kepentingan orang banyak. 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki 

dari sosok aparatur sebagai abdi Negara dan 

masyarakat. Sebagai abdi masyarakat berusaha 

melayani kepentingan msayarakat. Salah satu 

bentuk pelayanan yang diberkan oleh kepolisian 

yaitu pelayanan pembuatan Surat Izin 

Pengemudi (SIM). 

Setiap pengemudi bermotor wajib memiliki 

SIM. Di Indonesia SIM adalah alat bukti 

registrasi dan identitas yang diberkan oleh Polri 

kepada seseorang yang telah memnuhi 

persyaratan administrasi, sehat jasmani dan 

rohani, memahami peraturan lalu lintas dan 

terampil mengemudi kendaraan bermotor. Dalam 

pasal 77 ayat (1) Undang-undang nomor 22 

tahun 2009 dijelaskan setiap orang yang 

mengemudi kendaraan bermotor dijalan raya 

wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis 

kendaraan bermotor yang di kemudikan. Tujuan 

pembuatan SIM yaitu sarana perlindungan 

masyarakat, kepatuhan terhadap hukum dan 

cermin diri berprilaku tertip dan sopan santun di 

jalan. 

Pelayanan kepada masyarakat dalam 

pembuatan Surat Izin mengemudi dilaksanakan 

juga untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, karena dalam masyarakat yang 

modern, Surat Izin Mengemudi (SIM) 

merupakan salah satu faktor utama pendukung 

berlalu lintas. Untuk itu polisi lalu lintas juga 

mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan 

bahasa Polri di masa depan, sebagai administrasi 

Negara atau administrasi publik yang 

berorientasi pada pelayanan haruslah 

memberikan pelayanan yang prima, untuk 

menuju pelayanan Polri yang prima sesuai 

dengan harapan masyarakat dan dapat 

mengangkat citra serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada aparat Negara 

khususnya Polri. 

Masyarakat merupakan suatu keharusan 

guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, 

sehingga apa yang menjadi keinginan dan 

harapan akan dapat tercapai. Peningkatan kinerja 

pelayanan kepolisian merupakan hal yang sangat 

penting, penigkatan dimaksud dari kualitas kerja. 

Sikap dan pengabdiannya terhadap pelaksanaan 

tugas polri sehingga dapat memenuhi tuntutan 

Negara yaitu melayani, melindungi, dan 

mengayomi masyarakat. 

Tabel 1 Data Jumlah Pembuatan SIM Tahun 

2021 

 

Sumber Data:Satlantas Polres Bulukumba 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan data 

pembuatan SIM tahun 2021 di kantor Satlantas 

Polres Bulukumba dengan jumlah pembuatan 
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baru, perpanjang, dan peningkatan. SIM A 

