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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan 

suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.  

Bentuk pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari 

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsi- onalitas, profosionalitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas dan efisiensi. 

Dalam penyelenggaraan dibidang pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah 

daerah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik sesuai yang 

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, pasal 1 menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”.  

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan 

terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat yang 

pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layanan 

yang berikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap rendah 

terhadap kinerja birokrasi. Akibatnya banyak pengguna layanan atau masyarakat 

mengambil jalan pintas menggunakan jasa calo untuk mengurus keperluannya yang 

berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Hasil pengaduan dari 6859 (enam ribu 

delapan ratus lima puluh sembilan) laporan/pengaduan masyarakat Tahun 2015, 

sebanyak 41,59% atau 2853 (dua ribu delapan ratus lima puluh tiga) laporan 

mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah. Tabel 1 memberikan 

jumlah laporan masyarakat berdasarkan kelompok instansi terlapor sepanjang 

Tahun 2015.  

Data dari ombusman ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai 

kasus pelayanan publik yang besar dari lembaga lainya. Pelayanan publik yang 

diberikan, secara umum belum memuaskan masyarakat. Banyaknya layanan yang 

diberikan terlalu berbelit-belit dengan berbagai alasan yang kurang dapat diterima 

oleh masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan 
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efisien. Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai pengguna layanan 

publik tidak terpuaskan. Semua itu berakibat masyarakat enggan mengurus segala 

sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah secara langsung. 

Salah satu kantor pemerintahan yang aktivitasnya memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat adalah Kantor Kecamatan. Pemerintah daerah melalui 

kantor kecamatan merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat, kantor kecamatan merupakan cerminan dari pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk layanan administratif.  

Kantor Kecamatan adalah salah satu kantor yang memberikan layanan 

administrasi yang berada di daerah. Bentuk layanan yang diberikan berhubungan 

dengan administrasi kependudukan dan layanan lainnya yang berhubungan dengan 

pemerintahan di tingkat Kecamatan. Layanan yang diberikan contohnya adalah 

pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pengursan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), dan fasilitas pelayanan pemerintahan lain bagi masyarakat 

ataupun bagi pemerintah di tingkat desa.  

Berdasarkan peraturan daerah No. 21 tahun 2003 bentuk- bentuk pelayanan 

yang diberikan di kantor kecamatan antara lain meliputi kepengurusan administrasi 

kependudukan antara lain meliputi pembuatan kartu Tanda Penduduk (KTP), 

pembuatan kartu Keluarga (KK), pembuatan Surat Kelahiran, pembuatan Surat 

Kematian, dan lain-lain. Tempat mengurus Surat Pengantar Perizinan yaitu Surat 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Surat IzinTempat Usaha (SITU), dan surat 

lain-lainnya (Tabel 2).  

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan 

tambang, terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai pada bagian pelayanan. 

Seperti fasilitas pelayanan yang kurang memadai, seperti kurangnya tempat duduk 

pada ruang tunggu yang masih kurang, dan prilaku petugas pelayanan yang kurang 

tanggap dalam memberi layanan. Hal Ini akan berdampak kepada salah satu aspek 

yang memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemenuhan 

fasilitas pelayanan bagi pelanggan atau masyarakat merupakan salah satu hal yang 

perlu diperhatikan. 
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No Jenis pelayanan Bentuk pelayanan 

1 Administrasi kependudukan - Pembuatan kartu Tanda Penduduk 

(KTP) 

- Pembuatan kartu Keluarga (KK)  

- Pembuatan Surat Kelahiran  

- Pembuatan Surat Kematian 

2 Surat Pengantar Perizinan - Surat Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB)  

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

3 Surat Pengantar Keterangan - Surat Keterangan Tanah (SKT)  

- Surat Ganti Rugi (SKGR), Jual Beli  

- Keterangan Hibah Tanah  

- Surat Keterangan Catatan  

- Kepolisian (SKCK)  

- Surat Keterangan Pindah 

4 Surat-surat lainnya – Surat 

Rekomendasi 

Legalisir 

 

Faktor lain yang dapat menghambat kelancaran kegiatan pelayanan adalah 

kejelasan waktu pengurusan di Kantor Kecamatan tambang dianggap masih kurang 

jelas. Hal ini dapat dilihat dari pegawai yang memberikan layanan lambat dan 

berbelit- belit. Penelitian febrianto (2015) dikecamatan kauman kabupaten 

ponorogo juga di temukan hasil pengukuran melalui indeks kepuasan masyarakat 

terendah yaitu di kecepatan pelayanan, kepastian jadwal, dan kemampuan tugas 

pelayanan. Selanjutnya sulistiani (2016) menyatakan kecepatan pelayanan harus 

ditingkatkan dan kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan yang harus disampaikan 

kepada pemohon pelayanan agar mereka mengetahui kepastian waktu yang 

dibutuhkan dan pelayanan jauh dari kesan bertele-tele. Selain itu perlu adanya 

tembahan pegawai agar pelayanan dapat segera dapat segera disesaikan sesuai 

dengan tupoksi masing-masing petugas. Hasil ini menunjukkan persamaan 

permasalahan di kantor kecamatan setiap pemerintah daerah.  

Tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan 

publik agar terwujudnya kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan atau 

lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Permasalahan yang masih sering 

dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah waktu pelayanan. Waktu pemrosesan 

layanan kepada masyarakat sekitar dua minggu dianggap masih terlalu lama bagi 

masyarakat, walaupun lamanya layanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

tentang standar waktu pelayanan publik yang ditetapkan dalam undang-undang 

nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.  
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Kegiatan pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan akan dinilai dari 

tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan 

ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu 

metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi 

publik adalah dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Ketentuan 

mengenai Survei Kepuasan Masyarakat tertuang dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2014 

tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan 

publik.  

Survei Kepuasan Masyarakat harus selalu dilakukan secara berkala. Artinya 

pada setiap periode waktu tertentu harus dilakukan penelitian atau perhitungan dan 

analisis terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang telah diberikan. Akan 

tetapi, sampai saat ini pengukuran atau analisis Survei Kepuasan Masyarakat yang 

dilakukan di Kantor Kecamatan tambang belum dilakukan secara berkala.  

Tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dengan adanya survai 

kepuasan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang jasa 

layanan umum. berdasarkan latar belakang diatas alasan penulis memilih lokasi 

tersebut dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh kantor Kecamatan Tambang dilihat dari fasilitas pelayanan yang 

kurang memadai, seperti kurangnya tempat duduk pada ruang tunggu dan prilaku 

petugas pelayanan yang kurang tanggap dalam memberi layanan. Untuk itulah di 

kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar perlu adanya penelitian khusus 

untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan oleh 

Petugas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat 

UUD 1945 maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri. 

Untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah 

melakukan strategi melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 

Salah satu dari strategi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang baik dan efisien.  

Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan 

keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan hal itu tuntutan  masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya 
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kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban 

pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. 

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya 

menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan 

juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat 

yang dilayani. Salah satu filosofi dari otonomi daerah adalah semakin 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu untuk dapat 

memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, selayaknya perlu 

diketahui terlebih dahulu persoalanpersoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan 

analisis, maka perlu dilakukan strategi pelayanan yang efektif dan sesuai dengan 

karakteristik wilayah dan penduduknya.  

Dalam Manajemen Kinerja sektor Publik  kualitas pelayanan dipengaruhi 

antara 

lain: (1) kecepatan pelayanan;  (2) kebersihan, kerapian staf, dan fasilitas; (3) 

Keramahan dan  kesabaran  staf  dalam  melayani;  (4)  staf  yang  membantu  dan  

bersahabat  serta perhatian pada pelanggan; dan (5) keamanan dan kenyamanan. 

Sedangkan dalam menentukan indikator kinerja sektor publik perlu 

dipertimbangkan indikator biaya (cost of service), dan  tingkat  utilisasi  

(utilization rate)   yang  sifatnya  kuantitatif,  juga  ada mencakup indikator yang 

sifatnya kualitatif seperti indikator kualitas pelayanan dan standar pelayanan 

(quality and standards), yang meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, 

kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan 

(estetika), etika, dan sebagainya. Indikator lainnya menyangkut cakupan pelayanan 

(service coverage) dan kepuasan pelanggan (citizen’s satisfaction). Secara garis besar 

indikator kualitas pelayanan terdiri antara lain:  reliability (keandalan), 

responsibility (kemampuan  merespon),  assurance, empathy (perhatian),  tangibles 

(berwujud), credibility (kejujuran),  competence (pengetahuan dan ketrampilan), 

access (kemudahan hubungan), courtesy (perilaku), security (keamanan) dan lain 

sebagainya. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dalam Rangkuti (2003:19), ciri-ciri 

kualitas layanan jasa dapat  dievaluasi  dalam  lima  dimensi,  yaitu:  reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible. 

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, untuk dapat 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan 

pelayanan harus memenuhi  asas-asas  pelayanan  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  

Transparansi,  yaitu  sifat terbuka, mudah dan dapat diakses dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti; (2) Akuntabilitas, yaitu dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(3) Kondisional, yaitu  sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; 

(4) Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
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pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat; (5) Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status; (6) Keseimbangan 

Hak dan Kewajiban; yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat   harus dapat memberikan layanan 

dari semua kebutuhan masyarakat dalam segala hal seperti perijinan, kependudukan 

(Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran) dan lain sebagainya. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang- 

undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS) perlu dilaksanakan survey kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur 

untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan 

pelanggan akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih 

perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap bagian pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, 

jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah 

lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan 

Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan 

Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.  

Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki 

kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang 

professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat 2 maupun 

Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang 

mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan 

Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tetang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan 

menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah 

(Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang 

sebaik-baiknyadengan standar minimal.  
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Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling 

kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintahberdasarkan 

kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan 

masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja 

pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan 

mengangkat citra positif Pemerintah di mata warga masyarakatnya.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun studi 

mengenai kepuasan masyarakat dan menyususn indeks kepuasan masyarakat 

sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data 

indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur 

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.  

 Pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak 

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat 

yang disampaikan melalui media massa, sehiangga dapat menimbulkan citra yang 

kurang baik terhadap aparatur Pemerintah. Mengingat fingsi utama Pemerintah 

adalah melayani masyarakat maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Selain itu ada juga salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk 

menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan 

penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi 

pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja 

unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya (DLLAJ Jawa Timur, 

2005).  

