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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUDRI 1945) tujuan Negara 

Indonesia salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut 

pemerintah memberikan layanan publik yang baik bagi seluruh rakyat.
1
 Jadi 

pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara.  

Pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah ditegaskan 

kembali ke dalam Pasal 34 ayat (3) UUDRI 1945 menegaskan bahwa negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. Pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang 

layak ke seluruh pelosok nusantara melakukan otonomi daerah, yaitu memberikan 

wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

daerahnya masing-masing. Pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang mereka 

kehendaki dan butuhkan serta pemerintah pusat akan membantu, memelihara 

kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.
2
 Pemerintah daerah 
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dengan adanya otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengurusi urusan lokal 

sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang maksimal bersifat 

administrasi, hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah tersebut untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3
 

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi 

yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas 

serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan 

baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang 

dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, 

transportasi, investasi, dan perdagangan.
4
 

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu 

disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan 

berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah pun telah memberikan kepastian hukum 

tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Tentang Pelayanan 

Publik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Pelayanan Publik).
5
 

Pasal 1 angka 1 UU pelayanan publik menjelaskan pengertian pelayanan publik 

yaitu sebagai berikut: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangakaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik” 

 

Bersandarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Republik Indoneesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut 

KEMENPAN No.63 Tahun 2003) menyatakan sebagai berikut: 

“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku” 

 

Menurut Thoha dengan adanya UU Pelayanan Publik yang membuka peluang 

partisipasi pengguna pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 

Indonesia. Namun, pada kenyataannya sistem administrasi yang dijalankan oleh 

para aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sedikit 

banyak masih dipengaruhi oleh peninggalan pemerintah di masa kolonial. Patologi 

birokrasi masih muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Nilai, 
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norma, struktur serta regulasi masih seringkali berorientasi untuk memenuhi 

kepentingan penguasa daripada pemenuhan kepentingan warga negara.
6
 

Kualitas pelayanan publik yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. 

Hal ini bisa dibuktikan dengan masih maraknya penyalahgunaan kewenangan dan 

maladministrasi yang dilakukan oleh sebagian oknum penyelenggara negara dalam 

bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik yang rendah, 

hingga lemahnya fungsi dari lembaga pengawasan. Urgensi perubahan atau 

reformasi dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi dalam pelayanan publik 

tersebut, dengan kata lain reformasi administrasi di Indonesia harus segera 

dijadikan pilihan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah yang bersih, sehat dan berwibawa.
7
 

Reformasi administrasi pelayanan publik dianggap sebagai jalan terbaik untuk 

mewujudkan sebuah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik dipilih untuk 

menjadi mesin utama penggerak reformasi administrasi sebagai upaya dalam 

rangka mewujudkan nilai-nilai pemerintah yang baik. Kondisi tersebut mendorong 

pergeseran keinginan publik yang mengharapkan adanya perubahan standar 

pelayanan publik. Sistem pelayanan yang cepat, efektif serta tepat sasaran harus 

menjadi patokan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik saat ini.
8
 

Layanan terpadu sebelum adanya Mal Pelayanan Publik dikenal layanan 

terpadu satu atap (PTSA), artinya pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan 

dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 
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keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan 

yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan.
9
 

Layanan terpadu satu atap kemudian dirubah menjadi pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP) yaitu kegiatan penyelengaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang 

proses pengelolaanya di mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan 

dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.  Konsumen pelayanan 

publik dalam konsep ini hanya cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan 

petugas front office saja.
10

  

Berlandaskan hal di atas pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik dengan memunculkan konsep mal pelayan publik (MPP), yang 

merupakan peningkatan kualitas dari dua layanan terpadu sebelumnya yaitu 

layanan terpadu satu atap dan layanan terpadu satu pintu. MPP merupakan salah 

satu untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi, 

pelayanan, dan flesibel kerja, oleh karena itu dengan hadirnya MPP juga 

diharpakan mampu membentuk aparatur sipil negara modern yang memilki pola 

pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan terbaik.
11

 

Bersumber pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut 

PERMEN MPP) 
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“Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat 

berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas 

barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi 

pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan 

pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.” 

