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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to examine the community both as a seller 

and visitors in tourist attractions Manggar Segara Sari Beach Balikpapan which 

is managed by the Government of Balikpapan City. The method used is survey, 

through the distribution of questionnaires to sellers and visitors who are in 

Manggar Segara Sari Beach. The analytical method used is Customer Satisfaction 

Index (CSI) to analyze the level of public satisfaction on services that have been 

given by the Government of Balikpapan City by considering the level of 

expectations of the attributes, Gap Analysisto analyze the level of importance and 

level of community satisfaction by using Likert scale 4 points and Customer 

Satisfaction Map (CSM) to find out which attributes are prioritized for 

improvement. The result of Customer Satisfaction Index (CSI) analysis, the 

attribute that is considered most important by the seller is the response of the 

service officer when receiving complaints on the services provided and by the 

visitor is availability of information (information boards, warning, direction).The 

results of Gap Analysis, attributes thathave the highest gap value perceived are 

very important by visitors and sellers but performance is still not satisfactory (not 

fulfilling expectations) is the arrangement of places to sellin the beach 

environment and means of complaints, suggestions and inputs in the Service Unit. 

The result of Customer Satisfaction Map (CSM) analysis, the attributes that are 

prioritized for the improvement and improvement of service are the arrangement 

of places to sell in coastal environment, the quality of parking arrangement in the 

Service Unit, the quality of public facilities (toilets, mosque, health facilities)in 

coastal environment and the convenience of travelling on the beach. 

 

Keywords:Public Satisfaction Survey, Services, Tourism 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam kondisi ekonomi yang saat ini sedang menurun, tempat wisata 

merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi sebuah 

Pemerintahan Kota.Dengan memaksimalkan pelayanan dan fasilitas sebuah 

tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota diharapkan dapat menarik 

masyarakat/warga untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut.Tentu saja banyak 

hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengunjungi sebuah tempat 

wisata termasuk di dalamnya akses transportasi, fasilitas umum (seperti toilet, 

musholla), fasilitas hiburan, tempat parkir, kebersihan, tingkat pelayanan dan lain-

lain. Di samping itu musim liburan seperti long weekend, hari raya dan libur 

sekolah juga akan menentukan jumlah pengunjung pada periode tertentu..  
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 Penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan dan mempertahankan 

kepuasan pengunjung, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 

pelayanan dan fasilitas yang terbaik serta mendengarkan keluhan dan komplain 

dari masyarakat.Namun, sebaiknya Pemerintah Kota juga tidak mengabaikan 

kepuasan para penjual yang ada di sekitar tempat wisata.Kemudahan berjualan, 

keamanan, ketersediaan informasi harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota 

sebagai pengelola tempat wisata tersebut. Karena pada dasarnya pengunjung akan 

mendapatkan pelayanan yang baik dari para penjual bila Pemerintah Kota dapat 

memuaskan para penjual di lingkungan wisata. Sehingga selain mengetahui 

atribut-atribut pelayanan yang dianggap penting bagi pengunjung, Pemerintah 

Kota juga harus mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting bagi para 

penjual.  

 Pantai Manggar Segara Sari merupakan salah satu tempat wisata yang 

dikelola oleh Pemerintah Kota.Pantai ini terletak di Kelurahan Manggar, 

Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, sekitar 9,5km dari 

Bandara Internasional Sepinggan atau sekitar 20km dari pusat kota.Pantai ini 

memiliki luas 13.000m
2
 dengan air laut yang jernih, pasir yang putih dan memiliki 

ombak yang cukup tenang. Bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya, pantai ini 

merupakan tempat yang nyaman untuk rekreasi keluarga. Karena letaknya yang 

berada di tengah-tengah dan pada akhir pekan, pantai ini akan dipenuhi oleh 

pengunjung yang berasal dari Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara.  

 Akses dari pinggir jalan raya menuju ke area Pantai Manggar Segara Sari 

sudah bagus.Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, mulai dari berjejernya 

warung-warung, pusat souvenir, fasilitas olahraga air seperti jet ski, banana boat 

dan kapal karet hingga area parkir yang luas.Selain itu terdapat juga musholla, 

toilet umum, sarana bermain anak “children play ground” dan panggung 

terbuka.Dihari-hari besar dan hari-hari tertentu diadakan pertunjukan baik budaya 

ataupun kreatifitas di panggung terbuka ini.Pantai Manggar Segara Sari dibuka 

untuk umum mulai pukul 06.00-18.00 WITA setiap harinya.Untuk dapat 

memasuki area pantai ini, setiap pengunjung harus membayar uang 

retribusi(http://www.travellers.web.id).  