Di Indonesia ada beberapa pelayanan publik yang strategis seperti air bersih 

dan listrik, telepon, minyak dan gas, serta beberapa jasa transportasi seperti kereta 

api bus kota, kapal udara dan sebagainya. Selain itu pelayanan publik dilakukan 

dalam berbagai bidang melalui administrasi pemerintah atau 3 lazim disebut 

administrasi publik. Pelayanan ini dilakukan langsung melalui instansi pemerintah 

melalui departemen pemerintahan dan badan usaha milik negara serta badan usaha 

milik daerah yang dibangun oleh pemerintah. Menurut Pope (2003) dalam 
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(Syaffiudin saleh, 2004) peranan pelayanan publik pada dasarnya membantu 

pemerintah yang sah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan keputusan dan 

memberi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam etikanya 

pelayanan publik dilakukan oleh pegawai negeri yang setia pada departemen tempat 

mereka bekerja. Pegawai negeri ini dapat disebut dengan pejabat publik. Pegawai 

negeri ini harus memiliki integritas, berprilaku adil dan jujur menjalankan tugas 

dengan melayani publik dengan ramah, efisien, cepat tanpa prasangka atau salah 

urus. Dia juga harus bisa memastikan bahwa uang publik dapat digunakan dengan 

wajar, efektif dan efisien. Dalam banyak penelitian kualitas pelayanan publik dalam 

berbagai bidang belum memenuhi seperti yang diharapkan.  

Rahayu (2003) mengutip pendapat Devas (1989) dalam (Syaffiudin 

Saleh,2004) menyoroti bahwa kegagalan pelayanan publik antara lain disebabkan 

(1) tidak adanya kebebasan manajemen, serta campur tangan politik yang 

berlebihan dalam pengelolaan pelayanan publik (2) peran ganda dalam pelayanan 

publik yakni antara tujuan komersial dan sosial serta (3) tenaga pelaksana yang 

kurang cakap dan tidak professional dibidang pelayanan. Beberapa catatan penting 

juga memberikan gambaran bahwa organisasi pelayanan publik pada umumnya 

memiliki struktur yang tidak ramping dengan kualitas SDM yang rendah. 

Manajemen day to day yang 4 dijalankan secara tidak professional tidak terlihat 

pada keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan mereka, seperti terlihat pada 

kasus-kasus yang sudah bukan merupakan rahasia umum seperti sogokan (uang 

pelicin), suap dan korupsi. Oleh karena itu pelayanan publik seharusnya dimainkan 

oleh tenaga yang professional dengan struktur yang lebih ramping menurut standar 

etika profesi yang benar, melayani dengan memiliki integritas, berperilaku adil dan 

jujur serta manusiawi menjalankan tugas dengan melayani publik dengan ramah, 

efisien, cepat dengan tanpa prasangka atau salah urus. Namun demikian masalah 

yang perlu dipikirkan bahwa pelayanan publik yang kini berlangsung tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain memiliki kesan yang buruk dan 

berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan secara menyeluruh.  

Penelitian yang telah dikaji oleh DLLAJ Propinsi Jawa Timur (2005) tentang 

Survey Indeks kepuasan Masyarakat, menghasilkan kesimpulan bahwa Berdasarkan 

Hasil Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat diketahui bahwa seluruh unit 

pelayanan pada area pelayanan DLLAJ Propinsi Jawa Timur memiliki nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat yang BAIK (B).  

Sedangkan dalam penelitian Mohammad Assegaff (2009) tentang Pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, memperoleh hasil faktor 

keandalan merupakan unsur yang penting dalam mempengaruhi penilaian 

pelanggan. Faktor ketanggapan merupakan unsur penting yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan. Faktor kepastian adalah menjadi faktor yang penting yang 

menjadikan pelanggan pada kualitas pelayanan menjadi 5 semakin tinggi. Faktor 

empati merupakan menuntut kemampuan fisik perusahaan untuk dapat memenuhi 
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keinginan dan kebutuhan pelanngannya. Faktor berwujud merupakan aspek 

organisasi jasa yang dengan mudah terlihat oleh kosumen. Kualitas pelayanan yang 

makin tinggi akan meningkatkan kepuasan pelanggannya.  

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Kamalina Din Jannah (2003) 

mengenai analisis kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kepuasan pasien 

pada rumah sakit Siti Khodijah pekalongan, hasilnya yaitu suatu unsur yang 

dimiliki oleh rumah sakit dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan kesehatan 

yang bermutu sehingga pasien akan merasa puas. Semakin baik lingkungan rumah 

sakit akan mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Apabila unsur pelayanan dilakukan dengan optimis pelayanan kesehatan yang 

bermutu akan terwujud. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai 

unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar 

dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. 16 Atep Adya Bharata (2003:11) 

mengemukakan pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan 

publik, yaitu :  

 

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).  

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) 

atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.  

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan.  

d. Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang 

atau jasa yang mereka nikmati.  

Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik 

yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  

 

a. Tersedianya karyawan yang baik.  

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.  

c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.  

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat.  

e. Mampu berkomunikasi.  

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.  

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.  

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).  

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).   
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Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli unsur 

kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), 

untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan 

memuaskan pelanggan. 

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu 

meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus 

meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh 

organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang 

mempengaruhi pelayanan adalah :  

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya 

manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani 

masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan manusialah 

pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.  

a. Menurut Atep Adya Barata (2003:37), Kualitas pelayanan terbagi menjadi dua 

bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai 

berikut: Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi 

pegawai organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan 

fasilitas pendukung , pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan 

keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.  

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), 

yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi 

jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa. 18  

 

Menurut Vincent Gaspersz (2011:41), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspetasi pelanggan terhadap pelayanan, yaitu :  

 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan.  

b. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan.  

c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan tentang 

kualitas pelayanan yang akan diterimanya.  

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi dari 

pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain sumber daya 

manusia, kesadaran, aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, sarana 
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pelayanan, serta pengalaman pelanggan selain itu faktor internal dan eksternal 

menjadi penting dan berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas 

bagi setiap pengguna. 

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, 

karena itu penyelenggaranya membutuhkan azas-azas pelayanan. Dengan kata lain, 

dalam memberikan pelayanan publik, penyedia pelayanan publik harus 

memperhatikan azas pelayanan publik. Azas-azas pelayanan publik menurut 

Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut :  

 

a. Transparasi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.  

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  

d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi.  

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasing pihak.  

 

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan 

sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan 

publik menurut MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003 antara lain adalah :  

 

a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan.  

b. Kejelasan. 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 2) Unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan.  

d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  

e. Keamanan. Proses dan prosuk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum.  

f. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
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g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja. Tersedianya sarana dan prasarana 

kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi, telekomunikasi dan informatika.  

h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi.  

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkugan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi denga fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lainnya.  

 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas serta 

fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonanannya. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaran 

pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam 

proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan atau 

penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu 

disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan 

karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan 

kondisi lingkungan, dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan 

masyarakat termasuk aparat birokrasi untuk mendapatkan saran dan masukan, 

membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.  

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang kurangnya melipti :  

 

1) Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan.  

2) Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.  

3) Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan.  

4) Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan.  

5) Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.  
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6) Kompetensi petugas pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus 

ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan (dalam Ratminto dan Winarsih, 2007:23)  

 

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan 

materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang 22 tentang Pelayanan 

Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan Standar 

Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut;  

 

1) Dasar hukum  

2) Persyaratan;  

3) Prosedur Pelayanan;  

4) Waktu penyelesaian;  

5) Biaya pelayanan;  

6) Produk pelayanan;  

7) Sarana dan Prasarana;  

8) Kompetensi petuas pelayanan;  

9) Pengawasan intern;  

10) Pengawasan extern;  

11) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;  

12) Jaminan pelayanan.  

 

Azas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut merupakan pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan berfungsi sebagai 

indikator dalam penilaian serta evaluasi kerja bagi penyelenggara pelayanan publik. 

Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat 

bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya 

memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat. 

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyedia 

pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan. Jika layanan 

yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan maka 

dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi 

sebaliknya jika layanan yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada 

yang diharapkan maka dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk. Kualitas menurut 

Fandy Tjiptono (2007:4) adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, sehingga 

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang 

sesungguhnya yang mereka harapkan. Jika jasa pelayanan yang diterima sesuai 
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yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.  

Masyarakat akan merasa puas apabila mereka mendapatkan suatu pelayanan 

yang berkualitas A.S. Moenir mengemukakan pendapat mengenai konsep 

pelayanan yang efektif sebagai suatu pelayanan yang berkualitas menurut A. S. 

Moenir (2006:204) adalah “Layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung 

kesalahan, mengikuti proses dan menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, 

mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu”. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai kualitas pelayanan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan publik merupakan usaha 

untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, 

proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu 

berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan 

masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi 

harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun, demikian 

meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, tidak berarti bahwa dalam 

menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus menuruti semua keinginan 

konsumen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelayanan Publik 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia 

(Sinambela, 2010:3). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17). Membicarakan pelayanan 

berarti membicarakan suatu proses  kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal 

yang abstrak (Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut 

menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan 

kepada pelanggan. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,   karena   itu   proses   

pelayanan   berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan 

sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi 

pelayanan. 

Selanjutnya Moenir (2002:16) menyatakan bahwa proses  pemenuhan  

kebutuhan  melalui  aktivitas  orang lain yang langsung inilah yang dinamakan 

pelayanan. Jadi dapat  dikatakan pelayanan  adalah kegiatan  yang bertujuan untuk 

membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. 

Beberapa   pakar   yang   memberikan   pengertian mengenai pelayanan. 

diantaranya adalah Moenir : Menurut  Moenir  (2000:8)  mengemukakan,  pelayanan 

adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam suatu   kumpulan   atau   

kesatuan,   dan   menawarkan kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  

suatu produk secara fisik. 

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi 

pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan 

masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek 

dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008). Sebelum mengetahui arti 

kinerja pegawai publik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. 

Organisasi publik diartikan sebagai organisasi 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 (Sinambela, 2007).  

Secara eksplisit, Sianipar (1999) menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat 

dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan 

aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”. Widodo (2001) mengartikan 

pelayanan publik sebagai pemberian layanan keperluan masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud di sini 

adalah pemerintah. Jadi pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, 

khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. 

Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan 

dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam 

memberikan layanan publik seharusnya: 1) Mudah dalam pengurusan bagi yang 

berkepentingan, 2) Mendapat pelayanan yang wajar, 3) Mendapat pelayanan yang 

sama tanpa pilih kasih, dan 4) Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penarima pelayanan. 

Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:  

 

1) Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.  

2) Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian.  

3) Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan.  

4) Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

5) Sarana dan prasarana, yang memadai  

6) Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.  

 

Selanjutnya di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hendaknya setiap 

penyelenggara pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat secara 

berkala. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan 

agar tetap pada tingkat yang baik, bahkan memuaskan. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang 
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diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun 

jasa publik.  

a. Jenis-jenis Pelayanan Publik  

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung makna adanya perubahan 

mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. Jadi kualitas dalam 

hal ini bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi 

masyarakat. 11 KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari 

instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut 

didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, 

yaitu:  

1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, 

rekomendasi, dan lain sebagainya.  

2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik 

termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumne langsung 

(sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut 

menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan 

listrik, air bersih dan pelayanan telepon.  