selama Bulan Januari sebanyak  364 buah SIM, 

SIM C sebanyak 712 buah SIM, dan SIM B 

sebanyak 44 buah SIM jadi total pembuatan SIM 

di bulan Januari sebanyak 1120 buah SIM. Pada 

bulan Februari SIM A sebanyak 305 buah SIM, 

SIM C sebanyak 653 buah SIM, dan SIM B 

sebanyak 42 buah SIM jadi total pembuatan SIM 

di bulan Februari sebanyak 1000 buah SIM. Pada 

bulan Maret SIM A sebanyak 321 buah SIM, 

SIM C sebanyak 574 buah SIM, dan SIM B 

sebanyak 56 buah SIM jadi total pembuatan SIM 

di bulan Maret sebanyak 951 buah SIM.Pada 

bulan April SIM A sebanyak 277 buah SIM, 

SIM C sebanyak 522 buah SIM, dan SIM B 

sebanyak 48 buah SIM jadi total pembuatan SIM 

di bulan April sebanyak 847 buah SIM.Pada 

bulan Mei SIM A sebanyak 353 buah SIM, SIM 

C sebanyak 649 buah SIM, dan SIM B sebanyak 

56 buah SIM jadi total pembuatan SIM di bulan 

Mei sebanyak 1058 buah SIM.Pada bulan Juni 

SIM A sebanyak 471 buah SIM, SIM C 

sebanyak 851 buah SIM, dan SIM B sebanyak 

95 buah SIM jadi total pembuatan SIM di bulan 

Juni sebanyak 1417 buah SIM. Pada bulan Juli 

SIM A sebanyak 518 buah SIM, SIM C 

sebanyak 923 buah SIM, dan SIM B sebanyak 

70 buah SIM jadi total pembuatan SIM di bulan 

Juli sebanyak 1511buah SIM. Pada bulan 

Agustus SIM A sebanyak 334 buah SIM, SIM C 

sebanyak 571 buah SIM, dan SIM B sebanyak 

56 buah SIM jadi total pembuatan SIM di bulan 

Agustus sebanyak 961 buah SIM. Pada bulan 

September SIM A sebanyak 529 buah SIM, SIM 

C sebanyak 1037 buah SIM, dan SIM B 

sebanyak 86 buah SIM jadi total pembuatan SIM 

di bulan September sebanyak 1652 buah SIM. 

Pada bulan Oktober SIM A sebanyak 397 buah 

SIM, SIM C sebanyak 889 buah SIM, dan SIM 

B sebanyak 67 buah SIM jadi total pembuatan 

SIM di bulan Oktober sebanyak 1353 buah 

SIM.Pada bulan November SIM A sebanyak 436 

buah SIM, SIM C sebanyak 886 buah SIM, dan 

SIM B sebanyak 73 buah SIM jadi total 

pembuatan SIM di bulan November sebanyak 

1395 buah SIM.Pada bulan Desember SIM A 

sebanyak 469 buah SIM, SIM C sebanyak 904 

buah SIM, dan SIM B sebanyak 73 buah SIM 

jadi total pembuatan SIM di bulan Desember 

sebanyak 1446 buah SIM. Jadi total pembuatan 

SIM selama tahun 2021 sebanyak 14.718 buah 

SIM 

Permasalahan di kantor Satlantas Polres 

Bulukumba Dilihat dari bukti fisik kualitas 

pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat 

informasi. Permasalahan yang sering terjadi 

yaitu masyarakat yang menggunakan layanan 

perlu diadakan pembenahan terkait dengan 

fasilitas perkantoran yaitu pertama, terkait 

dengan tidak adanya ruang/tempat tunggu 

khusus bagi masyarakat selama menunggu 

proses pelayanan pembuatan SIM. Ruang/tempat 

tunggu khusus tersebut diperlukan karena selama 

ini tempat/ruang tunggu yang digunakan adalah 

menjadi satu dengan ruang dimana untuk 

memproses pelayanan, dan ruangannya terbatas 

baik dari segi luas atau tempat duduk yang 
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belum memadai jika pelanggan/masyarakat 

membeludak. Pelanggan/masyarakat yang 

kurang nyaman dengan hal tersebut kedua, tidak 

disediakannya tempat khusus informasi sehingga 

membingungkan bagi pelanggan/masyarakat 

yang membutuhkan informasi dalam hal 

pelayanan. 

Permasalahan lain pelayanan pembuatan 

SIM di Satlantas Polres Bulukumba adalah 

masalah keefektifan waktu dalam pembuatan 

SIM. Dalam pelayanan pembuatan SIM setiap 

calon, harus mengikuti proses pembuatan SIM 

sesuai dengan aturan yang ada di Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) tentang SIM, 

sedangkan dalam kenyataan pelaksanaan 

pembuatan SIM tidak mengikuti mekanisme yang 

sesuai dengan SOP, dari pendaftaran langsung 

penerbitan SIM tanpa ujian teori dan praktek, 

pelaksanaan yang dilakukan oleh unit penerbit 

SIM tidak sesuai dengan aturan SOP Surat Izin 

Mengemudi, dalam sistem hukum, sudah menjadi 

suatu keharusan adanya keefektifan dalam 

pengimplementasinya untuk menjalankan fungsi 

sesuai amanat undang-undang. Jika suatu sistem 

hukum tidak berjalan efektif maka sudah pasti 

tatanan sistem hukum akan kacau dan saling 

tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Jika 

sudah seperti itu, sudah tentu ada kendala yang 

menghambat suatu sistem hukum tersebut untuk 

bekerja maksimal. 