 Menurut Dispora Balikpapan, antusiasme jumlah pengunjung Pantai 

Manggar Segara Sari belakangan ini mampu mencapai 2.500 pengunjung, namun 

kini hanya mencapai 1.500 wisatawan saja. Minimnya ketersedian fasilitas yang 

mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pengunjung lainnya, 

disebut-sebut menjadi salah satu pemicu minimnya jumlah pengunjung. Hingga 

kini Pantai Manggar Segara Sari sudah dilengkapi satu unit paralayang, 9 unit 

gazebo, 3 unit perahu karet dan 4 unit banana boat(http://coretanborneo.com).  

Di samping itu, terdapat keluhan dari masyarakat kepada para pedagang nakal di 

Pantai Manggar Segara Sari yang mengenakan harga tinggi dengan alasan pantai 

sedang ramai pengunjung pada saat libur Lebaran tahun 2017 ini, yang ditanggapi 

dengan diadakannya pengecekan langsung oleh Dispora Balikpapan 

(http://m.wartaekonomi.co.id). Hal-hal di atas tentu akan mengakibatkan 

penurunan kepuasan masyarakat sebagai wisatawan dan akan berujung pada 

penurunan jumlah pengunjung Pantai Manggar Segara Sari.  

Untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat baik 

sebagai penjual dan pengunjung, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut 

melalui penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

http://www.travellers.web.id/
http://coretanborneo.com/
http://m.wartaekonomi.co.id/
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pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selaku 

pengelola Pantai Manggar Segara Sari Balikpapan. Berkaitan dengan hal ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut-atribut apa saja 

yang dianggap penting bagi penjual dan pengunjung, mengetahui selisih antara 

harapan dan performa atribut-atribut yang dirasakan oleh penjual dan pengunjung 

dan mengetahui atribut-atribut mana yang harus diprioritaskan untuk perbaikan 

dan peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan dengan harapanhasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan maupun saran dalam hal 

yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Balikpapan untuk perbaikan pelayanan 

baik kepada penjual maupun kepada pengunjung Pantai Manggar Segara Sari 

serta dapat memberikan informasi sumber daya apa/mana yang perlu dialihkan 

untuk memaksimalkan pelayanan karena dalam mengelola tempat wisata, penting 

bagi Pemerintah Kota untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dengan 

efisien agar dapat menarik dan mempertahankan pengunjung sebagai sumber 

pendapatan Kota Balikpapan. 

 

 

KERANGKA TEORI 

 

Pemasaran 

 

 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial, dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain (Kotler & Keller, 

2010). Sofjan (2014:5) mengungkapkan bahwa pemasaran sebagai kegiatan 

manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan melalui proses pertukaran. Untuk menghasilkan suatu pertukaran, 

pemasar menganalisis apa yang masing-masing pihak harapkan untuk diperoleh 

dan diberikan. Suatu pertukaran sederhana dapat digambarkan dengan 

menunjukkan para pelakunya dan keinginan serta tawaran antar mereka. 

 

Jasa 

 

Jasa merupakan suatu kegiatan yang bersifat melayani, membantu dan 

melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain (Christoper Lovelock., at.al, 

2012). Secara umum jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat 

mata dari satu pihak kepada pihak lain yang umumnya jasa diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima 

jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut untuk pemenuhan kepuasan konsumen 

(Hery, 2009). 

 

Karakteristik jasa menurut William. J. Stanton dalam Sunyoto (2012:189) 

dibedakan menjadi empat, yaitu: 

 

1. Tidak berwujud (tidak bisa dilihat, diraba, didengar atau dicium sebelum ada 

transaksi pembelian) 

 

2. Tidak dapat dipisahkan (bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya)  
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3. Heterogenitas (setiap unit jasa berbeda satu sama lainnya) 

 

4. Cepat hilang dan permintaan yang fluktuasi (jasa cepat hilang dan tidak dapat 

disimpan dan pasaran jasa berubah-ubah menurut musim, jam dan hari).  

 

 Kualitas jasa atau kualitas layanan berkontribusi signifikan bagi 

penciptaan diferensiasi, positioning dan strategi bersaing setiap organisasi 

pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia jasa (Fandy Tjiptono, 

2007).Istilah kualitas sendiri mengandung berbagai macam penafsiran, karena 

kualitas memiliki sejumlah level yaitu, universal (sama dimanapun), kultural 

(tergantung nilai system budaya), social (dibentuk oleh kelas ekonomi, bentuk 

etnis, keluarga, teman sepergaulan) dan personal (tergantung preferensi dan selera 

setiap individu).  

 Secara sederhana, kualitas diartikan sebagai produk yang bebas cacat 

dengan kata lain produk yang sesuai dengan standar atau target sasaran atau 

persyaratan yang bisa didefinisikan, observasi dan ukuran (Fandy Tjiptono, at.al., 

2008:67). Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2010:143) kualitas (quality) 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat  

 

Pariwisata 

 

 Hunzike dan Kraft dalam Muljadi (2012) mendefinisikan bahwa pariwisata 

adalah keseluruhan hubungan dan gejala yang timbul dari adanya orang asing dan 

perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan 

dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Kajian tentang pariwisata merupakan 

objek yang menarik dalam pemanfaatan potensi alam yang berhubungan dengan 

penataan ruang, lingkungan dan waktu, dimana aneka bentuk pada kehidupan 

serta penghidupan manusia tergantung pada daerahnya masing-masing. 

Pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai upaya peningkatan pariwisata 

menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan sektor lain yang 

terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan 

pendapatan Negara serta penerimaan devisa meningkat.   

 Dalam memilih dan menentukan suatu potensi objek wisata yang pantas 

untuk dikembangkan perlu memperhatikan beberapa hal (I Made, 2010) : 

 

1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan 

objek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan 

ketersediaan dana 

 

2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini untuk mendapatkan 

informasi tentang jarak antar potensi sehingga perlu adanya agihan potensi 

objek wisata. Dari peta ini dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan 

untuk menentukan potensi yang cukup sesuai untuk dikembangkan 
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3. Dalam mendukung upaya pengembangan kepariwisataan salah satu usahanya 

adalah dengan cara mempermudah pencapaian ke objek wisata dan 

memperpendek jarak tempuh antar objek. 

 

 Akomodasi dan fasilitas pendukung seperti fasilitas perhotelan, rumah 

makan, pelayanan umum seperti bank, telepon, kantor pos dan lain sebagainya di 

daerah objek yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi wisatawan 

termasuk infrastruktur (sarana dan prasarana penunjang) seperti jalan, tempat 

parkir, stasiun, terminal dan lain-lain merupakan aspek pariwisata yang perlu 

diperhatikan. 

 

Kepuasan  
 

 Kotler dan Keller (2010) menyatakan bahwa kepuasan merupakan tingkat 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul dengan membandingkan 

hasil kinerja produk yang diterima dan yang diharapkan.Kepuasan pelanggan 

terletak kepada sikap yang ditunjukkan oleh pelanggan pasca menggunakan suatu 

produk/jasa.Kesenangan pelanggan diindikasikan pelanggan puas sebaliknya jika 

pelanggan kecewa diindikasikan pelanggan tidak puas (Kotler & Armstrong, 

2008:16). 

 

Kotler & Armstrong (2008) mengidentifikasi 4 (empat) metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan, yaitu: 

 

1. Sistem keluhan dan saran   

 

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan 

yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat dan 

keluhan mereka.Media yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu 

komentar, saluran telepon bebas pulsa dan lain-lain. 

 

2. Ghost shopping 

 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai 

pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian 

mereka akan melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing, mengamati cara melayani 

permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan dan menangani setiap keluhan. 

 

3. Lost customer analysis 

 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli/pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal tersebut terjadi 

dan dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

 

4. Survey kepuasan pelanggan  
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Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan melalui 

penelitian survey, baik survey melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan dapat memberikan sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Pengumpulan Data  

 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan hasil indeks 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pada Pantai Manggar 

Segara Sari Balikpapan. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada penjual dan 

pengunjung, untuk survey kepada penjual akan dilaksanakan langsung di lokasi 

objek penelitian yaitu Pantai Manggar Segara Sari sedangkan survey kepada 

pengunjung selain dilakukan di lokasi objek penelitian juga dilakukan survey 

kepada masyarakat yang pernah berwisata ke Pantai Manggar Segara Sari. 

 

Atribut Yang Diukur 

 

Untuk survey kepuasan penjual terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan atribut-atribut yang diukur meliputi: 

 

Tabel 1. 

 

Atribut Survey Kepuasan Penjual 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

No. Atribut 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

Tingkat kejelasan persyaratan pelayanan izin tempat berjualan 

Alur prosedur ijin tempat berjualan di pantai 

Kesesuaian biaya pelayanan di Unit Pelayanan dengan standar pelayan 

Komitmen Unit Pelayanan untuk tidak melakukan pungutan-pungutan atau 

sejenisnya yang dilarang Pemerintah Kota 

Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 

Tingkat jaminan keamanan lingkungan berjualan saat malam hari 

Perilaku petugas pemungut retribusi di pantai 

Kondisi lingkungan pantai 

Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 

Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, fasilitas kesehatan) di lingkungan 

pantai 

Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 

Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas 
pelayanan yang diberikan 
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Untuk survey kepuasan pengunjung terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan atribut-atribut yang diukur meliputi: 

 

Tabel 2. 

 

Atribut Survey Kepuasan Pengunjung 

 

No. Atribut 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Kenyamanan berkunjung di pantai 

Tingkat kebersihan lingkungan pantai 

Tingkat keamanan di pantai selama berkunjung 

Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 

Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 

Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, tempat bilas, fasilitas kesehatan) 

di lingkungan pantai 

Sarana pendukung wisata di pantai (gazebo, dll) 

Sistem antrian di loket pembelian tiket masuk 

Kesigapan petugas penjaga pantai 

Ketersediaan informasi (papan informasi, peringatan bahaya, petunjuk arah) 

Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 

Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas 

pelayanan yang diberikan 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Metode Analisis Data 

 

 Untuk mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan digunakan metode Customer 

Satisfaction Index (CSI) dengan mempertimbangkan tingkat harapan/kepentingan 

dari atribut- atribut.Dalam analisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

digunakan Gap Analysis yang diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin. 