3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa sarana dan prasaranan serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa 

jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 

habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, 

pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran. Kesimpulan dari 

berberapa jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat diatas, terdapat tiga jenis yaitu pelayanan administratif, 

pelayanan barang dan pelayanan jasa. Berdasarkan ketiga jenis tersebut, 

pelayanan di Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk 

kedalam kategori pelayanan administratif dan pelayanan jasa.   

b. Karakteristik Pelayanan  

Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana 

karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan 

dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan 

karakteristik yang dibuat oleh para ahli. Zeithaml, Berry dan Parasuraman (Fandy 

Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 27) mengidentifikasikan lima karakteristik 

yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:  

1) Bukti langsung (tangible)  
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Tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi 

visual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Tangible yang baik akan 

mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan aspek tangible 

ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan 

pelanggan. Aspek tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi.  

2) Kehandalan (reliability),  

Reliabilityyaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera dan memuaskan. Reliability berarti perusahaan menepati apa yang 

dijanjikan, baik mengenai pengantaran, pemecahan masalah, dan harga. 

Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti 

perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal, 

memenuhi janjinya secara akurat dan andal, menyampaikan data secara tepat 

dan mengirimkan tagihan yang akurat.  

3) Daya tanggap (responsiveness),  

Daya tanggap yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. Beberapa contohnya adalah 

ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil kembali pelanggan, dan 

penyampaian layanan secara cepat. Dimensi ini menegaskan perhatian dan 

kecepatan waktu dalam hubungannya dengan permintaan pelanggan, 

pelayanan, komplain dari masalah yang terjadi.  

4) Jaminan (assurance),  

Jaminan yang dimaksud adalah perilaku karyawan atau petugas pelayanan 

mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminain 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap 

pertanyaan atau masalah pelanggan. Jaminan ini mencangkup kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan.  

5) Empati,  

Empati berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal 

kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Empati 

dalam pelayanan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh kantor Kecamatan Mungkid akan mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelanggan dari segi bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

yang diberikan selama proses pelayanan.  
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan  

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Pelayanan yang optimaal pada akhirnya juga akan mampu 

meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus 

meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh 

organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Kasmir (2005: 3),   

Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya 

manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani 

masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan manusialah 

pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.  

Menurut Atep Adya Barata (2003: 37), “Kualitas pelayanan terbagi menjadi 

dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal”. Masing-masing bagian 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut:  

1) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai 

organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas 

pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan 

keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.  

2) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan 

eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan 

distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam 

penyampaian jasa.  

Menurut Vincent Gaspersz (2011: 41), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan, yaitu:  

1) Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan.  

2) Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan.  

3) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan tentang 

kualitas pelayanan yang akan diterimanya.  

4) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi dari 

pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi antara lain sumber daya 

manusia, kesadaran, aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, sarana 

pelayanan, serta pengalaman pelanggan. Selain itu faktor internal dan eksternal juga 

menjadi penting dan berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas 

bagi setiap pengguna.  

d. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Kepuasan pelanggan atas layanan, kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kualitas pelayanan akan menentukan 
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seberapa besar kepuasan pelanggan dan mencerminkan kinerja dari pelayanan. 

Goetsch dan Davis (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 4), menyebutkan 

bahwa kualitas merupakan “Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan”. Konsep kualitas meliputi usaha memenuhi harapan pelanggan, 

mencangkup produk jasa, mausia, proses dan lingkungan. Selain itu kualitas 

merupakan kondisi yang selalu berubah, misalnya apa yang dianggap berkualitas 

saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Sedangkan 

Vincent Gaspersz (2011: 6) menyebutkan bahwa:  

Ada dua definisi dari kualitas yaitu definisi konvensional dan 

strategik. Definisi konvensional dari kualitas menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk seperti kinerja (performance), 

keandalan (reliability), kemudahan dalam penggunaan (ease of use), 

estetika (esthetics), dan sebagainya. Sedangkan definisi kualitas dari 

segi strategik adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan (meeting the needs of costumeers).  

Kasmir (2005: 15), mengatakan bahwa “Pelayanan diberikan sebagai tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan atau nasabah”. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung 

berhadapan dengan pelanggan atau menempatkan sesuatu dimana pelanggan atau 

nasabah sudah tahu tempat atau pelayanan secara tidak langsung. Tindakan tersebut 

dilakukan guna memenuhi keinginan pelanggan akan sesuatu produk atau jasa yang 

mereka butuhkan.  

Gronroos (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005: 2) mendefinisikan 

pelayan sebagai berikut:  

Pelayanan adalah suatu 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 pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan.  

Lovelock dalam Fandy Tjiptono (2004: 59), menyebutkan “Kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan”. Selanjutnya Fandy 

Tjiptono (2004: 121) menyebutkan:  

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa 

yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan atau 

dipersepsikan (perceived service). Apabila perceived service sesuai 

dengan expected service, maka kualitas jasa yang bersangkutan 
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dipersepsikan baik atau positif. Sebaliknya jika perceived service 

lebih jelek dibandingkan expected service, maka kualitas jasa 

dipersepsikan negatif atau tidak baik.  

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai kualitas dan 

pelayanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu 

kondisi yang berhubungan dengan seberapa jauh pihak penyedia jasa dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Berdasarkan 

kaitannya dengan kantor kecamatan, pihak kantor kecamatan sebagai penyedia jasa 

pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyenangkan dan 

nyaman bagi masyarakat.  

e. Manfaat Kualitas Pelayanan  

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, tuntutan masyarakat terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik semakin dirasakan penting karena masyarakat 

semakin kritis terhadap produk jasa yang diperolehnya. Kualitas pelayanan akan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. 

Kaitannya dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan merupakan indikator 

penting yang dapat menentukan keberhasilan pemenuhan aspek-aspek pelayanan 

publik.  

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005: 115) menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya 

kualitas pelayanan, yaitu:  

1) Kualitas berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan.   

2) Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan 

kualitas yang bersifat customer-driven.  

3) Kualitas dapat mengurangi biaya. Biaya untuk mewujudkan produk 

berkualitas jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang ditimbulkan apabila 

perusahaan gagal memenuhi standar kualitas.  

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

kualitas pelayanan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja 

organisasi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.  

f. Dimensi Kualitas Pelayanan  

Tingkat kepuasan seseorang pelanggan dapat dilihat dari nilai produk atau jasa 

yang diberikan oleh instansi. Nilai tersebut ditentukan oleh berbagai faktor-faktor 

kualitas pelayanan. Kebutuhan pelanggan terhadap produk atau jasa didasarkan atas 

beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut merupakan harapan pelanggan. 

Pemenuhan harapan pelanggan adalah tugas instansi dalam memberikan produk 

berupa pelayanan yang terbaik. Parasuraman, et al., (Fandy Tjiptono, 2004: 690) 

mengidentifikasi sepuluh dimensi kualitas, yaitu:  
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1) Reliability, mencangkup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja 

(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini 

berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semennjak saat pertama 

(right the frist time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan janjinya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati.  

2) Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan  

3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memeerikan jasa 

tertentu  

4) Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain.  

5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan 

yang dimiliki para contact personnel(seperti resepsionis, operator telepon, 

dan lainlain)  

6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan  

7) Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencangkup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact 

personnel, dan interaksi pelanggan  

8) Security, yaitu aman dari bahaya, risiko, atau keraguraguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial 

(financial security), dan kerahasiaan (confidentiality)  

9) Understanding/Knowing the Customer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan  

10) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipegunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik).  

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

yaitu:  

1) Kesederhanaan (prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan),  

2) Kejelasan (kejelasan mencakup dalam hal persyaratan teknis dan 

administrasi pelayanan, unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya 

pelayanan dan tata cara penyelenggaraan),  
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3) Kepastian waktu (pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan),  

4) Akurasi (produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah),  

5) Keamanan (proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum),  

6) Tanggung jawab (pimpinan penyelenggara pelayanan bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan),  

7) Kelengkapan sarana prasarana (tersedianya sarana dan prasarana kerja yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika),  

8) Kemudahan akses (tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai 

dan mudah dijangkau masyarakat),  

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan (pemberian pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas),  

10) Kenyamanan (lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman, bersih, 

rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menilai atau 

mengukur kualitas jasa dapat menggunakan banyak dimensi pengukuran seperti 

kinerja, keseragaman produk, kesesuaian, kemampuan dalam melayani, kehandalan, 

daya tanggap, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan saranan prasarana. Dimensi 

kualitas pelayanan dapat dijadikan acuan untuk melihat kualitas pelayanan yang 

diberikan kantor kecamatan dari beberapa aspek yang ada didalamnya. Salah 

satunya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara layanan yang 

diharapkan dan layanan yang diterima serta bagaimana cara melakukan koreksi 

terhadap layanan tersebut. 

 

2.2 Standar Layanan  

Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut 

Wahyuni (2006) standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah 

bertindak bagi instansi penyedia pelayanan publik, di mana dengan ditetapkannya 

suatu standar atas pelayanan publik, maka dapat mempermudah instansi penyedia 

pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Terdapat dua manfaat standar 

pelayanan yang diungkapkan oleh Supranto dan Sugiyanti (2001 dalam Wahyuni, 

2006), yaitu sebagai berikut:  
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1) Standar pelayanan memberikan jaminan mutu bagi pelanggan. Melalui 

standar pelayanan ini, masyarakat (pelanggan) dapat mengetahui apa saja 

yang diharapkan dari sebuah pelayanan.  

2) Standar pelayanan dapat digunakan sebagai ukuran baku atas mutu yang 

harus ditampilkan oleh para petugas pelayanan.   

 

Selanjutnya, di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa hendaknya setiap penyelenggara 

pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala. Hal ini 

sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan agar tetap pada 

tingkat yang baik, bahkan memuaskan. Pada umumnya, masyarakat menginginkan 

produk jasa layanan yang memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih 

baik. Dengan demikian, perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas 

baik produk maupun sikap. Pelayanan yang terbaik adalah melayani setiap saat, 

secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah, dan menolong, serta profesional 

(Rachmadi, 2008).  

Sejalan dengan otonomi daerah, pada hakekatnya pemerintah harus mampu 

menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan fungsi utama dari pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan 

masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada 

pelayanan publik yang prima yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

 

2.3 Indikator Standar Layanan  

Mahmudi (2005: 208) menunjukan bahwa indikator dari Standar pelayanan 

yang dimaksud dalam penelitian ini sekurang-kurangnya meliputi:  

 

1) Prosedur pelayanan meliputi prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.  

2) Waktu Penyelesaian meliputi standar waktu penyelesaian pelayanan yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian 

pelayanan termasuk pengaduan.  

3) Biaya Pelayananan meliputi standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya 

yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap 

kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.  

4) Produk Pelayanan meliputi standar produk (hasil) pelayanan yang akan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga 

pelayanan yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapat 

pelayanan berupa apa saja.  

5) Sarana pelayanan meliputi standar sarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik  
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6) Prasarana pelayanan meliputi prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan 

teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.  

7) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan meliputi standar kompetensi petugas 

pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 

dan perilaku yang dibutuhkan.  