 

Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu 

Kabupaten yang menerapkan konsep MPP untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Tugas  MPP Pati menyelenggarakan pelayanan perizinan, non perizinan, dan 

pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah 

serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta kepada masyarakat di Kabupaten Pati. 

Untuk melaksanakan tugas MPP di Kabuapaten Pati memiliki fungsi sebagai 

berikut:
12

 

1. “Perencanaan di bidang pelayanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan; 

2. Pelaksaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP; 

3.  Pelaksanaan koordinasi dengan SPKD lain yang terkait dengan standar 

pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan administrasi; 

4. Pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi; 

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan 

tugas.” 

 

MPP Kabupaten Pati merupakan ke-33 di Indonesia. MPP Kabupaten Pati 

berada di Jl. Raya Pati-Kudus Km. 4, Sawah, Margorejo, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati yang memanfaatkan Gedung eks Kantor Bappeda Kabupaten Pati. 

MPP di Kabupaten Pati terdiri dari 22 (dua puluh dua) intansi dan 305 (tiga ratus 

lima) jenis layanan yang siap melayani masyarakat. Instansi yang tergabung dalam 

MPP Kabupaten Pati sebagaimana dalam Tabel I di bawah ini.
13
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Tabel I 

Instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati 

No Instansi 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

2. Bank Jateng 

3. BPJS Kesehatan 

4. BPJS Ketenagkerjaan 

5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

6. Dinas Kesehatan 

7. Dinas Koperasi Dan UMKM 

8. Dinas Lingkungan Hidup 

9 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

10. Dinas Perhubungan 

11. Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukinan 

12. Dinas Tenaga Kerja  

13. Dinas Tenaga Kerja AK 1 

14 Dinas Imigrasi 

15. DPMPTSP Pati 

16. Gerai DPMPTSP Jateng 

17. Kantor Kementrian Agama 
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18. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

19. Kantor Pos 

20. Kejaksaan Pati 

21. Polres Pati 

22. UPT BP2MI Wilayah Semarang 

Sumber: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati, https://mpp.patikab.go.id/mpp-

web/main/instansi/6. 

 

Berlandaskan tabel I yang diuraikan di atas maka terdapat pelayanan 

perizinnan, pelayanan non perizinan, dan pelayanan administrasi kependudukan 

masyarakat. Dalam penelitian ini hanya membatasi pada tataran pelayanan 

perizinnan surat izin usaha perdagangan. Bersumber pada Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 6  

(1) “Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: 

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan  

b. Pelaku Usaha non perseorangan.  

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk 

bertindak dan melakukan perbuatan hukum. 

(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas: 

a. perseroan terbatas; 

b. perusahaan umum; 

c. perusahaan umum daerah; 

d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;  

e. badan layanan umum; 

f. lembaga penyiaran; 

g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; 

h. koperasi; 

i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); 

https://mpp.patikab.go.id/mpp-web/main/instansi/6
https://mpp.patikab.go.id/mpp-web/main/instansi/6
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j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan  

k. persekutuan perdata.” 

Berdasarkan ketentuan di atas maka surat izin usaha di bagi menjadi 2 (dua) 

yaitu surat izin usaha perseroangan atau usaha kecil dan usaha non perseorangan 

atau usaha menengah dan usaha besar. Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan sebagai berikut 

(1) “Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23. 

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit 

angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan 

Elektronik.” 

 

Berdasarkan ketentuan di atas Kewenangan penerbitan surat izin usaha 

dilakukan oleh aplikasi online single submission (OSS) yang merupakan tanggung 

jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hanyalah sebagai fasilitator pelaku 

usaha yang mendaftarkan usahanya. Di kabupaten Pati perizinan surat izin usaha di 

fasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yang kemudian DPMPTSP dimasukan bagian salah satu mal 

pelayanan publik, berikut ini jumlah SIUP pada tahun 2017-2020 sebagaimana 

pada tabel II dibawah ini. 
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Tabel II 

Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Pati Tahun 2017-2020. 