Kemudian tingkat kepuasan masyarakat tersebutakan dianalisis menggunakan 

Customer Satisfaction Mapuntuk mengetahui atribut-atribut mana saja yang akan 

diprioritaskan untuk diperbaiki.Skor menurut tingkat harapan/kepentingan dan 

tingkat kepuasan: 

 

                                     Tabel 3. 

 

Skor Tingkat Harapan/Kepentingan dan Kepuasan 

 

Skor Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan 

1 Sangat tidak penting Sangat tidak puas 

2 Tidak penting Tidak puas 

3 Penting Puas 

4 Sangat penting Sangat puas 

Sumber : Rangkuti, 2001 
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Customer Satisfaction Index (CSI) 

 

Customer Satisfaction Index atau Indeks Kepuasan Pelanggan adalah suatu 

indeks yang merefleksikan persepsi satu atau seluruh pelanggan mengenai 

performansi perusahaan (produk/pelayanan) berdasarkan ekspektasi/harapan 

mereka.Customer Satisfaction Index digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan. 

 

Menurut Rangkuti (2001), perhitungan Customer Satisfaction Index untuk 

masing-masing atribut adalah sebagai berikut : 

Iks = [(frek. stps x 1) + (frek. tps x 2) + (frek. cps x 3) + (frek. ps x 4) + (frek. sps 

x 5)] : 5 

 

Keterangan:  

 

Iks  =indeks tingkat kepuasan cps = cukup puas 

 

stps= sangat tidak puas  ps   = puas 

 

tps  = tidak puas   sps  = sangat puas 

 

 

Gap Analysis 
 

Gap Analysis adalah analisis perbedaan diantara tingkat kepentingan atribut-

atribut bagi responden dengan tingkat kepuasan yang mereka rasakan terhadap 

atribut-atribut tersebut. Dengan pernyataan rumus sebagai berikut (Kosasih, Sari 

& Hadiyat, 2016) :Persepsi - Harapan = GAP  

 Dari rumus di atas, maka diperoleh nilai dari kesenjangan antara tingkat 

harapan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan. 

 

Customer Satisfaction Map 

 

Customer Satisfaction Map atau peta/kuadran kepuasan pelanggan adalah 

peta yang berpotongan pada 2 sumbu; kepentingan (x) dan kepuasan (y), sehingga 

akan terbentuk 4 area, dimana seluruh koordinat dimensi atau atribut pertanyaan 

akan terletak di masing-masing area tersebut, yang dapat menginformasikan kita 

mengenai apa saja yang dapat dilakukan perusahaan terhadap seluruh dimensi 

atau atribut yang ada. 
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Gambar 1. 

                         Customer Satisfaction Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Kuadran 1 (HighLeverage) 

Faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang 

dirasakan.Ini bisa menjadi competitive advantage perusahaan. 

Kuadran 2 (PriorityforImprovement) 

Memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi kenyataannya 

faktor-faktor ini belum sesuai dengan yang diharapkan (tingkat kepuasan rendah). 

Kuadran 3 (Ignore) 

Faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa, sehingga sumber daya yang ada 

bisa dialokasikan untuk memperbaiki atribut yang lain. 

Kuadran 4 (LowerLeverage) 

 

Faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu 

berlebihan. Atribut pada kuadran ini saat ini merupakan prioritas perbaikan tahap 

kedua, karena harapan pelanggan dimasa yang akan datang akan meningkat. 

 

Hasil yang diharapkan dari matriks ini adalah prioritas yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki kepuasan pelanggan dengan mempertimbangkan faktor: 

kemampuan perusahaan (waktu, manpower, cost), kebutuhan dan harapan 

pelanggan dan kompetisi.  

 

Kriteria prioritas perbaikan adalah: 

1. CustomerSatisfactionIndex (CSI) atribut kurang dari CSI rata-rata. 

2. Gap (selisih antara harapan pelanggan & kinerja perusahaan) atribut kurang 

dari gap rata-rata. 

3. Berada di Kuadran 2 (PriorityforImprovement) & Kuadran 3 (Ignore). 

 

 

 

 

 

High Leverage 

Inefficiencies  Resources 

allocation 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Customer Satisfaction Index (CSI) 

 

Tabel 4. 