 

Peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal. 

1) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 

mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 

minimal. 

2) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

Warga Negara. 

3) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga 

Negara secara minimal. 

4) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau 

jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan 

Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 

5) Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah. 

6) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

8) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

9) Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

10) Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah 

orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.4 Kinerja Birokrasi  

Teori birokrasi pelayanan  

Menurut Peter M. Blau dalam (Said, 2007:29) bahwa birokrasi adalah: “tipe 

organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam 

skala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara 

sistematis. Selanjutnya menurut Farel Heady (1989) dalam (Susilo 2006:121) 

menyatakan bahwa: “Birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki 18 

karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. 

Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas 

dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensisasi yang dimaksud adalah 

perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai 

tujuan.  

Konsep perilaku birokrasi dalam pandangan Thoha (2002) dapat dipakai 

bersama dengan konsep perilaku organisasi karena pada dasarnya birokrasi maupun 

organisasi adalah merupakan suatu sistem yang ditopang oleh manusia yang 

berusaha mencapai tujuan dan selalu berperilaku. Konsep perilaku organisasi 

menurut Robbins (2008:11) merupakan perilaku organisasi sebagai bidang studi 

yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap 

perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam 

ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Sedangkan Davis (1989:5) 

berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan 

tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi.  

Karl Marx (dalam Thoha, 2005) menyatakan birokrasi adalah negara atau 

pemerintah itu sendiri. Lebih lanjut Marx mengemukakan bahwa birokrasi 

merupakan instrumen yang di pergunakan oleh kelas yang dominan untuk 

melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Paradigma 

ekonomi klasik menyatakan bahwa ada empat peran utama dari pemerintah: 

distribusi,stabilisasi,pertahanan dan kemananan serta pemenuhan sektor publik 

(Musgrave,1980). Peran distribusi pemerintah berarti, pemerintah harus maampu 

menjaga keseimbangan antara kelompok kaya dan miskin,menentukan besaran pajak 

dan besaran subsidi. Peran stabilisasi menunjuk peran pemerintah sebagai pihak 

yang paling bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas ekonomi,tingkat inflasi dan 

kondisi yang refresentatif bagi aktivitas ekonomi warga negara. Peran pertahanan 

keamanan menunjuk bahwa peran negara sebagai pelindung,mitra dan poengayom 

masyarakat. Sedangkan peran pemerintah sebagai penyelenggara sektor publik 

menunjuk bahwa pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala 

pemenuhan kebutuhan publik.  

Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan 

prosedur dalam mencapai tujuannya. Hal ini mengindikasi bahwa birokrasi 

merupakan organisasi yang didesain untuk menyelesaikan tugas administrasi secara 

sistematis berdasarkan urutan pekerjaan individu. Struktur birokrasi banyak 
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diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau aparat selaku abdi negara 

atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hirarki sesuai dengan fungsi 

dan tanggung jawab dalam tata administrasi. Dengan demikian, dihadapkan dan 

dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi negara.  

Dalam organisasi, hasil yang diinginkan dari setiap perilaku adalah 

performanya sebagaimana Winardi (2004:199) menyatakan bahwa, perilaku yang 

berkaitan dengan performa, yaitu perilaku yang langsung berkaitan dengan tugas-

tugas pekerjaan, dan yang perlu dilaksanakan guna mencapai sasaran-sasaran 

sesuatu tugas. 

Perilaku birokrasi tercermin dari perilaku manusia (birokrat), dimana 

seperangkat perbuatan individu kemudian menjelma menjadi perilaku kelompok, 

dan akhirnya menjadi representasi perilaku organisasi yang kemudian dimaknai 

sebagai perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi menurut Ndraha (2003:521) terbentuk 

dari interaksi antara karakteristik individu, dan karakteristik birokrasi (organisasi) 

atau lebih spesifik lagi antara struktur dan aktor (pejabat).  

Dalam hubungannya dengan pemerintah, perilaku birokasi lebih ditekankan 

pada pemberian pelayanan yang ditampilkan oleh orang-orang dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan pemerintah. Perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan 

hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk 

memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu 

yang mendukung organisasi itu. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi, 

kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman, dan 

sebagainya. Ini semua merupakan karakteristik individu, dan karakteristik ini akan 

memasuki lingkungan baru, misalnya birokrasi.  

Adapun birokrasi yang dipergunakan sebagai suatu sistem untuk 

merasionalkan organisasi itu juga mempunyai karakteristik sendiri. Jika karakteristik 

individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi tersebut, maka timbullah 

perilaku birokrasi. Suatu birokrasi merupakan suatu organisasi yang memiliki 

struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut maka 

teori birokrasi menurut Marx (1957) merupakan organisasi yang didesain untuk 

menyelesaikan tugas administrasi secara sistematis berdasarkan urutan pekerjaan 

individu. Dalam menjalankan tugas layanan publik, maka terdapat tiga model 

perilaku birokrasi sebagai pola perilaku yang spesifik berdasarkan hasil temuan 

Berger dalam Heady (1966:513) yaitu rasionalitas dan universal, hirarki dan 

diskresi. Indikator tersebut menunjukkan bahwa perilaku birokrasi tidak dapat 

melakukan diskriminasi atau memperlakukan khusus golongan tertentu atau 

memberi perlakuan istimewa karena adanya kepentingan didalamnya, di samping itu 

setiap layanan yang dijalankan sebaiknya melibatkan semua fungsi dalam struktur 

organisasi, dan terakhir ialah semua tindakan dan keputusan didasarkan pada 

kebijakan pimpinan atau tujuan layanan publik.  
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Teori perilaku birokrasi merupakan pertemuan antara elemen organisasi 

sebagai kelembagaan dan perilaku manusia yang menjalankan organisasi tersebut 

(Heady, 1966:516). Adapun elemen perilaku manusia dalam birokrasi ialah objektif, 

tepat, dan konsisten lebih lanjut Friedrich menyatakan bahwa perilaku birokrasi 

merupakan perilaku yang selalu mencapai kondisi normal, layak dan tepat. Teori ini 

mengindikasikan perilaku birokrasi untuk mengungkapkan fakta secara transparan, 

kemudian menyesuaikan antara kualitas layanan dengan tingkat kebutuhan 

masyarakat, terakhir ialah menekankan pada ketepatan waktu, dimana ketepatan 

waktu adalah momentum yang membutuhkan layanan, apabila tertunda maka 

dianggap layanan sudah tidak berlaku lagi.  

Sejalan dengan pemikiran Berger dan Friedrich, konsep perilaku birokrasi 

menurut Aucoin (1991:26) yangmerupakan perpaduan antara konsep kinerja dan 

konsep layanan publik. Kinerja birokrasi dapat meningkatkan kualitas layanan 

publik, kemudian oleh Rainey dan Steinbauer (2007:99) mengatakan bahwa perilaku 

birokrasi merupakan hubungan antara tindakan birokrasi dengan kepentingan publik 

yang lebih menitik beratkan pada perilaku prevalensi, yaitu perilaku penyamaan hak 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima dan tidak melakukan 

diskriminasi. 

Dalam penelitian ini, aspek perilaku birokrasi merujuk pada pandangan Berger 

(Heady, 1966), bahwa perilaku birokrasi pemerintah yang sangat diharapkan adalah 

perilaku yang profesional dalam mewujudkan aspirasi rakyatnya yang tercermin 

dalam bentuk pelayanan yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dari 

masyarakat kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah. Wujud perilaku 

birokrasi sesuai dengan aspek rasionalitas dan universal, hirarki, serta diskresi. 

Mencermati pandangan tersebut jika dilihat dari kenyataan dalam pelayanan 

kesehatan Puskesmas masih jauh dari harapan terwujudnya kualitas pelayanan yang 

menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat. Hal ini disadari bahwa perilaku 

birokrasi pada sektor kesehatan masih perlu diperbaiki baik berupa perilaku individu 

dan organisasi dalam menjalankan kegiatan perilaku birokrasi untuk mewujudkan 

kualitas pelayanan yang memuaskan. Pentingnya perilaku birokrasi dalam organisasi 

sebagai penentu aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi, maka segala 

tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan harus sesuai dengan perilaku 

birokrasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menurut penelitian 

Dwiyanto (2006:257) memberikan indikasi bahwa pada umumnya para pejabat 

birokrasi belum mampu menempatkan para pengguna jasa birokrasi sebagai 

pelanggan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib diri dan 

birokrasinya. Pengguna jasa masih diperlakukan sebagai klien yang nasibnya 

ditentukan oleh tindakannya, akibatnya diskriminasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik masih mudah dijumpai dalam birokrasi pelayanan.  

Dalam pandangan Thoha (2009) dijelaskan bahwa birokrasi di Indonesia ada 

kecenderungan berkembang ke arah pertumbuhan jumlah personel dan pemekaran 
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struktur birokrasi secara tak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena adanya 

tuntutan fungsi, tetapi sematamata adalah untuk memenuhi tuntutan struktur. 

Kecenderungan lain terjadinya “orrwellian” pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas 

masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. 

Akibatnya birokrasi Indonesia semakin membesar dan cenderung tidak efektif dan 

tidak efisien. Kondisi seperti ini menyebabkan sangat sulit diharapkan birokrasi siap 

dan mampu melaksanakan kewenangan barunya secara optimal. Gejala demikian ini 

menunjukkan bahwa birokrasi dan birokratisasi tidak pernah tampil dalam bentuk 

idealnya.  

 

Kinerja birokrasi pelayanan  

Kenyataan bahwa birokrasi publik berkaitan erat dengan stakeholders yang 

sarat kepentingan, berimplikasi pada seringnya terjadi benturan satu dengan 19 

lainnya. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga 

berbeda-beda. Namun, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk 

mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 1995), yaitu sebagai berikut.  

 

1) Produktivitas  

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahaini sebagai rasio 

antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu 

ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar 

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu 

indikator kinerja yang penting.  

2) Kualitas Layanan  

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif 

yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. 

Kepuasaan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja 

organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat 

sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat 

seringkali tersedia secara mudah dan murah.  

Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat 

diperoleh dan media massa atau diskusi pubilk. Akibat akses terhadap 

informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif  

sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang 

mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi 

parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.  
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3) Responsivitas  

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kcbutuhan dan azpirasi.  

 

Indikator kinerja birokrasi pelayanan  

Sedarmayanti (2010) mengungkapkan terdapat beberapa kriteria untuk 

dijadikan pedoman dalam menilai kirerja organisasi pelayanan publik dengan 

klasifikasi sebagai berikut.  

 

1) Efisiensi  

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan 

publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan 

secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 

merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.  

2) Efektivitas  

Tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai dapat 

tercapai dikaitkan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, 

serta fungsi agen pembangunan.  

3) Keadilan  

Keadilan mempertanyakan distnibusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya 

dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan 

apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat 

dapat terpenuhi. Isu-isu yang mnyangkut pemerataan pembangunan, layanan 

kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui 

kriteria ini.  

