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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi menjadi elemen penting dalam berbagai strategi khususnya 

dalam sebuah instansi pemerintahan, sama halnya seperti di Dinas Perhubungan 

Kota Sukabumi yang membuat strategi dalam memberikan  pelayanan prima 

untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan. Kesan  masyarakat yang datang ke 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, menjadi hal utama yang selalu diperhatikan, 

karena kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan.  

Proses pelayanan publik tentu saja membutuhkan komunikasi yang efektif, 

baik melalui cara berkomunikasi dengan sesama pegawai atau dengan atasan juga 

dengan masyarakat yang berkepentingan. Tentunya bukan hal mudah, butuh 

perencanaan atas  bentuk  komunikasi yang akan digunakan. Banyak orang yang 

menilai seseorang dari cara berkomunikasi dengan orang lain. Terutama bagi 

pegawai pemerintahan seperti di Dinas Perhubungan yang dituntut memberikan 

pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat.  

Masyarakat yang datang ke Dinas Perhubungan untuk melaksanakan 

kewajiban seperti pengujian kendaraan secara rutin , tata cara pendaftaran yang 

jelas dan mudah akan menjadi poin tambahan bagi Dinas Perhubungan itu sendiri. 

Sikap ramah dari pegawai yang memberikan pelayanan sangat berpengaruh dalam 

penilaian pelayanan.Tentunya tidak semua pegawai memiliki kriteria sebagai 
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orang yang ramah, maka dari itu pentingnya komunikasi sesama pegawai atau 

strategi perusahaan itu sendiri dalam menekankan kepada seluruh anggota 

perusahaan tentang pentingnya memberikan pelayanan yang baik dan efektif, 

karena lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap budaya perusahaan. 

 Tanggung jawab ketika kita bekerja di sebuah instansi pemerintahan 

terutama bagian pelayanan, pegawai dituntut untuk melakukan kewajiban atas 

aturan yang ada dan memberikan pelayanan sebaik mungkin, karena pegawai 

merupakan ujung tombak perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi, juga 

adanya pembaharuan peraturan dari pemerintah terkait standar pelayanan, maka 

Dinas Perhubungan dituntut agar bisa konsisten dalam menjalankan pelayanan 

terbaiknya kepada masyarakat.  

Dinas Perhubungan mencoba menyesuaikan dengan peraturan yang baru. 

Bagi Dinas Perhubungan sendiri merubah  kebiasaan bukanlah hal yang mudah, 

karena perlu beradaptasi terlebih dahulu. Begitupun bagi masyarakat sendiri. 

Namun demikian perubahan yang ada harus tetap dilaksanakan dan diikuti dengan 

baik. 

Pentingnya strategi komunikasi perusahaan untuk mengantisipasi isu 

buruk dari masyarakat yang beranggapan Dinas Perhubungan tidak kompeten 

dalam memberikan pelayanan, karena rumit dan memberatkan. Tujuan utama dari 

perubahan  yaitu  untuk meningkatkan segala aspek menjadi lebih baik lagi, hanya 

saja bagaimana cara perusahaan tersebut menyampaikan informasi terkait 

perubahan yang ada kepada masyarakat. Tentu saja banyak cara untuk 

memberikan informasi, apalagi saat ini teknologi sudah banyak berkembang, juga 
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banyak media online yang bisa digunakan seperti media social, dan blog 

perusahaan.  

Saat ini masyarakat bisa mencari informasi melalui media online atau 

media sosial. Ketertarikan masyarakat kepada media, dijadikan peluang bagi 

instansi pemerintahan untuk menarik perhatian masyarakat. Pemerintah berperan 

penting dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya mengikuti perkembangan yang ada. Seiring dengan lajunya gerak 

pembangunan, instansi pemerintahan semakin banyak yang mampu 

memanfaatkan perkembangan saat ini, untuk menunjang efektivitas, produktivitas, 

dan efesiensi kinerja. 

Kualitas informasi telah menjadi bagian strategis suatu instansi atau untuk 

mencapai posisi yang diinginkan. Kualitas informasi di sini dalam artian sebagai 

yang dihasilkan oleh sistem informasi yang tepat pada waktunya (timeliness), 

tepat nilainya (accurate), dan relevan (relevance). Pengembangan kualitas 

informasi diyakini merupakan upaya strategis suatu instansi pemerintahan untuk 

meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan sekaligus memposisikan diri di 

jajaran atas dalam sebuah persaingan. 

Fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat harus dapat 

terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun sisi kuantitas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang dapat dilayani, 

menambah waktu pelayanan, ketepatan pelayanan dan untuk sisi kualitas dapat 

dilakukan dengan mengurangi kesalahan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan 

kemudahan pelayanan. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut dan 
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upaya mengantisipasi perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khsususnya pemanfaatan teknologi komunikasi. Dinas Pehubungan Kota 

Sukabumi selaku penyelenggara pelayanan publik menerapkan inovasi baru 

dibagian UPT PKB yakni penggunaan Smart Card atau BLUE (Bukti Lulus Uji 

Elektronik) dan pembayaran secara non tunai melalui MPOS-QRIS.1 

Smart Card atau BLUE merupakan sebuah kartu yang di dalamnya 

terdapat data  kendaraan dan identitas pemiliknya. Smart card ini merupakan  

pengganti buku uji, penggunaan smart card juga untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kecurangan dalam melakukan uji kelayakan kendaraan. Setiap smart 

card didalamnya ada chip untuk mendeteksi agar bisa melakukan pengecekan 

secara berkala. 

Mobile Point of Sale (MPOS) merupakan suatu aplikasi smartphone atau 

perangkat portable lainnya yang memiliki fungsi sebagai mesin kasir untuk 

transaksi pembayaran secara non tunai. Quick Response Code Indonesian 

Standard ( QRIS )  adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem 

pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.  

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi dengan 

dukungan Bank Indonesia Jawa Barat melakukan inovasi berupa penggunaan 

aplikasi tersebut dalam transaksi pembayaran retribusi Uji KIR (Kelayakan 

kendaraan). Kota Sukabumi bekerja sama dengan salah satu pihak perbankan 

menggunakan QRIS yang dikombinasikan dengan sistem layanan keliling  

                                                             
1 Abdul Rachman ( Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ) 
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( Mobile Point of Sales- MPOS), didukung dengan smart card yang sekaligus 

dapat digunakan untuk memonitor kendaraan apakah telah membayar retribusi 

KIR atau belum.  

Inovasi tersebut semata-mata untuk memberikan kemudahan pelayanan 

kepada masyarakat termasuk untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Layanan kemudahan pembayaran KIR secara online merupakan perkembangan 

dari teknologi dengan tujuan mudah, nyaman, dan cepat. Penggunaan layanan 

MPOS-QRIS ini juga bertujuan untuk mendukung interkoneksi instrumen 

pembayaran yang lebih luas serta mengakomodasi kebutuhan transaksi keuangan 

secara nasional, dengan adanya inovasi baru tersebut tentu saja perusahaan harus 

memiliki strategi untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : 

“STRATEGI KOMUNIKASI PELAYANAN UPT PKB DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI  DALAM MENSOSIALISASIKAN 

INOVASI BLUE & MPOS-QRIS” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya adalah 

bagaimana strategi komunikasi UPT PKB  dalam mensosialisasikan inovasi 

BLUE & MPOS-QRIS? 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalahnya adalah :  

1. Bagaimana upaya DISHUB dalam mensosialisasikan inovasi baru kepada 

masyarakat? 

2. Kendala apa yang dihadapi DISHUB dalam menerapkan penggunaan 

Smart Card dan layanan MPOS-QRIS? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui upaya DISHUB dalam mensosialisasikan inovasi baru 

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami UPT PKB dalam menerapkan       

penggunaan Smart Card ( BLUE ) dan layanan MPOS-QRIS 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu komunikasi 

khususnya di bidang Humas ( Public Relations ) mengenai strategi komunikasi di 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam meningkatkan pelayanan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kegiatan Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi khususnya dalam menerapkan strategi komunikasi 

dalam mensosialisasikan inovasi baru. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian terdiri dari kata metodolgi yang berarti ilmu tentang 

jalan yg ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan makna penelitian tersebut diatas, 

penelitian juga dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mempersyaratkan 

keseksmaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin 

sebagaimana sasaran itu adanya. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai 

jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan 

secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau 

memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus diercaya 

kebenarannya. ( Ramayulis, 2014:4) 

1.6.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriftif kualitatif ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik 

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu penelitian deskriptif 

tidak memberikan perlakukan, manipulasi, pengubahan pada variabel variabel yg 

diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu satunya 

perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. ( Nana Syaodih, 2011:73) 
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1.6.2 Pemilihan Sumber Data 

Sumber utama data kualitatif adalah data yang diperoleh secara verbal 

melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau 

respon survei. Adapun yang dimaksud data adalah segala fakta dan angka yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi 

adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

( Arikunto,2006: 118) 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong bahwa kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya ( S. Nasution, 157 ). Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah bapak Abdul Rachman sebagai Kepala Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi, Bapak Jumiyati sebagai Kepala Bagian UPT PKB, 

dan ibu Yuli dan Galih sebagai pegawai UPT PKB Dinas Perhubungan Kota 

Sukabumi. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini riset yang digunakan peneliti untuk pengumpulan 

data yakni riset perpustakaan (library research) dan riset lapangan (field research) 

(Ruslan, 2013:31-32). 