Indeks Kepentingan Pelanggan 

Responden Penjual di Pantai Manggar Segara Sari 

No. Atribut 
Indeks 

(%) 

1 Tingkat kejelasan persyaratan pelayanan izin tempat berjualan 95,38 

2 Alur prosedur ijin tempat berjualan di pantai 86,10 

3 Kesesuaian biaya pelayanan di Unit Pelayanan dengan standar pelayan 88,28 

4 Komitmen Unit Pelayanan untuk tidak melakukan pungutan- pungutan atau 

sejenisnya yang dilarang Pemerintah Kota 
90,13 

5 Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 92,28 

6 Tingkat jaminan keamanan lingkungan berjualan saat malam hari 91,35 

7 Perilaku petugas pemungut retribusi di pantai 89,83 

8 Kondisi lingkungan pantai 89,50 

9 Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 92,60 

10 Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, fasilitas kesehatan) di lingkungan pantai 92,28 

11 Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 94,68 

12 Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas pelayanan 

yang diberikan 
96,93 

Rata-rata 91,61 

Sumber : Olahan Peneliti 

Indeks Kepentingan Pelanggan untuk data responden penjual yang terdiri 

dari 12 atribut memiliki nilai rata-rata sebesar 91,61%. Berdasarkan tabel 4 di 

atas, dapat dilihat atribut yang paling dianggap penting dan diharapkan 

memberikan performa yang baik bagi penjual di Pantai Manggar Segara Sari, 

yaitu tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas 

pelayanan yang diberikan dengan nilai indeks sebesar 96,93%. Sedangkan atribut 

yang paling dianggap tidak penting adalah alur prosedur ijin tempat berjualan di 

pantai dengan nilai indeks sebesar 86,10%.   

Hasil analisis Customer Satisfaction Index (CSI) melalui perhitungan 

Indeks Kepentingan Pelanggan menunjukkan bahwa atribut yang dianggap paling 

penting dan diharapkan memberikan performa yang baik bagi penjual di Pantai 

Manggar Segara Sari dengan nilai indeks sebesar  96,93% yaitu adanya tanggapan 

petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas pelayanan yang diberikan. 

Atribut ini menjadi penting bagi penjual dan sangat dibutuhkan sebagai 

pemenuhan kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas terkait 

(DISPORABUDPAR dan UPTD) selaku penyelenggara tempat wisata dalam 

memberikanrespon dan feedback yang baik, cepat dan tepat terhadap setiap 

aduan/keluhan yang disampaikan. 
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Tabel 5. 

Indeks Kepuasan Pelanggan  

Responden Penjual di Pantai Manggar Segara Sari 

No. Atribut 
Indeks 

(%) 

1 Tingkat kejelasan persyaratan pelayanan izin tempat berjualan 74,15 

2 Alur prosedur ijin tempat berjualan di pasar 73,75 

3 Kesesuaian biaya pelayanan di Unit Pelayanan dengan standar pelayan 72,53 

4 Komitmen Unit Pelayanan untuk tidak melakukan pungutan- pungutan atau 

sejenisnya yang dilarang Pemerintah Kota 
69,13 

5 Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 67,23 

6 Tingkat jaminan keamanan lingkungan berjualan saat malam hari 69,98 

7 Perilaku petugas pemungut retribusi di pantai 74,08 

8 Kondisi lingkungan pantai 72,15 

9 Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 69,98 

10 Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, fasilitas kesehatan) di lingkungan 

pantai 
73,45 

11 Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 84,55 

12 Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas pelayanan 

yang diberikan 
82,95 

Rata-rata 73,66 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

 

Indeks Kepuasan Pelanggan untuk data responden penjual yang terdiri dari 

12 atribut memiliki nilai rata-rata sebesar 73,66%. Terdapat 5 atribut yang 

memiliki nilai indeks di atas rata-rata sedangkan 7 atribut berada di bawah rata- 

rata nilai indeks. Atribut sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 

memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 84,55% diikuti dengan atribut tanggapan 

petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas pelayanan yang diberikan 

dengan nilai indeks sebesar 82,95%. Nilai indeks terendah yaitu sebesar 67,23% 

terdapat pada atribut penataan tempat berjualan di lingkungan pantai.   

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan untuk data responden 

penjual ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat adanya aduan/keluhan 

atas jam pelayanan yang diberikan namun para penjual masih menganggap secara 

keseluruhan performa sarana pengaduan, saran, masukan dan tanggapan petugas 

pelayanan di unit pelayanan yang diberikan ketika menerima aduan/keluhan masih 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada tingkat kejelasan persyaratan pelayanan izin 

tempat berjualan dan perilaku petugas pelayanan yang tidak memungut retribusi 

pantai kepada para penjual diluar dari retribusi yang sudah ditetapkan.Sedangkan 

untuk alur prosedur ijin tempat berjualan dipantaimeskipun para penjual 

menganggap tidak penting karena masih banyak PKL liar disekitar pantai namun 

secara keseluruhan performa prosedur perijinan dan pelayanannya dianggap masih 

cukup baik. 
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Tabel 6. 