4) Daya Tanggap  

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi 

pelayanan publik merupakan bagan diri daya tanggap negara atau pemerintah 

akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut 

secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan 

demi memenuhi kriteria daya tanggap.  

 

Salim & Woodward (1992) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan persamaan pelayanan. Aspek 

ekonorni alam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya 

yang senunimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. 
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Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi 

tercapainya perbandingan terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output 

pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat 

tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip 

keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat  sebagai ukuran untuk 

menilai seberapa jauh suatu ventuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek 

keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan 

yang ditawarkan. Zeithaini, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa 

kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang 

sifatnya fisik.  

 

2.5 Kualitas Pelayanan Publik  

Teori Kualitas Pelayanan  

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan 

(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut 

pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik 

dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa 

yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk.  

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan 

bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya 

transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas 

mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikannya 

secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki 

beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat 

pada elemen sebagai berikut:  
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1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan.  

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan  

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.  

 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan 

melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh 

dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 24 harapkan/inginkan terhadap 

atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen dan 

konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, 

kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap 

konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen 

tersebut akan memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup. 

 

Indikator kualitas pelayanan  

Parasuraman (dalam Tjiptono, 2006) menyebutkan terdapat lima dimensi 

utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut:  

1) Reliabilitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.  

2) Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan dengan segera dan tanggap.  

3) Jaminan (Assurance), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan 

keyakinan pelanggan (confidence).  

4) Empati (Empathy), berarti memahami masalah para pelanggan dan bertindak 

demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

para pelanggan.  

5) Bukti Fisik (Tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas 

pelayanan, peralatan atau perlengkapan, sumber daya manusia, dan 

materi/sarana komunikasi. 

 

2.6 Kepuasan Masyarakat  

Teori kepuasan konsumen  

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

merupakan hasil dari adanya perbedaan–perbedaan antara harapan konsumen 
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dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dari beragam definisi 

kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan perilaku 

konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang atau jasa yang 

dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen.  

Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

konsumen itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan 

konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan dan 

keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan pembelian 

suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut serta pengalaman teman-teman yang telah mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut dan periklanan.  

Didalam lingkungan yang kompetitif, indikator yang dapat menunjukkan 

kepuasan konsumen adalah apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan 

menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang. Adapun beberapa 

pengertian kepuasan konsumen menurut para peneliti adalah sebagai berikut :  

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk 

dan harapan-harapannya (Kotler,2001). Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan 

maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas atau 

senang.Kunci untuk menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai 

pelanggan yang tinggi.  

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah tidak 

proporsional, contohnya adalah kepuasan pelanggan yang diranking dengan skala 1-

5, yaitu :  

 

1. Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat 1), kemungkinan 

besar pelanggan akan berpindah meninggalkan perusahaan dan 

menjelekjelekkannya.  

2. Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan tingkat 4, pelanggan 

merasa agak puas,tetapi masih mungkin untuk berpindah ketika suatu 

penawaran lebih baik muncul.  

3. Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat mungkin membeli 

kembali dan bahkan menyebarluaskan kabar baik tentang 

perusahaan.Kesenangan atau kepuasan yang tinggi menciptakan suatu ikatan 

emosional dengan merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya terpaku 

pada pilihan yang masuk akal saja.  

 



 

34 

 

Sedangkan kepuasan menurut Kotler dan Armstrong (2001:9) : Kepuasan 

konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. 

Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya 

merasa puas atau amat gembira.  

 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

Sejalan dengan hal terdebut diatas, maka untuk memenuhi keinginan 

masyarakat (pelanggan), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MENPAN) dalam keputusannya Nomor : 81/1995 menegaskan bahwa pelayanan 

yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut :  

 

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta 

mudah dipahami dan dilaksanakan.  

2. Kejelasan dan kepastian, menyangkut : Prosedur atau tata cara pelayanan 

umum, Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif, Unit 

kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

umum, Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, 

Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, Hak dan kewajiban baik dari 

pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti 

penerimaan permohonan dan kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan 

pemrosesan pelayanan umum, Pejabat yang menerima keluhan pelanggan 

(masyarakat).  

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian 

hukum.  

4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan 

kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu 

penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang yang berkaitan 

dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar 

mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta.  

5. Efisien, meliputi : Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan 

umum yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan 

persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan 

persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.  

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan : Nilai barang atau jasa pelayanan umum 

dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, Kondisi dan 
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kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum, 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

7. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil.  

8. Ketepapatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.Kompetensi pelayanan 

prima yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat, selain 

dapat dilihat dalam keputusan Menpan nomor 81/1993, juga dipertegas dalam 

instruksi Presiden nomor 1/1995 tentang peningkatan kualitas aparatur 

pemerintah kepada masyarakat.  

 

Kualitas pelayanan masyarakat dewasa ini tidak dapat diabaikan lagi, bahkan 

hendaknya sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. 

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan 

kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun 

indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas 

pelayanan.  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya (Kepmnen PAN no. 25 tahun 2004).  

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang 

menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 hal 

yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh 

pegawai atau petugas pelayanan, yaitu:  

 

1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  

2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;  

3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya);  

4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku;  
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5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;  

6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat;  

7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;  

8) Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 

golongan/status masyarakat yang dilayani;  

9) Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati;   

10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.  

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan;  

12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan;  

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih , rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan;  

14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 

merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risikorisiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  

 

Aturan sebagaimana disampaikan melalui KEPMENPAN Nomor : 81/1995 

dalam penelitan ini digunakan sebagai indikator pengujian tentang tingkat kepuasan 

masyarakat dengan mempertimbangkan pola analisis sebagaimana disampaikan 

melalui indeks kepuasan masyarakat melalui KEPMENPAN No. 25 tahun 2004.  

 

2.7 Teori Perijinan  

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan- 

aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yakni:  

 

1) Asas yuridikitas (rechtmatiheid), artinya keputusan pemerintahan maupun 

administratif tidak boleh melanggar hukum;  

2) Asas legalitas (wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan 

suatu kesatuan undang-undang;  
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3) Asas diskresi (discretie, freies ermessen), artinya pejabat penguasa tidak boleh 

menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh 

karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya 

sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiksi dan asas legalitas.  

 

Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk 

mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan 

kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada 

hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan 

yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah ijin. Adapun yang dimaksud dengan 

perijinan menurut Prajudi Atmosudirdjo(1983) dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Administrasi Negara mengemukakan bahwa: “Perijinan merupakan 

perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau 

instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan 

(beschikking). Suatu ijin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya 

dilarang.”  

Perijinan yang dimaksud tersebut merupakan penetapan atau keputusan yang 

bersifat positif (pengabulan daripada permohonan seluruhnya atau sebagian) dan 

tergolong pada penetapan positif yang memberikan keuntungan kepada suatu 33 

instansi, badan, perusahaan, atau perseorangan. Perijinan ini timbul dari strategi dan 

teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan 

berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa ijin tertulis untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah.  

Berdasarkan pengertian perijinan sebagaimana dijelaskan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan konkritnya yaitu, bahwa perijinan yang diberikan oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang, dikeluarkan dalam bentuk suatu keputusan tata usaha 

Negara.  

 

2.8 Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang di bidang pelayanan perijinan 

merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam PERMENDAGRI Nomor 24 tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Berdasarkan PERMENDAGRI tersebut, PTSP dimaksudkan dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan 

memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan 

menengah, dengan melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. 

Dalam PERMENDAGRI tersebut, Penyederhanaan pelayanan adalah upaya 

penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non 

perijinan. Dan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses 



 

38 

 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen 

dilakukan dalam satu tempat.   

Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian ”pelayanan terpadu satu atap”. 

Dalam KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian ”pelayanan 

terpadu satu atap” adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat 

untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 

dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan ”pelayanan satu pintu” adalah pola 

pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.  

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dapat dilakukan dengan berbagai pola 

yaitu pola Pelayanan Terpadu Satu Atap atau pola Satu Pintu. Pembentukan lembaga 

PPTSP, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu: (1) bentuk Dinas; (2) 

bentuk Kantor, dan (3) bentuk Unit. Ketiga bentuk PPTSP tersebut masing-masing 

mempunyai dasar hukum pembentukannya, dengan besaran organisasi, cakupan 

urusan/kewenangan dan jenjang jabatan (eselon) yang berbeda.  

Berikut mengenai penjelasan pembentukan lembaga PTSP, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

1) Bentuk Dinas, bentuk ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah; selain itu mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan desentralisasi; serta dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Daerah Kabupaten/Kota 

menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; b) pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan c) 

pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.  

2) Bentuk Kantor, bentuk ini merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai 

fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan 

masyarakat; selain itu juga merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, yang 

karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, 

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

3) Bentuk Unit, bentuk ini merupakan unsur pelaksana gabungan operasional 

Dinas/Lembaga Teknis Daerah (badan, lembaga, kantor); serta dipimpin oleh 

kepala unit yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan, dan secara fungsional/bertanggung jawab 

kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bentuk lembaga pelayanan 

terpadu yang akan dikembangkan di daerah sangat tergantung dengan keputusan 

Pemerintah Daerah setempat, terutama komitmen dari pimpinan dan aparat 

penyelenggara pelayanan publik. Alternatif-alternatif bentuk lembaga pelayanan 
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yang akan dipilih dan ditetapkan struktur, tugas, fungsi dan kewenangannya, 

organisasi pelaksanaannya maupun mekanisme dan prosedur pelayanan 

perijinan, sangat ditentukan oleh komitmen dan kondisi sumber daya yang ada 

di daerah.  

 

2.9 Strategi   Meningkatkan   Kualitas   Pelayanan Publik 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat banyak  faktor  yang  

perlu  dipertimbangkan.  Upayatersebut  akan  memiliki  pengaruh  yang  cukup  

luas terutama pada  budaya organisasi secara keseluruhan. Berikut merupakan   

strategi   untuk   meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono 

(1996:88-96), yaitu: 

 

1. Mengidentifikasi  determinan  utama  kualitas pelayanan/jasa 

Setiap instansi berupaya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada 

pelangganya.Oleh karena itu, langkah pertama yang  perlu  dilakukan  instansi  

adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan pelayanan/jasa bagi 

pasar sasaran. 

2. Mengelola harapan pelanggan 

Setiap instansi hendaknya tidak berusaha- lebihkan pesan komunikasinya 

kepada pelanggan agar janji yang ditawarkan pada pelanggan tidak menjadi 

harapan kosong bagi para  pelanggan.  Janji  yang  ditawarkan menjadi peluang 

untuk memenuhi harapan pelanggan. 

3. Mengelola bukti  (evidence) kualitas pelayanan tentang anan/jasa 

Pengelolaan   bukti   kualitas   jasa   bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan lama dan  sesudah  pelayanan  atau  jasa  diberikan oleh intans, 

karena pelayanan/jasa merupakan kinerja instansi dan tidak dapat dirasakan 

sebagaimana halnya barang layanan. 