1. Riset Perpustakaan (Library Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (Referensi) 

yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber 
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informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya 

masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, 

dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan 

data dari beberapa referensi. 

2. Riset Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

1. Pengumpulan data dengan wawancara 

Peneliti juga mengumpulkan data melalui proses wawancara baik secara 

langsung ( face to face), telepon, atau media lainnyya, maupun terlibat 

langsung dalam suatu kelompok tertentu. Pertanyaan yang diberikan dalam 

wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (unstructured) dan 

bersifat terbuka (opened) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan 

pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell, 

2010:267)  

a. Hasil Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Sukabumi, Bapak Abdul Rachman A.T.D, Kepala Bagian UPT PKB, Bapak 

Jumyati, dan ibu Yuli serta Bapak Galih sebagai pegawai bagian UPT PKB 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.  
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2. Pengumpulan data dengan Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yg digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ( Sugiyono, 

2015:239) 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumen seperti 

catatan harian berbentuk jurnal kegiatan, peraturan tertulis, buku pedoman 

dalam memberikan pelayanan,  foto yang diambil pada saat peneliti ikut serta 

dalam kegiatan observasi dan wawancara serta rekaman suara yang dapat 

membuat data menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya. 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, 

mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yg dipelajari, dan memutuskan apa yg dapat diceriatakan pada orang lain. 

Miles & Huberman (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data 

dalam peneltian kualitatif meliputi : 

1. Pengumpulan Data Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, 

mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut 

kedalam jenisjenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. 

2. Reduksi data (Data Reduction) Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu 
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dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.  

3. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan 

hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) Kesimpulan 

merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Secara skematis proses 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data model Miles and Huberman 
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1.6.5 Teknik Validitas Data 

Pengecekan keabsahan data (trustworthiness) ini dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dipercaya secara ilmiah serta memenuhi tingkat kredibilitas tinggi. Pengecekan 

atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan data. Pengecekan 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Credibility ( validitas internal ) 

transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas) dan confirmability 

(obyektifitas) . 

1. Credibility ( Validitas Internal)  

Validitas internal berkesan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai. Bermacam macam dalam penelitian ini menggunakan 

kredibilitas data yang meliputi perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan 

pembahasan teman sejawat.  

a. Perpanjangan Keikutsertaan  

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

lebih lama atau peneliti terjun langsung ke lapangan dan ikut serta dalam kegiatan 

kegiatan penelitian sampai data yang diperoleh tidak berulang lagi atau jenuh.  

( Moleong, 2002: 327)  

b. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. 
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Triangulasi teknik dilakukkan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.  

Menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari 

sumber-sumber yang berbeda.Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, 

untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan 

data.Triangulasi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti merasa 

puas dengan datanya dan yakin datanya valid (Afrizal, 2014:168). 

2. Transferability ( validitas eksternal ) 

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut 

diambil. Keteralihan pada penelitian kualitatif berkenaan dengan hasil penelitian 

hingga dimana penelitian itu dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.  

3. Dependability (realibilitas) 

Kebergantungan adalah uji terhadap data dengan informan sebagai 

sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukan rasionalitas yang 

tinggi atau tidak. ( Satori dan Aan Komariah, 2010: 164-166)  

Teknik ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian ini dapat 

mecerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, 

baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam 

melaporkan hasil penelitian.  
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4. Confirmability (obyektifitas) 

Uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Uji kepastian adalah menguji hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan seehingga memenuhi standar 

confirmability. Standar confirmability di sini artinya, seorang peneliti melaporkan 

hasil penelitian karena ia telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian di 

lapangan.  

5. Menggunakan Bahan Referensi 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan bahan referensi dari data 

hasil observasi dengan adanya catatan lapangan yang dilakukan, data hasil 

wawancara yang didukung dengan rekaman suara, dan foto-foto sebagai suatu 

gambaran keadaan di lapangan.Semua bahan referensi tersebut digunakan untuk 

mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

1.6.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Sukabum, 

Jl. Arif Rahkman Hakim No.25 Telepon (0266) 2214 
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1.6.6.1 Waktu Penelitian 

KEGIATAN 
BULAN di TAHUN 2020 2021 

MAR APR MEI JUNI JULI AGS FEB 

Pembekalan PKL        

Observasi (PKL)        

Penelitian dan Pengumpulan Data        

Pengajuan Judul        

Bimbingan        

Sidang Komprehensif        

Sidang Usulan Proposal         

Sidang Tugas Akhir        
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