Indeks Kepentingan Pelanggan  

Responden Pengunjung di Pantai Manggar Segara Sari 

No. Atribut 
Indeks 

(%) 

1 Kenyamanan berkunjung di pantai 84,85 

2 Tingkat kebersihan lingkungan pantai 84,33 

3 Tingkat keamanan di pantai selama berkunjung 84,15 

4 Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 85,08 

5 Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 84,50 

6 Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, tempat bilas, fasilitas kesehatan) di 

lingkungan pantai 
84,15 

7 Sarana pendukung wisata di pantai (gazebo, dll) 84,33 

8 Sistem antrian di loket pembelian tiket masuk 84,50 

9 Kesigapan petugas penjaga pantai 83,65 

10 Ketersediaan informasi (papan informasi, peringatan bahaya, petunjuk arah) 85,68 

11 Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 83,33 

12 Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas pelayanan 

yang diberikan 
85,33 

Rata-rata 84,49 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

 Indeks Kepentingan Pelanggan untuk data responden pengunjung yang 

terdiri dari 12 atribut memiliki nilai rata-rata sebesar 84,49%. Menurut tabel 6 di 

atas, dapat dilihat atribut yang paling dianggap penting dan diharapkan 

memberikan performa yang baik bagi pengunjung di Pantai Manggar Segara Sari, 

yaitu ketersediaan informasi (papan informasi, peringatan bahaya, petunjuk arah) 

dengan nilai indeks sebesar 85,68%. Sedangkan atribut yang paling dianggap 

tidak penting adalah sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 

dengan nilai indeks sebesar 83,33%.  

 Hasil perhitungan Indeks Kepentingan Pelanggan untuk data responden 

pengunjung ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi di lingkungan Pantai 

Manggar Segara Sari Balikpapan seperti papan informasi, peringatan bahaya dan 

petunjuk arah dianggap penting bagi para pengunjung mengingat mayoritas 

pengunjung yang datang berasal dari luar kota Balikpapan sehingga dengan 

adanya papan informasi para pengunjung bisa mengetahui informasi apa saja yang 

sekiranya penting bagi mereka untuk diperhatikan saat berada dilingkungan 

pantai. 
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Tabel 7. 

Indeks Kepuasan Pelanggan 

Responden Pengunjung di Pantai Manggar Segara Sari 

 
No. Atribut Indeks (%) 

1 Kenyamanan berkunjung di pantai 70,83 

2 Tingkat kebersihan lingkungan pantai 69,83 

3 Tingkat keamanan di pantai selama berkunjung 74,00 

4 Penataan tempat berjualan di lingkungan pantai 73,83 

5 Kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan 73,58 

6 Kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, tempat bilas, fasilitas kesehatan) di 

lingkungan pantai 
73,33 

7 Sarana pendukung wisata di pantai (gazebo, dll) 72,50 

8 Sistem antrian di loket pembelian tiket masuk 74,33 

9 Kesigapan petugas penjaga pantai 68,33 

10 Ketersediaan informasi (papan informasi, peringatan bahaya, petunjuk arah) 71,95 

11 Sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan 59,40 

12 Tanggapan petugas pelayanan ketika menerima aduan/keluhan atas 

pelayanan yang diberikan 
81,50 

Rata-rata 71,95 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Indeks Kepuasan Pelanggan untuk data responden pengunjung yang terdiri 

dari 12 atribut memiliki nilai rata-rata sebesar 71,95%. Terdapat 8 atribut yang 

memiliki nilai indeks di atas rata-rata sedangkan 4 atribut berada di bawah rata- 

rata nilai indeks. Atribut tanggapan petugas pelayanan ketika menerima 

aduan/keluhan atas pelayanan yang diberikan memiliki nilai indeks tertinggi 

sebesar 81,50%. Nilai indeks terendah yaitu sebesar 59,40% terdapat pada atribut 

sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan.   

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Pelangganuntuk data responden 

pengunjung ini menunjukkan meskipun masih banyak yang perlu dibenahi 

dilingkungan tempat wisata seperti sistem antrian di loket pembelian tiket masuk 

yang masih manual sehingga harus lama antri, tingkat keamanan di pantai selama 

berkunjung, penataan tempat berjualan di lingkungan pantai, penataan parkir,  

fasilitas umum (toilet, musholla, tempat bilas dan fasilitas kesehatan) yang masih 

kurang sehingga pengunjung harus bayar, sarana pendukung wisata di pantai 

(gazebo, dll) termasuk ketersediaan informasi berupa papan informasi, peringatan 

bahaya dan petunjuk arah yang masih sangat minim namun secara keseluruhan 

performa petugas pelayanan yang bertugas dalam menanggapi aduan/keluhan atas 

pelayanan yang diberikan dinilai masih cukup baik. 
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Hasil Gap Analysis 

Tabel 8. 