4. Mendidik       pelanggan/konsumen       tentang  pelayanan/jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu pelayanan/jasa merupakan salah 

satu upaya menyampaikan kualitas pelayanan atau jasa.Pelanggan  yang  telah  

terdidik  nantinya akan mampu mengambil keputusan cara lebih baik. 

5. Mengembangkan budaya kualitas 

Budaya   kualitas   merupakan   sistem   nilai organisai yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif  bagi  pembentukan  dan penyemprnaan kualitas 

secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari: Filosofi;Keyakinan,  sikap,  

norma,  nilai, tradisi, prosedur, dan harapan. Agar dapat tercipta budaya kualitas 

yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi.   

Selain   itu   ada   pula   delapan program pokok yang saling terkait untuk 

membentuk budaya kualitas, yaitu; pengembangan individual, pelatihan 

manajemen,  perencanaan  sumber  daya manusia, standar kerja,pengembangan 

karir,survai opini, perlakuan yang adil, dan profit sharing atau pembagian laba. 
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6. Menciptakan Automating Quality 

Adanya otomatisasi dapat manusia yang variabilitas kualitas pelayanan/jasa 

yang disebabkan kurangnya sumber daya yang dimilki. Meskipun demikian, 

sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, instansi perlu mellakukan 

penelitian untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan  manusia  

dan  bagian  yang memerlukan otomatisasi. Perlu dihindari adanya  otomatisasi  

yang  mencakup kesluruhan layanan/jasa. 

7. Menindaklanjuti Pelayanan/jasa 

Menindakalnjuti pelayanan/jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek 

pelayanan/jasa  yang  perlu  ditingkatkan. Instansi perlu mengambil inisiatif 

untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk  mngetahui  tingkat  

kepuasan  dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan/jasa yang diberikan. 

8. Mengembangkan   sistem   informasi   kualitas pelayanan/jasa 

Suatu sistem yang secara sistematis mengumpulkan dan menyebarluaskan 

informasi kualitas pelayanan/jasa dalam pengambilan    keputusan.    Informasi    

yang dibutuhkan mencakup segala aspek, meliputi data  saat  ini  dan  masa  

lalu,  kuantitatif  dan kualitatif,  internal  dan  eksternal,  serta informasi 

mengenai instansi dan pelanggan. 

 

Strategi  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik merupakan  salah  satu    

agenda  reformasi  birokrasi, yantg  bertitik  tolak  dari  kenyataan  buruk  

kondisi faktual kualitas  pelayanan  sebagian  besar  ditentukan oleh kualitas sikap 

dan aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup,  dan  tidak  bertanggung  jawab.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di 

lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta atau fenomenafenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan 

dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan 

mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu 

kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan 

hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang 

akan menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa 

yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Terdapat lima dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan, 

yaitu: Tangibel (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati). 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu 

yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit 

analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. 

(Djarwanto, 1994: 420). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Jagalan. 

Teknik sampling dengan proporsional random sampling yaitu pengambilan secara 

acak proporsional, sebanyak 100 orang. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan 

informan pendukung. Purposive sampling adalah adalah teknik penentuan informan 

dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi 

selengkap mungkin kepada penulis. Sedangkan snowball sampling adalah teknik 

penentuan infoman dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, 

kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi 

atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan penelitian adalah Kepala Bagian 

Umum, pegawai pelayanan di Kantor Kecamatan dan lima dari masyarakat 

pengguna layanan. Dari masyarakat diambil lima karena data sudah jenuh atau data 

sudah lengkap dan sesuai ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan publik 

melibatkan peran pegawai dan masyarakat sebagai informan di Kantor Kecamatan. 
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Jadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum, pegawai yang 

melayani pelayanan di Kantor Kecamatan dan masyarakat sebagai pengguna 

layanan di Kantor Kecamatan yang dapat memberikan informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. 
 

3.2 Teknik  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini 

digunakan untuk mengamati pelaksanaan pelayanan publik yang terjadi antara 

pegawai dan masyarakat sebagai pengguna layanan di Kantor Kecamatan. Dalam 

penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

Pengamatan yang dilakukan terkait lima dimensi pelayanan publik yang 

mempunyai beberapa indikator yaitu penampilan pegawai dalam melakukan proses 

pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses 

pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melayani, penggunaan alat bantu, 

kecermatan pegawai dalam melayani, memiliki standar pelayanan atau tidak, 

kemampuan menggunakan alat bantu, keahlian menggunakan alat bantu, respon 

kepada pengguna layanan, melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat atau tidak, 

melakukan pelayanan tepat waktu atau tidak, merespon keluhan pelanggan atau 

tidak, mempunyai jaminan tepat waktu pelayanan atau tidak, mempunyai jaminan 

kepastian biaya atau tidak, mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan 

sikap sopan santun dan ramah atau tidak, bersikap diskriminasi atau tidak, dan 

melayani setiap pelanggan atau tidak.  

2. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan yang dilakukan oleh pegawai dan masyarakat. Teknik 

wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang 

akan diteliti.  

Wawancara yang dilakukan terkait lima dimensi pelayanan publik yang 

mempunyai beberapa indikator yaitu penampilan pegawai dalam melakukan proses 

pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam proses 

pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melayani, penggunaan alat bantu, 

kecermatan pegawai dalam melayani, memiliki standar pelayanan atau tidak, 

kemampuan menggunakan alat bantu, keahlian menggunakan alat bantu, respon 

kepada pengguna layanan, melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat atau tidak, 
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melakukan pelayanan tepat waktu atau tidak, merespon keluhan pelanggan atau 

tidak, mempunyai jaminan tepat waktu pelayanan atau tidak, mempunyai jaminan 

kepastian biaya atau tidak, mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan 

sikap sopan santun dan ramah atau tidak, bersikap diskriminasi atau tidak, dan 

melayani setiap pelanggan atau tidak. 
3. Kuesioner 

Pengumpulan data primer dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis 

kepada responden yang berhubungan dengan variabel penelitian, selanjutnya data 

tersebut dikuantitatifkan dengan memberi skor dengan menggunakan skala linkert. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. 

Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut 

mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas 

permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. 

Teknik analisa data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas 

instrument, regresi linier berganda, uji t, uji F, Koefisien Determinasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, serta uji validitas dan reliabilitas 

instrument, regresi linier berganda, uji t, uji F, Koefisien Determinasi yang 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

merupakan data mentah dari lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data 

yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah melakukan 

pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan 

dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan 

yang diteliti.  

2. Penyajian Data  

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam 

bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, 

maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan  
Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya 

data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang diteliti.  
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3.4 Teknik Keabsahan Data  

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa 

keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik trianggulasi data. Teknik 

trianggulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat 

kepercayaan informan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan 

pegawai di Kantor Kecamatan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis trianggulasi sumber. Teknik 

trianggulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui 

wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain. Data dapat 

dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang 

diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang melibatkan minimal dua 

orang yaitu pihak yang dilayani dan pihak yang melayani. Pihak yang dilayani 

sering disebut dengan pelanggan, sedangkan pihak yang melayani disebut dengan 

pihak pelayan. 

Ditinjau dari prosesnya, maka dalam pelayanan publik terjadi interaksi antara 

yang memberikan  pelayanan  dengan  yang menerima pelayanan. Dalam rangka 

mewujudkan interaksi yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan 

pelayanan, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dalam teori dikenal dengan 

manajemen kualitas pelayanan. 

Sehubungan dengan kualitas pelayanan, secara teoritis Fandi Tjiptono (1996: 

56) menjelaskan bahwa terdapat 6 faktor ciri-ciri yang menentukan kualitas 

pelayanan publik, yaitu: 

4.1 Ketepatan Waktu Pelayanan 

Ketepatan    waktu    aparat    kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di Kantor Kelurahan Pasangkayu sangat penting, karena kesuksesan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus didukung dengan disiplin 

pegawai. 

Sesuai hasil penelitian di Kantor Kelurahan Pasangkayu, peneliti melihat 

kegiatan pelayanan sering terlambat dimulai atau tidak tepat waktu dari waktu yang 

telah ditentukan,    hal    ini disebabkan disiplin pegawai Kelurahan Pasangkayu 

masih terlihat relatif rendah. Ketentuan jam kerja pegawai dimulai pukul 07.30 tetapi 

masih ada pegawai yang masuk kerja pukul 08.00 pagi. Hal ini membuat masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan harus menunggu beberapa waktu lagi.  Hal  ini  

didukung  dengan  pengakuan salah seorang informan bahwa: 

“Pernahki datang mengurus Surat Pengantar Nikah jam 07.45 pagi, 

saya datang belum ada pegawai yang ada di kantor kelurahan,terpaksa 

saya pulangmaka   dulu dirumah.Nanti  saya  datang  jam 08.30 baru 

ada pegawai di Kantor Kelurahan.Padahal saya sangat butuh surat 

itu”. (Hasil Wawancara, Senin,08 Agustus 2016). 

Menyangkut ketepatan waktu dalah hal ini waktu tunggu, juga mendapat 

tanggapan dari     bapak     Lurah     Pasangkayu     yang mengatakan dalam hasil 

wawancara bahwa: 

“Kadang    masyarakat    mengeluh    dengan pelayanan    yang    

biasanya    lambat,    dan memang   hal   tersebut   biasa   terjadi   oleh 

karena    di    Kantor    ini   masih    kurang disiplinnya  pejabat  dan  

staf,  tetapi  hal  itu jarang terjadi. Dan saya selaku Lurah sudah 
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sering    mengingatkan    teman-teman    agar senantiasa datang tepat 

waktu dan melayani masyarakat   dengan   baik.   Karena   disini 

adalah       tempat       pelayanan”.       (Hasil wawancara senin, 08 

Agustus 2016). 

Berkaitan dengan ketepatan waktu pelayanan yang berhubungan dengan waktu 

proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan hasil observasi 

peneliti di Kantor Kelurahan Pasangkayu, peneliti   melihat   bahwa   ketepatan   

waktu proses pelayanan petugas/aparat dalam melayani masyarakat cukup baik di 

tempat pelayanan. Aparat yang ada di kantor Kelurahan Pasangkayu sebagian besar 

terlihat selalu siap untuk membantu kebutuhan masyarakat, sepanjang persyaratan 

yang dibutuhkan telah lengkap.Hal ini didukung dengan pengakuan salah seorang 

informan bahwa: 

“Saya pernahki datang dikantor kelurahan mengurus keterangan 

domisili, saya dilayani begitu cepat. Tidak sampai 10 menit 

selesaimaka.Cepat sekali, mungkin karena tidak banyak orang yang 

datang berurusan waktu itu. Tapi sudah beberapa kali saya, selalu cepat 

dilayani pegawai di kantor kelurahan Pasangkayu. Ada juga yang saya 

lihat  masyarakat yang harus pulang kerumah untuk mengambil 

kelengkapan persyaratan yang  diminta  oleh  pegawai  di  kelurahan 

tetapi  kalau  sudah  lengkapmi  mereka langsung diproses”. (Hasil 

wawancara selasa,09 Agustus 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, tergambar bahwa ketepatan 

waktu untuk memproses kebutuhan masyarakat dinilai cukup baik. Petugas di 

Kantor Kelurahan Pasangkayu telah menunjukan dedikasi dan pengabdian yang baik 

dalam hal melayani masyarakat. 