Tahun Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jumlah 

SIUP/surat 

izin usaha 
SIUP 

Kecil/usaha 

kecil 

SIUP 

Menengah/usaha 

menengah 

SIUP 

Besar/usaha 

bear 

2017 105 325 264 694 

2018 93 356 348 797 

2019 68 192 222 482 

2020 59 296 245 600 

  Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pati 

Sesuai tabel di atas dari tahun 2017 sampai 2020 SIUP kecil mengalami 

penurunan, sedangkan pada SIUP menengah dari tahun 2017 sampai 2020 

mengalami kenaikan dan penurunan. Hal yang sama terjadi pada SIUP besar dari 

tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 

2017-2018 Jumlah SIUP mengalami kenaikan 17%, pada tahun 2018-2019 

mengalami penurunan 39%, dan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan 24%. 

Pada tahun 2020 mal pelayanan publik di Kabupaten Pati telah resmi di buka dan 

telah menyediakan pelayanan SIUP, hal ini bertujuan agar terciptanya efisiensi 

perizinan SIUP, namun pada tabel II yang diuraikan penulis di atas pada tahun 2020 
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meperlihatkan jumlah SIUP yang lebih banyak dari tahun 2017 dan tahun 2018 

sehingga belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Jenis pelayanan SIUP pada DPMPTSP sebelum adanya mal pelayanan publik 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel III 

Pelayanan SIUP pada DPMPTSP sebelum adanya mal pelayanan publik  

No Jenis Pelayanan SIUP/izin 

usaha 

Jangka Waktu Pungli KKN 

1.  SIUP Kecil  4 hari ada tidak ada 

2. SIUP Menengah 3 hari ada ada 

3. SIUP Besar 3 hari ada ada 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pati. 

Jenis pelayanan SIUP pada DPMPTSP sesudah adanya mal pelayanan publik 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel IV  

Pelayanan SIUP pada DPMPTSP setelah adanya mal pelayanan publik  

No Jenis Pelayanan SIUP/izin 

usaha 

Jangka Waktu Pungli KKN 

1.  SIUP Kecil  2 hari tidak ada tidak ada 

2. SIUP Menengah 2 hari tidak ada tidak ada 

3. SIUP Besar 2 hari tidak ada tidak ada 



 

12 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pati. 

Pada perbandingan tabel di atas bentuk pelayanan SIUP sebelum adanya mal 

pelayanan publik dengan sesudah adanya publik sama yaitu terdiri dari pelayanan 

SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Pada tabel di atas jangka waktu 

pelayanan terdapat perbedaan, jika jangka waktu sebelum adanya mal pelayanan 

publik untuk SIUP kecil waktunya 4 (empat) hari, SIUP menengah dan besar 

waktnnya 3 hari. Pada pelayanan SIUP setelah adanya mal pelayanan publik untuk 

SIUP kecil, menengah dan besar menjadi 2 hari kerja. 

Sesuai  tabel di atas pelayanan SIUP sebelum adanya mal pelayanan publik 

pada jenis pelayanan SIUP kecil terdapat pungli, namun pada SIUP menengah dan 

besar terdapat pungli dan KKN, dan pada pelayanan SIUP setelah adanya mal 

pelayanan publik jenis pelayanan SIUP kecil, menengah, dan besar tidak terdapat 

pungli dan KKN. 

Menurut Diah Purwani Susanti penurunan jumlah SIUP di Kabupaten Pati 

dikarenakan sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat khususnya kepada 

para pelaku usaha di Kabupaten Pati dan akibatnya masyarakat yang mau membuat 

SIUP tidak di loket yang telah disediakan oleh DPMPTSP sehingga membuat tata 

kelola administrasi pengelolaan perizinan penerbitan SIUP di DPMPTSP sedikit 

terganggu.
14

 

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pati Nomor 060/072/2017 Tentang Pelaksanaan Standar 
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 Diah Purwanti Susanti, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Pengelolaan Data, 26 November 2021, 

Kabupaten Pati. 



 

13 

Oprasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) Pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, adalah 

sesuai tabel V dibawah ini: 

Tabel V 

Standar Oprasional Prosedur (SOP) Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) 

No Prosedur  Waktu  Ouput 

1. Pemohonon melengkapi berkas 

permohonan 

15 menit Formulir 

2 Menerima berkas permohonan  15 menit Isian formulir 

3 Verifikasi permohonan masuk sesuai 

persyaratan izin, menerima dan 

memeriksa berkas 

15 menit  Pemeriksaan 

Berkas  

4 Back office mengagenda berkas masuk 

permohonan izin 

10 menit Berkas 

5 Menginput dan mencetak izin 15 menit Cetakan SK 

6 Mengoreksi/paraf oleh KASI dan KABID 

perizinan 

15 menit Paraf SK Izin 

7 Tandatanggan kepala dinas 15 menit Tandatanggan 

Izin 

8. Permohonan izin 10 menit Nomor SK 

9 Pengambilan izin 15 menit SK 



 

14 

 Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pati. 