Gap Analysis Kepuasan Penjual di Pantai Manggar Segara Sari 

 

Atribut Kepentingan (x) Kepuasan (y) Gap (x – y) Kuadran 

1 3,81 2,96 -0,85 1 

2 3,44 2,95 -0,49 4 

3 3,53 2,90 -0,63 3 

4 3,60 2,77 -0,84 3 

5 3,69 2,69 -1,00 2 

6 3,65 2,80 -0,85 3 

7 3,59 2,96 -0,63 4 

8 3,58 2,89 -0,69 3 

9 3,70 2,80 -0,90 2 

10 3,69 2,94 -0,75 2 

11 3,79 3,38 -0,41 1 

12 3,88 3,32 -0,56 1 

Rata-rata 3,66 2,95 -0,72 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

 Berdasarkan tabel gap analysis di atas, dapat dilihat semua atribut untuk 

responden penjual di Pantai Manggar Segara Sari memiliki nilai gap yang negatif 

(-), yang artinya semua atribut yang dirasakan memberikan performa di bawah 

ekspektasi/harapan. Nilai rata-rata gap dari responden penjual adalah sebesar 0,72 

kemudian nilai gap tertinggi sebesar -1,00 terdapat pada atribut penataan tempat 

berjualan di lingkungan pantai. Penjual di Pantai Manggar Segara Sari merasa 

atribut tersebut sangat penting, namun performa yang dirasakan sangat tidak 

memuaskan.   

 Nilai gap tertinggi dari responden penjual yang terdapat pada atribut 

penataan tempat berjualan di lingkungan pantai ini menguatkan hasil analisis 

Customer Satisfaction Index(CSI), dimana para penjual masih mengeluhkan 

susunan tempat berjualan yang belum rapi dan kurangnya pemanfaatan area pantai 

yang cukup luas secara merata dan berimbang.Para penjual yang berada dibagian 

kanan pintu masuk pantai (area pantai yang lama) berharap agar petugas 

pelayanan pantai selain mengarahkan para pengunjung ke area pantai yang baru 

(bagian kiri pintu masuk) juga mengarahkan pengunjung ke area pantai yang lama 

sehingga pendapatan para penjual di area tersebut memenuhi ekspektasi/harapan 

mereka. 
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Tabel 9. 

 

Gap Analysis Kepuasan Pengunjung  

 

di Pantai Manggar Segara Sari 

 

Atribut Kepentingan (x) Kepuasan (y) Gap (x – y) Kuadran 

1 3,39 2,83 -0,56 2 

2 3,37 2,79 -0,58 3 

3 3,37 2,96 -0,41 4 

4 3,40 2,95 -0,45 1 

5 3,38 2,94 -0,44 1 

6 3,37 2,93 -0,43 4 

7 3,37 2,90 -0,47 4 

8 3,38 2,97 -0,41 1 

9 3,35 2,73 -0,61 3 

10 3,43 2,88 -0,55 1 

11 3,33 2,37 -0,96 3 

12 3,41 3,26 -0,15 1 

Rata - 

rata 
3,38 2,88 -0,50 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Berdasarkan tabel gap analysis di atas dapat dilihat semua atribut untuk 

responden pengunjung di Pantai Manggar Segara Sari memiliki nilai gap yang 

negatif (-), yang artinya semua atribut yang dirasakan memberikan performa di 

bawah ekspektasi/harapan. Nilai rata-rata gap dari responden pengunjung adalah 

sebesar -0,50 kemudian nilai gap tertinggi sebesar -0,96 terdapat pada atribut 

sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan. Pengunjung di Pantai 

Manggar Segara Sari merasa atribut tersebut sangat penting namun performa yang 

dirasakan sangat tidak memuaskan.  

Nilai gap tertinggi dari responden pengunjung yang terdapat pada atribut 

sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayananmenguatkan hasil analisis 

Customer Satisfaction Index (CSI), dimana para pengunjung tidak melihat adanya 

sarana pengaduan yang tersedia bagi pengunjung di sekitar pantai. Meskipun 

atribut ini dianggap tidak penting namun pada masa mendatang pengelola pantai 

diharapkan bisa melengkapi sarana pengaduan dilingkungan pantai seperti 

tersedianya kotak saran sehingga ketika pengunjung ingin memberikan saran dan 

masukan mereka bisa langsung memberikan pendapatnya pada kotak saran yang 

tersedia demikian juga dengan tersedianya pos-pos pengaduan yang mudah 

dijangkau pengunjung diharapkan nantinya dapat mengantisipasi ketika terjadi 

sesuatu hal yang menimpa pengunjung diluar jangkauan petugas penjaga pantai. 