Dari keseluruhan uraian diatas, maka peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan 

bahwa,  kualitas  pelayanan  di  Kantor Kelurahan Pasangkayu dilihat dari sisi 

ketepatan waktu pelayanan sudah relatif baik, hanya dari sisi waktu tunggu 

pelayanan masih perlu ditingkatkan terutama masalah disiplin pegawai. 

 

4.2 Akurasi Pelayanan 

Akurasi dalam hal memberikan pelayanan yang dimaksud disini adalah dalam 

hal melakukan pelayanan terbebas dari kesalahan-kesalahan. Masalah ini memang 

harus   menjadi   perhatian   yang   sungguh- 

sungguh oleh aparat kelurahan agar pelayanan yang diterima masyarakat 

sesuai dengan keinginannya.  Apabila  hal  ini  terjadi  maka, 

aparat kelurahan harus segera meresponagar tidak menimbulkan masalah dan 

kekecewaan masyarakat. 
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Sesuai hasil penelitian di Kantor Kelurahan  Pasangkayu,  peneliti  melihat 

bahwa dalam pelayanan pegawai di kantor Kelurahan Pasangkayu masih sering 

terjadi kesalahan-kesalahan.  Hal  ini  didukung dengan  pengakuan  salah  seorang  

informan bahwa: 

“Waktu saya datang ke Kantor Kelurahan Pasangkayu mengurus Surat 

pengantar nikah untuk keluarga yang mau nikah yang saya alami, 

petugas kelurahan begitu cepat melayani saya. Tetapi saya tidak 

perhatikan waktu surat itu sudah selesai dibuat ternyata ada kekeliruan 

dalam hal nama calon pengantin  laki-laki  yaitu  tanggal kelahirannya 

tidak sesuai dengan yang ada di kartu  keluarga.  Nanti di  Kantor 

KUA baru saya perhatikan setelah pegawai KUA menanyakan mana 

yang sebenarnya yang betul tanggal lahir yang di pengantar nikah atau 

yang ada di kartu keluarga. Untung kantor kelurahan dekat dengan 

kantor KUA baru   saya   cepat-cepat   datang   perbaiki”. (Hasil 

wawancara senin, 08 Agustus 2016). 

Hasil wawancara peneliti dengan warga di atas, menggambarkan bahwa 

permasalahan yang kerap terjadi dalam hal pelayanan di Kelurahan Pasangkayu 

adalah faktor ketidak telitian aparat kelurahan dalam hal menyelesaikan urusan 

masyarakat. 

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan dari segi akurasi 

pelayanan di kantor Kelurahan Pasangkayu masih sering terjadi kesalahan-kesalahan 

yang diakibatkan ketidak telitian aparat kelurahan dalam memproses kebutuhan 

masyarakat. 

 

4.3 Kesopanan dan Keramahan 

Kesopanan   dan   keramahan   petugas, yaitusikap dan perilaku petugas 

dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  sopan  dan  ramah 

sertasaling menghargai dan menghormati. Sehubungan dengan hal di atas, yang 

harus diperhatikan dalamperbaikan kualitas pelayanan antara lain kesopanan dan 

keramahan dalammemberikan pelayanan khususnya interaksi langsung. 

Berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian di Kantor Kelurahan 

Pasangkayu peneliti melihat bahwa aparat kelurahan  sudah  cukup  sopan  dan  

ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan informan 

dengan petikan wawancara sebagai berikut: 

“Saya sangat puaska dengan cara  pegawai kelurahan melayani saya, 

saat saya mengurus surat   keterangan   domisili,mereka   dengan sikap 

sopan dan ramah melayani saya.Saya tidak  tau kalau  masyarakat 
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yang  lain yang datang   mengurus   surat-surat   di   kantor” (Hasil 

wawancara, senin 08 Agustus 2016). 

Hasil peneliti diatas, didukung dengan hasil wawancara dengan informan lain 

yang mengatakan bahwa 

“Dari segi kesopanan dan keramahan aparat Kelurahan Pasangkayu 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saya lihat sangat 

sopan dan ramah kepada masyarakat, Cuma   masyarakat   biasa   tidak   

mengerti tentang apa yang harus dipersiapkan untuk mengurus surat-

surat”. (Hasilwawancara, senin 08 Agustus 2016). 

Hasil  wawancara  diatas menggambarkan bahwa aparat Kelurahan 

Pasangkayu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat sopan dan 

ramah. 

 

4.4 Kemudahan Mendapatkan pelayanan 

Ciri lain untuk mengukur kualitas pelayanan adalah apakah pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat mendapat kemudahan atau tidak. Kemudahan 

mendapatkan  pelayanan  yang  dimaksudkan disini misalnya seberapa banyak 

petugas yang melayani dan seberapa banyak dan baiknya fasilitas pendukung lainnya 

seperti komputer. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari sisi jumlah pegawai di Kantor Kelurahan 

Pasangkayu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat banyak, 

apalagi ditambah pegawai honor yang ada di Kantor Kelurahan Pasangkayu. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penelitin dengan Lurah Pasangkayu, 

yang menyatakan bahwa: 

 “Untuk  kebutuhan  pegawai  di  kantor  ini sudah cukup untuk 

melayani kebutuhan masyarakat. Apalagi disini tidak hanya pegawai   

Negeri   Sipil,   tetapi   ada   juga pegawai  honor.  Jadi  untuk  

kebutuhan pegawai sudah cukup. Tinggal kedisiplinan dan Sumber daya 

manusianya yang perlu ditingkatkan”.  (Hasil  wawancara,  senin  08 

Agustus 2016). 

Berdasarkan penjelasan diatas menggambarkan bahwa untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Pasangkayu, jumlah 

pegawai  baik  PNS  maupun  tenaga  honor sudah cukup. 

Berkaitan dengan kemudahan mendapatkan pelayanan dari segi banyaknya 

fasilitas   pendukung   seperti   komputer   di Kantor Kelurahan Pasangkayu, 

berdasarkan hasil i penelitian  bahwa jumlah sarana berupa komputer belum cukup 

untuk melayani banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, jika kita 
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menginginkan pelayanan yang cepat. Apalagi kalau sarana komputer tersebut   tiba-

tiba   rusak,   tentu   pelayanan kepada masyarakat akan terhambat. 

Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 

hasil petikan wawancara sebagai berikut: 

“Untuk jumlah sarana pendukung seperti komputer  di  kantor  ini,  saya  

rasa  belum sesuai dengan harapan, karena yang bisa dioperasikan 

hanya 2 saja. Tapi biar terbatas kami   selalu   berusaha   memberikan   

yang terbaik  kepada  masyarakat.Belum  lagi kadang-kadang mesin 

print sering mengalami kendala teknis. Otomatiss pelayanan akan 

terhambat dari sisi kecepatan. Kalau terjadi demikian  terpaksa  

masyarakat  akan menunggu hingga semuanya bagus. Ini semua 

berhubungan dengan faktor anggaran.Saya kira kalau anggaran besar 

semua ini akan teratasi dengan baik”. 

Penjelasan tersebut diatas, dikuatkan penjelasan warga sebagai salah seorang 

informan yang mengatakan bahwa:  

“Seringka saya datang berurusan di kantor Kelurahan  Pasangkayu,  

salah  satu kendalanya adalah jumlah komputer yang sedikit. Memang 

kalau tidak banyak masyarakat yang berurusan di kantor cepat kami 

dilayani, tapi kalau banyak seperti yang biasa saya alami, maka saya 

harus menunggu antrian sampai giliranku. Kalau seperti kursi untuk 

masyarakat yang datang cukupki”. (Hasil wawancara, senin 08 Agustus 

2016). 

Berdasarkan pemaparan diatas, kualitas pelayanan di kantor Kelurahan 

Pasangkayu, bila ditinjau dari segi jumlah pegawai yang melayani  masyarakat    

sudah  cukup,  tinggal dari segi disiplin pegawai    yang perlu ditingkatkan agar 

kemudahan mendapatkan pelayanan sesuai yang di harapkan dapat tercapai. Dari 

segi fasilitas kantor seperti komputer masih perlu ditambah jumlahnya agar 

pelayanan yang maksimal dapat dicapai. 

 

4.5 Kenyamanan Dalam Memperoleh Pelayanan 

Kenyamanan  dalam  konteks  memperoleh pelayanan disini berkaitan dengan 

lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain. 

Berkaitan dengan lokasi Kantor Kelurahan Pasangkayu, sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa, lokasi kantor Kelurahan Pasangkayu berada sangat strategis 

karena berada  di  tengah  kota  Pasangkayu.  Letak lokasi kantor ini sangat 

memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Hal ini sangat memudahkan 

masyarakat untuk datang berurusan segala kebutuhannya. Hal tersebut didukung 

dengan hasil wawancara peneliti dengan informan dengan petikan wawancara 

sebagai berikut: 
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“Untuk letak lokasi kantor Kelurahan Pasangkayu, saya anggap bagusji 

karena berada di tengah-tengah kota.ini sangat memudahkan seluruh 

warga Kelurahan Pasangkayu untuk menjangkaunya. Pokoknya untuk 

letak kantornya sangat strategislah”.(Hasil     wawancara     senin,08 

Agustus 2016). 

Hasil  wawancara  diatas menggambarkan bahwa dalam letak lokasi kantor  

Kelurahan  Pasangkayu  sangat strategis, karena letaknya berada di tengah- tengah 

kota Pasangkayu. Dengan demikian akses untuk mendapatkan pelayanan dari segi 

jarak sangat dekat dari semua lingkungan atau dusun yang ada di Kelurahan 

Pasangkayu. 

Berkaitan dengan ruang tempat pelayanan di kelurahan Pasangkayu, sesuai 

dengan hasil observasi peneliti di kantor Kelurahan  Pasangkayu,  peneliti  melihat 

bahwa masih perlu dilakukan penambahan ukuran luas ruang pelayanan. Dimana 

ruangan pelayanan yang ada saat ini sangat terasa sempit bila masyarakat banyak  

yang datang mengurus keperluannya di Kantor Kelurahan Pasangkayu. Hal tersebut 

didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Lurah Pasangkayu selaku 

informan dengan petikan wawancara sebagai berikut: 

”Memang ruangan tempat pelayanan saat ini sangat kecil, kedepan 

akan kami lakukan renovasi dengan menambah ruang pelayanan yang 

lebih besar, terutama ada ruang khusus untuk  kepala-kepala  seksi,  

ruang  operator dan ruang tunggu bagi masyarakat yang datang 

memerlukan pelayanan  Kantor yang ada   sekarang   ini   memang   

desain   lama dimana masyarakat Pasangkayu masih sedikit”.(hasil 

wawancara, senin, 08 Agustus 2016) 

Dari pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa ruang tempat pelayanan yang  

ada  di  kantor  Kelurahan  Pasangkayu dari  segi  luas,  sangat     tidak  representatif 

untuk ukuran tempat pelayanan publik, karena semakin banyaknya masyarakat yang 

harus dilayani. 