Penelitian yang membahas pembuatan SIM 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya oleh Ika Roza Setyaningsi (2009) 

dengan judul “Kualitas Pelayanan Di Kantor 

Urusan SIM Satlantas Polres Sragen” dan 

hasilnya adalah bahwa kualitas pelayanan di 

kantor Urusan SIM Satlantas Polres Sragen 

masih mengecewakan / kurang. Hal tersebut 

dapat kita lihat bahwa harapan dan keinginan 

penggunaan jasa masih belum bisa sepenuhnya 

dipenuhi oleh aparat kantor Urusan SIM 

Satlantas Polres Sragen. 

Penelitian yang sama juga ditulis oleh Dewi 

Kartika Chandra M (2010) dengan judul 

“Kepuasan Penerima Pelayanan Pembuatan Surat 

Izin Mengemudi Melalui Sistem AVIS (Audio 

Visual Integrated System) di Satlantas Polres 

Boyolali” dan hasilnya adalah bahwa secara 

umum penerimaan pelayanan pembuatan SIM 

melalui sistem AVIS belum merasa puas dengan 

pelayanan dari Satlantas Polres Boyolali. Adapun 

unsur pelayanan yang menunjukkan 

ketidakpuasan yaitu pada kedisiplinan petugas 

karena unsur tersebut menjadi prioritas utama 

penerima pelayanan. 

Adapun yang menjadi perbedaan dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini lebih merujuk pada kerja kualitas 

pelayanan yang akan diberikan oleh Satlantas 

Polres Bulukumba. Selain itu lokus penelitian 

pun menjadi pembeda dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini, dimana lokus penelitian ini 

berlokasi di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena 

itu,berdasarkan permasalahan yang diurankan 

sebelumnya, maka penulis akan melakukan  

penelitian dengan judul; “Kualitas Pelayanan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satlantas Polres 

Bulukumba Kabupaten Bulukumba.” 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana kualitas pelayanan pengurusan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas 

Polres Bulukumba? 

3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan 

pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di 

Satlantas Polres Bulukumba. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok/atau organisasi baik langsung 

maupun tidak langsung untuk memnuhi 

kebutuhan. 

Menurut Gronroos (dalam Daryanto, 2014: 

135) pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberian pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan. 

Menurut Mukarom & Wijaya (2016: 15) 

pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan 

melalui hubungan antara penerima dan pemberi 

pelayanan yang menggunakan peralatan berupa 

organisasi atau lembaga perusahaan. 

Monir (dalam Harbani, 2014: 128) 

mengatakan bahwa pelayanan adalah “Proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung.” 

Thoha (dalam Ramli, 2016: 6), menjelaskan 

bahwa “pelayanan masyarakat merupakan suatu 

usaha yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok 

orang/institusi tertentu untuk memberikan 

bantuan kemudian kepada masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu.” 

Sinambela dkk. (dalam Mulyadi, 2016: 39) 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

Menurut Kurniawan (dalam Mulyadi, 2016: 

39) pelayanan publik dapat diartikan sebagai 

berikut: 

Pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Dalam pelayanan publik pada umumnya 

pemerintah melakukan pengaturan terhadap 

barang publik maupun barang dilaksanakan 

setengah publik. Menurut Ridwan dan Sudraja 

(dalam Mulyadi, 2009: 19) pelayanan publik 

merupakan pelayananyang diberikan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara Negara 

terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas maka 

pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

perbuatan, tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengurus atau memenuhi 

hal-hal yang diperlikan masyarakat umum pada 

suatu instansi sesuai kebutuhan dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh 

penyelenggara. 

2. Asas Pelayanan Publik 

Asas pelayanan publik adalah untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pengguna jasa, penyelenggarapelayanan, harus 

memnuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut. 

(Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003) 

a. Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberian 

dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak 

melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apa pun khususnya suku, ras, agama, 

golongan, status sosial, dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu 

pelayanan yang mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Menurut sinambela (2016) jika 

dihubungkan dengan administrasi publik, 

pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat 

terhadap masyarakat. Kualitas menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk, seperti 

(1) kinerja, (2) keandalan, (3) mudah dalam 

penggunaan, (4) estetika. 