 

Hasil Analisis Customer Satisfaction Map 

 

Customer Satisfaction Map digunakan untuk menentukan letak setiap atribut 

dalam peta/kuadran Kepuasan Pelanggan.Tingkat kepentingan dari atribut berada 

pada sumbu horisontal (x) sedangkan tingkat kepuasan dari atribut berada pada 

sumbu vertikal (y).Perpotongan kedua sumbu adalah rata-rata dari masing-masing 
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tingkat atribut kepentingan dan kepuasan.Dalam pembahasan analisis ini yang 

menjadi perhatian adalah atribut-atribut yang berada pada Kuadran 2. Atribut 

yang berada pada Kuadran 2 adalah atribut yang membutuhkan prioritas untuk 

perbaikan (Priority for Improvement), karena pada dasarnya atribut pada Kuadran 

2 memiliki gap (kesenjangan) antara harapan dan kepuasan yang cukup tinggi. 

 

Gambar 2. 

 

Customer Satisfaction Map Kepuasan Penjual 

 

di Pantai Manggar Segara Sari 

 

 

 

 
Sumber :Olahan Peneliti 

 

Berdasarkan gambar Customer Satisfaction Map, untuk atribut penjual di Pantai 

Manggar Segara Sari di atas dapat dilihat terdapat 3 atribut yang berada di 

Kuadran 2, atribut-atribut ini dianggap penting oleh penjual namun performa yang 

dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan (tingkat kepuasan rendah) 

sehingga atribut-atribut pada kuadran ini adalah atribut yang harus diprioritaskan 

untuk diperbaiki (Priority for Improvement). Atribut-atribut yang berada pada 

Kuadran 2 adalah penataan tempat berjualan di lingkungan pantai, kualitas 

penataan parkir di Unit Pelayanan dan kualitas fasilitas umum (toilet, musholla, 

fasilitas kesehatan) di lingkungan pantai. 
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Gambar 3. 

 

Customer Satisfaction Map Kepuasan Pengunjung  

 

di Pantai Manggar Segara Sari 

 

 

 
Sumber : Olahan Peneliti 

 

Menurut gambar Customer Satisfaction Map untuk atribut pengunjung di Pantai 

Manggar Segara Sari di atas dapat dilihat terdapat 1 atribut yang berada di 

Kuadran 2, atribut ini dianggap penting oleh pengunjung namun kinerja yang 

dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan (tingkat kepuasan rendah) 

sehingga atribut pada kuadran ini adalah atribut yang harus diutamakan untuk 

perbaikan (Priority for Improvement).Atribut yang berada pada Kuadran 2 adalah 

kenyamanan berkunjung di pantai. 

 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,maka penelitidapat menyimpulkan 5 

(lima) hasil penelitian yang dijadikan tujuan khusus dan target luaran yang ingin 

dicapai yaitu : 

 

1. Atribut yang dianggap paling penting dan diharapkan memberikan performa 

kinerja yang baik bagi para penjual di tempat wisata Pantai Manggar Segara 

Sari Balikpapan adalah adanya tanggapan petugas pelayanan ketika menerima 

aduan/keluhan atas pelayanan yang diberikan. Dan atribut yang dianggap 

paling tidak penting adalah alur prosedur ijin tempat berjualan di pantai 

 

2. Atribut yang dianggap paling penting dan diharapkan memberikan performa 

kinerja yang baik bagi para pengunjung di tempat wisata Pantai Manggar 
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Segara Sari Balikpapan adalah ketersediaan informasi (papan informasi, 

peringatan bahaya, petunjuk arah). Dan atribut yang dianggap paling tidak 

penting adalah sarana pengaduan, saran dan masukan di Unit Pelayanan. 

 

3. Selisih antara harapan dan performa kinerja atribut-atribut yang dirasakan 

belum memuaskan dan belum memenuhi harapan para penjual dilingkungan 

tempat wisata Pantai Manggar Segara Sari Balikpapan dengan nilai 

kesenjangan tertinggi terdapat pada atribut penataan tempat berjualan di 

lingkungan pantai. 

 

4. Selisih antara harapan dan performa kinerja atribut-atribut yang dirasakan 

belum memuaskan dan belum memenuhi harapan para pengunjung di 

lingkungan tempat wisata Pantai Manggar Segara Sari Balikpapan dengan nilai 

kesenjangan tertinggi terdapat pada atribut sarana pengaduan, saran dan 

masukan di Unit Pelayanan. 

 

5. Atribut-atribut yang harus diprioritaskan oleh pengelola tempat wisata Pantai 

Manggar Segara Sari Balikpapan adalah penataan tempat berjualan di 

lingkungan pantai, kualitas penataan parkir di Unit Pelayanan, kualitas fasilitas 

umum (toilet, musholla, fasilitas kesehatan) dan kenyamanan berkunjung di 

pantai yang dirasakan para penjual dan pengunjung belum sesuai dengan yang 

diharapkan (tingkat kepuasan rendah) sehingga pengelola Pantai Manggar 

Segara Sari harus memprioritaskan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan 

agar harapan dan kepuasan serta kenyamanan para pengunjung dan penjual 

yang berada dilingkungan Pantai Manggar Segara Sari Balikpapan terpenuhi. 
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