Berlandaskan SOP sebagaimana tabel V di atas maka total waktu proses 

pengerjaan SIUP adalah 125 (seratus dua lima) menit atau termasuk 1 (satu) hari 

kerja namun pratiknya proses pengerjaan SIUP membutuhkan waktu 2 (dua) hari 

kerja.  

Pelayanan Perizinan SIUP di Kabupaten Pati selain dapat diajukan di MPP 

juga dapat diajukan melalui online single submission (OSS) dengan dasar hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga memudahkan masyarakat di 

Kabupaten Pati untuk membuat perizinan usahanya. Melalui sistem OSS pelaku 

usaha dapat melakukan pendaftaran berusaha, mengurus izin usaha, serta mengurus 

penerbitan izin komersial dan oprasional yang semuanya terintegrasi secara 

elektronik. Kendatipun demikian waktu proses pengerjaan SIUP melalui sistem 

OSS juga membutuhkan waktu 2 (dua) hari kerja.  

Menurut Zeithaml, Berry Indikator excellent service terdiri yaitu, pertama, 

Tangibles yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. Kedua, Reability yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ketiga, 

Responsiveness yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian 

informasi yang jelas. Keempat, Assurance yaitu pengetahuanm kesopan santunan, 
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dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan perusahaan. Kelima, Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus 

dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen.
15

 

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam mengenai 

Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati, yang dituangkan ke dalam 

skripsi dengan judul, “IMPLEMENTASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA 

PERDAGANGAN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE DI KABUPATEN PATI.” 

 

 

 

  

                                                 
15

 Rambat Lupiyoadi, Dan Dedy A. Hamdani, “Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua”, Salemba 

Empat, Jakarta, 2011, hlm, 148. 
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B. Perumusan Masalah: 

1. Bagaimanakah implementasi pelayanan surat izin usaha perdagangan dalam mal 

pelayanan publik dalam rangka mewujudkan excellent service di Kabupaten Pati 

? 

2. Bagaimanakah peran mal pelayanan publik dalam rangka mewujudkan excellent 

service di Kabupaten Pati ? 

C. Tujuan Penelitian: 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memahami dan menganalisis implementasi pelayanan surat izin usaha 

perdagangan dalam mal pelayanan publik dalam rangka mewujudkan excellent 

service di Kabupaten Pati. 

2. Memahami dan menganalisis peran mal pelayanan publik pada pelayanan publik 

dalam mewujudkan excellent service di Kabupaten Pati. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Kegunaan teoritis pada peneitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang implementasi pelayanan 

surat izin usaha perdagangan dalam mal pelayanan publik dalam rangka 

mewujudkan excellent service di Kabupaten Pati. 

2. Kegunaan praktis  

a. Untuk menambah wawasan masyarakat; 

b. Untuk menambah wawasan bagi penyelenggara pelayanan publik; 
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c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana peraturan perundang-

undangan. 

E. Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut 

diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul 

“Implementasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dalam Mal Pelayanan 

Publik Dalam Rangka Mewujudkan Excellent Service Di Kabupaten Pati”, dari Bab 

I sampai Bab V, yaitu : 

BAB I PENDAHALUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar 

Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Peelitian, Kegunaan Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian 

teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari Pelayanan Publik, 

Excellent Service, Mal Pelayanan Publik. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mejelaskan terkait Metode 

Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode 

Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat 

hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

disusun, yaitu meliputi, implementasi pelayanan surat izin usaha perdagangan 

dalam mal pelayanan publik dalam rangka mewujudkan excellent service di 
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Kabupaten Pati dan peran mal pelayanan publik dalam rangka mewujudkan 

excellent service di Kabupaten Pati. 

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban 

perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut. 

 

 

 