3.  Standar Pelayanan Publik 

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 

2009, pasal 21 disebutkan bahwa komponen 

standar pelayanan publik sekurang-kurangnya 

meliputi: (a) dasar hukum, (b) persyaratan, (c) 

sistem, mekanisme dan prosedur, (d) jangka 

waktu penyelesaian, (e) biaya/tariff, (f) produk 

pelayanan, (g) sarana, prasarana dan/atau 

fasilitas, (h) kompetensi pelaksanaan, (i) 

penanganan pengaduan, saran dan masukan, (j) 

pengawasan internal, (k) jumlah pelaksana, (l) 

jaminan pelaksana yang memberikan kepastian 

pelaksana yang dilaksanakan sesuai dengan 

standar pelayanan, (m) jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 

dan resiko keraguraguan, dan (n) evaluasi kinerja 

pelaksana. 

4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata 

yang mengandung arti relative karena bersifat 



 

8 

abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai 

atau menentukan tingkatan penyesuaian suatu hal 

terhadap persyaratan atau spesifikasinya. 

Persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi 

berarti kuaitas sesuatu hal yang dimaksud dapat 

dikatakan baik, sebagaimana jika perrsyaratan 

tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. 

Dengan demikian, untuk menentukan kualitas 

diperlukan indikator. Spesifikasi yang merupakan 

hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan 

untuk diperbaiki atau di tingkatkan. 

Menurut Lupiyoadi (dalam Sawir, 2020: 

90) kualitas adalah sebagian keseluruhan cirri-ciri 

dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk 

atau jasa dalam hal kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat laten. 

Kualitas menurut Tjiptono dalam Harbani 

(2014: 132) adalah a) Kesesuaian dengan 

persyaratan/tuntutan, b) Kecocokan pemakaian, 

c) Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, 

d) Bebas dari kerusakan, e) Pemenuhan 

kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap 

saat, f) Melakukan segala sesuatu secara benar 

semenjak awal, dan g) Sesuatu yang bias 

membahagiakan pelanggan. 

5. Surat Izin Mengemudi (SIM) 

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti 

registrasi dan identitas yang diberikan oleh 

POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi 

persyaratan administrasi, sehat jasmani dan 

rohani, memahami peraturan lalu lintas dan 

terampil mengemudi kendaraan bermotor, setiap 

orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 

di jalan raya wajib memiliki surat izin 

mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan 

bermotor yang dikemudikan (pasal 77 ayat (1) 

UU No. 22 tahun 2009. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam  mencapai  tujuan  penelitian, penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Jenis 

penelitian ini tepat digunakan karena bersifat 

dalam bentuk survey atau terjun langsung ke 

lapangan dalam mengumpulkan data. 

2. Desain Penelitian 

Pada Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara jelas mengenai 

masalah-masalah yang diteliti.Jenis penelitian ini 

adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata 

tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan 

perilaku subjek yang diamati. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi pada saat penelitian akan dibahas 

sesuai dengan fokus penelitian serta teori yang 

digunakan. Ada 10 (sepuluh) variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu bukti fisik 

(tangible), kehandalan (reliability), daya Tangkap 

(responsiveness), kompetensi (competence), 

kesopanan (courtesy), credibility, keamanan 

(security), akses (acces), komunikasi 

(communication), dan kemampuan memahami 
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Pelanggan (understanding the customer). Setelah 

melakukan penelitian di lapangan dapat diketahui 

bahwa hasil penelitian yang Kualias Pelayanan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Satlantas 

Polres Bulukumba Kabupaten Bulukumba dapat 

dilihat melalui uraian sebagai berikut: 

a. Bukti Fisik (Tangibel) 

Pada Satlantas Polres Bulukumba, sarana 

dan prasarana sudah baik sarana dan prasarana 

yang sudah disediakan yaitu, ruang tunggu yang 

dilengkapi dengan tempat duduk, AC, dan televisi 

yang menjadi masalah adalah keterbatasan ruang 

tunggu sulit menampung banyak orang karena 

ruangan tunggu yang kecil dan kurangnya tempat 

duduk atau kursi yang di sediakan untuk luas 

ruangan tunggu seluas 6,5 x 4,5 Meter persegi 

sedangkan 

luas ruangan foto seluas 5,5 X 2,5 Meter 

persegi dan jumlah kursi di ruangan tunggu 

sebnyak 24 buah kursi  yang disediakansehingga 

masayarakat/pemohon terpaksa menunggu di luar 

atau di depan pintu kantor untuk mendengar 

nomor antriannya dan keterbatasan kapasitas 

ruangan yang ada di ruangan foto sehingga sulit 

menampung banyak orang membuat para 

pemohon antri. 

Untuk solusi pada sarana dan prasarana di 

kantor Satlantas Polres Bulukumba yaitu ruangan 

foto dan ruangan tunggu agar diperluas dan 

memperbanyak kursi di ruangan tunggu agar 

semua pemohon SIM dapat duduk. 

 

 

b. Kehandalan (Reliability) 

Dalam waktu pengurusan SIM sudah sesuai 

dengan SOP dengan standar waktu pelayanan 

SIM baru dan perpanjangan, waktu untuk SIM A 

selama 180 menit, SIM B selama 180 menit, dan 

SIM C selama 170 menit.  

Kehandalan seseorang petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada pemohon SIM 

sudah baik, hal itu terbukti ketika petugas 

menanggapi setiap keluhan masyarakat, handal 

dalam segi waktu dan kecepatan proses 

pelayanannya. 

c. Daya Tangkap (Responsiveness) 

Daya tangkap yang dimiliki petugas kepada 

pemohon SIM sudah cukup baik dengan adanya 

saling berkomunikasi antara petugas dan 

pemohon SIM dengan menanyakan kelengkapan 

berkas yang dibawah pemohon. 

d. Kompetensi (Competence) 

Kompetensi petugas Satlantas Polres 

Bulukumba dalam melayani masyarakat sudah 

baik dan masyarakat/pemohon SIM merasa 

nyaman dengan pelayanan yang diberikan. 

e. Kesopanan (Courtesy) 

Kesopanan Petugas SIM dapat di buktikan 

dengan petugas SIM memahami keluhan 

pemohon, petugas SIM di loket pendaftaran 

selalu memberi senyum dan salam dalam 

melayani pemohon, Benma SIM selalu memberi 

senyum dan salam dalam melayani pemohon, 

petugas SIMdi ruangan identifikasi/foto mengerti 

dan mengetahui keinginan pemohon, petugas 

SIM di ujian teori dan praktek selalu memberi 
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senyum dan salam dalam melayani pemohon, 

petugas administrasi sopan kepada pemohon, 

petugas administrasi sabar dalam melayani. 

f. Credibility 

Kepercayaan masyarakat timbul ketika 

petugas melayani masyarakat dengan 

menunjukkan sifat kepedulian dan keramahan 

kepada masyarakat. Hal ini yang dilakukan oleh 

pihak Satlantas Polres Bulukumba, petugas 

pelayanan SIM melayani dengan sepenuh hati 

tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini 

masyarakat/pemohon merasa nyaman dengan 

pelayanan yang ada di Satlantas Polres 

Bulukumba 

g. Keamanan (Security) 

Kantor Satlantas Polres Bulukumba salah 

satu kantor yang berwenang mengenai masalah 

pengurusan SIM, banyak masyarakat yang datang 

sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan 

selama pelayanan, baik lingkungan kantor 

maupun diluar kantor. Keamanan di kantor 

Satlantas Polres Bulukumba selama proses 

pelayanan berlangsung sudah baik dan 

masyarakat juga merasa nyaman dengan 

kenyamanan selama proses pelayanan SIM 

berlangsung. 

h. Akses (Acces) 

Adanya proses dalam pengurusan SIM 

dimaksud untuk tertib administrasi dan menjadi 

bukti kemahiran seseorang dalam mengemudi, 

hal ini tidak berjalan dengan baik, 

implementasinya tidak sesuai dengan harapan. 

Sebagian kecil masyarakat masih kurang 

memahami tata cara pengurusan SIM dan masih 

kurang mengetahui adanya program Satlantas 

Polres Bulukumba yaitu SIM Keliling karena 

kurangnya media informasi yang dapat di akses 

oleh masyarakat. 

i. Komunikasi  

Komunikasi petugas SIM satlantas Polres 

Bulukumba sudah berjalan dengan baik pertugas 

SIM Satlantas Polres Bulukumba dapat 

berkomunikasi dengan baik dan memahami apa 

yang dibutuhkan pemohon dan petugas selalu 

memberikan arahan kepada pemohon yang  

kebingunan dalam proses pengurusan SIM serta 

memberikan senyum dan ramah kepada pemohon 

sehingga timbul rasa nyaman terhadap pemohon 

SIM. 

Hal itu dibuktikan petugas Satlantas polres 

Bulukumba dalam pelayanan pengurusan SIM, 

petugas melayani pemohon dengan baik ditandai 

dengan sikap dan keramahan petugas dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat atau pemohon 

SIM. 

j. Kemampuan Memahami Pelanggan 

(Understanding The Customer) 

Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang ingin mengurus SIM dilakukan 

dengan memberikan pelayanan yang merata dan 

tanpa membeda-bedakan status dan golongan. 

Pelayanan di kantor Satlantas Polres Bulukumba 

masih kurang karena masih membeda-bedakan 

antara status dan golongan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Kualitas pelayanan pengurusan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) di kantor Satlantas Polres 

Bulukumba kabupaten Bulukumba telah 

berjalan dengan baik meskipun tiga indikator 

belum berjalan dengan baik, yaitu bukti fisik, 

akses dan kemampuan memahami 

masyarakat. 

1) Pada indikator bukti fisik masih kurang 

baik karena kurangnya tempat duduk atau 

kursi menyebabkan masih ada 

masyarakat/pemohon SIM yang tidak 

kedapatan tempat duduk sehingga 

menunggu antrian di luar ruangan 

pelayanan SIM terkait 

masyarakat/pemohon SIM tidak dapat 

tempat duduk di ruangan tunggu dan 

ruangan foto yang kurang luas. 

2) Dimana pada indikator akses masih 

kurang baik karena dalam proses prosedur 

pengurusan SIM tidak terlaksanakan 

dengan baik, dalam kemudahan akses 

dalam proses prosedur pengurusan SIM 

rata-rata masyarakat atau pemohon SIM 

kurang mengetahuinya, karena masyarakat 

masih kurang memahami prosedurnya. 

Walaupun sebagian masyarakat yang 

menurut mereka mudah, dan sebagian 

masyarakat masih kurang mengetahui 

program Satlantas Polres Bulukumba 

yaitu SIM keliling untuk memudahkan 

mengurus perpanjangan SIM 

3) Kemampuan memahami pelanggan masih 

kurang baik karena pelayanan tidak 

merata, masih membeda-bedakan antara 

status dan golongan 

2. Kualitas pelayanan pengurusan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) di kantor Satlantas Polres 

Bulukumba kabupaten Bulukumba yang 

berjalan dengan baik yaitu: kehandalan, 

kesopanan, kredibilitas, komunikasi, 

kompetensi, keamanan, daya tanggap,telah 

berjalan dengan baik sehingga masyarakat 

merasa nyaman atas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas SIM di kantor 

Satlantas Polres Bulukumba. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan untuk meningkatkan 

pelayanan pada pengurusan SIM di kantor 

Satlantas Polres Bulukumba kabupaten 

Bulukumba, antara lain: 

a. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang ingin mengurus SIM 

dilakukan dengan memberikan pelayanan 

yang merata dan tanpa membeda-bedakan 

status dan golongan. 

b. Memberikan media informasi agar 

masyarakat/pemohon SIM dapat 

mengetahui akses dalam pengurusan SIM. 

c. Tingkat kesadaran semua pihak harus 

lebih ditingkatkan mengingat bahwa 

kualitas pelayanan tergantung pada 

layanan yang diberikan, untuk 

menciptakan layanan yang baik 
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diperlukan kerja sama yang baik antara 

pemohon SIM dan dengan petugas yang 

memberikan layanan dengan cara member 

sanksi yang tegas bagi setiap yang 

melanggar. 

d. Segala bentuk prosedur sebaiknya 

dijalankan agar masyarakat paham akan 

pelaksanaan dan tatacara dalam 

pengurusan. 

e. Pada sarana dan prasarana ruangan foto 

dan ruangan tunggu agar diperluas dan 

memperbanyak kursi di ruangan tunggu 

agar semua pemohon SIM dapat duduk. 
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