Berkaitan dengan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang berkaitan 

dengan tempat perkir menurut hasil penelitian bahwa, lokasi halaman Kantor 

kelurahan Pasangkayu yang luas sangat memudahkan masyarakat untuk memakirkan 

kendaraannya apabila datang berurusan di Kantor Kelurahan Pasangkayu.  Hanya  

saja  belum  ada  tempat khusus dibuatkan untuk tempat parkir yang aman bagi 

masyarakat yang berkendaraan. Tentu saja hal ini akan mengganggu masyarakat 

apabila tiba-tiba hujan turun, karena kendaraan mereka akan terkena hujan. Hal  

tersebut  didukung  dengan  hasil wawancara peneliti dengan informan dengan 

petikan wawancara sebagai berikut: 

“Untuk tempat parkir yang ada di Kelurahan Pasangkayu  sangat  luas  

dan  sudah  baik, hanya saja memang belum ada tempat khusus untuk 
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parkir, jadi kita yang datang berurusan membiarkan  saja   kita   punya   

motor  kena panas atau kehujanan”. (Hasil wawancara senin, 08 

Agustus 2016). 

Hasil wawancara peneliti diatas menggambarkan bahwa saat ini belum ada 

tempat parkir khusus untuk kendaraan yang disiapkan  di  kantor  Kelurahan  

Pasangkayu. Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang datang berurusan di Kantor 

Kelurahan Pasangkayu,  karena  masyarakat menginginkan adanya tempat parkir 

khusus agar kendaraan mereka tidak terkena panas matahari maupun hujan. 

Berkaitan dengan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dalam hal ini 

ketersediaan informasi  di  Kantor  Kelurahan Pasangkayu, berdasarkan hasil 

penelitian bahwa, umumnya masyarakat menginginkan prosedur pelayanan yang 

mudah agar mereka dengan cepat mendapatkan pelayanan yang diinginkan.  

Masalah  ini  tentunya berhubungan erat dengan ketersediaan papan yang harus 

disiapkan oleh pihak kantor Kelurahan Pasangkayu. Tetapi peneliti tidak 

menemukan adanya papan informasi yang tersedia di kantor Kelurahan 

Pasangkayu.Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan 

informan dengan petikan wawancara sebagai berikut: 

“Walaupun di Kantor Kelurahan Pasangkayu tidak ada papan 

informasi tentang berapa waktu yang dibutuhkan dan apa yang menjadi 

persyaratan mengurus surat-surat, tetapi menurut saya petugas cukup 

mampu memberikan    penjelasan    dan    pelayanan dengan baik 

kepada masyarakat. Cuma bagus kalau ada papan informasi terutama 

berapa biaya yang harus kami keluarkan”.(Hasil wawancara selasa, 09 

Agustus 2016). 

 

4.6 Atribut Pendukung Lainnya 

Ciri  lain  yang  menentukkan  kualitas pelayanan publik adalah adanya 

atribut pendukung lainnya seperti ruang tunggu ber- AC, kebersihan dan lain-lain.  

Berdasarkan hasil  penelitian di Kantor Kelurahan  Pasangkayu,  peneliti  

melihat bahwa   di   Kantor   Kelurahan   Pasangkayu sudah tersedia ruang pelayanan 

yang ber-ac, tetapi pada siang hari ruangan kantor masih terasa panas karena AC 

yang ada masih kecil kapasitas pendinginnya sehingga mempengaruhi  kenyamanan  

masyarakat dalam memperoleh pelayanan.Hal tersebut didukung dengan hasil 

wawancara peneliti dengan informan dengan petikan wawancara sebagai berikut: 

“Masalah kenyamanan dalam hal pendingin ruangan saya rasakan 

sudah ada tapi belum bagus , karena pada jam-jam siang kami yang 

datang  berurusan  masih  kepanasan. Manalagi saya lihat WC untuk 

masyarakat belum ada. Saya pernah datang mengurus surat keterangan 

nikah, tiba-tiba rasa buang air kecil terpaksa saya ke WC yang ada 
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didekat  kantor  yakni  WC  nya  mesjid.  Saya kira ini harus 

disiapkan”.(Hasil wawancara senin, 08 Agustus 2016). 

Dari sisi atribut pendukung lainnya seperti sarana WC di kantor Kelurahan 

Pasangkayu dapat peneliti gambarkan bahwa saat ini belum tersedia untuk 

masyarakat umum, sehingga hal ini juga menambah ketidak nyamanan masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan. 

Lurah Pasangkayu membenarkan hal tersebut dengan petikan wawancara 

sebagai berikut: 

“Memang  saya  akui  bahwa  untuk kenyamanan pelayanan kami 

kepada masyarakat   dari   segi   fasilitas   pendingin ruangan       

belum      memenuhi       harapan masyarakat. 

Begitu  juga  hasil  wawancara  peneliti tersebut  diatas  tergambar  bahwa  

dari  sisi kebersihan baik dalam ruangan kantor maupu diluar      kantor      

Kelurahan      Pasangkayu senantiasa terjaga kebersihannya. Hal ini tentu menjadi 

kredit point bagi Kantor Kelurahan Pasangkayu   dan   suasana   ini   harus   terus 

dipertahankan     bahkan     ditingkatkan     di kemudian hari agar kenyamanan 

masyarakat yang memerlukan  pelayanan  dapat  tercapai. Tantangan kemudian 

bagaimana   masyarakat yang datang mengurus kebutuhan surat-surat di  kantor  

Kelurahan  Pasangkayu  senantiasa diberikan  pemahaman  atau  penjelasan  agar 

secara bersama-sama dengan pihak Kelurahan Pasangkayu  dapat  menjaga  

kebersihan  baik dalam ruangan kantor maupun diluar kantor. Berdasarkan 

keseluruhan pemaparan dari ke enam ciri kualitas pelayanan diatas, peneliti 

dapat   menggambarkan   bahwa   dalam   hal pelayanan  di  kantor  Kelurahan  

Pasangkayu, dimensi   pelayanan   yang   telah   terlaksana dengan  baik  dalam  

arti  kualitas  pelayanan yang diberikan aparat Kelurahan Pasangkayu sudah   

berkualitas   sesuai   dengan   harapan masyarakat nampak pada masalah : 

1. Ketepatan   waktu,   yakni   waktu   proses dimana  aparat  Kelurahan  

Pasangkayu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik 

sesuai dengan harapan masyarakat. 

2. Kesopanan     dan     keramahan     kepada masyarakat, dimana aparat Kelurahan 

Pasangkayu memiliki sikap sopan dan ramah kepada masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan. Hal ini tergambar suasana keakraban antara aparat 

kelurahan dengan masyarakat. 

3. Kemudahan  mendapatkan  pelayanan  dari segi banyaknya petugas yang 

melayani, dimana saat ini pegawai di Kantor Kelurahan Pasangkayu sudah 

banyak dan cukup untuk mendukung kemudahan masyrakat dalam memperoleh 

pelayanan.  
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4. Kenyamanan            dalam      memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan 

lokasi tepat kantor Kelurahan Pasangkayu yang sangat strategis tempatnya atau 

lokasinya. 

Sedangkan dimensi pelayanan yang belum memadai atau belum sesuai dengan 

harapan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah: 

1. Ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu, dimana aparat 

Kelurahan Pasangkayu belum disiplin terhadap waktu kerja, terutama pada jam 

masuk kerja pagi. 

2. Akurasi      pelayanan,      dimana      aparat Kelurahan Pasangkayu dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sering terjadi kesalahan-

kesalahan. 

3. Kemudahan dalam memberikan pelayanan yakni  banyaknya  fasilitas  

pendukung seperti komputer, dimana fasilitas tersebut masih  dirasakan  kurang 

dan  masih  perlu ditambah untuk mendukung kemudahan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

4. Kenyamanan         dalam         memperoleh pelayanan  yang  berkaitan  tempat 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi   dan   lain-lain,   dimana   

masih perlu  perbaikan-perbaikan  agar kenyamanan   dalam   memberikan 

pelayanan     sesuai dengan harapan masyarakat. 

5. Atribut  pendukung  lainnya  seperti  ruang tunggu yang ber- ac,  dan lain-lain, 

dimana sarana tersebut belum memadai bahkan belum ada. 

Sesuai dengan keseluruhan pemaparan dari ke enam ciri yang menentukan 

kualitas pelayanan di atas yang dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan publik agar  memenuhi  kepuasan masyarakat, maka dalam penelitian ini 

dapat di deskripsikan bahwa pelayanan di Kantor Kelurahan Pasangkayu  apabila  di  

lihat  secara menyeluruh belum berkualitas dan belum sesuai dengan harapan 

masyarakat, sehingga perlu pembenahan yang serius.  

 

4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas   untuk mengetahui apakah butir-butir pernyataan yang dibuat 

itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir 

pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment dari Pearson. 

Semua item pertanyaan dari keseluruhan variabel Daya tanggap, Bukti fisik, 

Kredibilitas dan Empati mempunyai nilai koefisien korelasi  lebih besar dari nilai 

krisis (r hitung >  r tabel) sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan tersebut valid. 

Uji reliabilitas instrumen dalam hal ini bertujuan untuk menguji sejauh mana 

alat ukur dari kuesioner yang disusun dapat dipercaya atau diandalkan. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa kesembilan 

instrumen yaitu harapan dan kinerja daya tanggap, bukti fisik, kredibilitas, empati, 
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dan kepuasan reliabel karena masing-masing memiliki nilai alpha cronbach  >  

0,6. Artinya alat ukur yang digunakan sudah tepat dan dapat diandalkan. 

 

4.8 Regresi Linear Berganda dan uji t 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh  Daya 

Tanggap, Bukti Fisik, Kredibilitas, dan Empati terhadap Kepuasan Masyarakat, 

sedangkan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruhnya. 

 

Tabel Hasil Regresi Linier Berganda 

 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Mode

l 

B Std.Error Beta T Sig. 

Constanta 

X1 

X2 

X3 

X4 

,823 

,222 

,178 

,250 

,369 

1,175 

,044 

,052 

,062 

,066 

 

 

,282 

,195 

,246 

,384 

,701 

5,044 

3,398 

4,052 

5,619 

,485 

,000 

,001 

,000 

,000 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Dari tabel tersebut  didapatkan: 

a. Persamaan regresi : 

 

Y = 0,823 + 0,282 X1 + 0,195 X2 + 0,246 X3 + 0,384 X4  + e 

 

b. Daya tanggap, bukti fisik, kredibilitas dan  empati berpengaruh  positif dan 

signifikan (nilai signifikansi < 0,05 )  terhadap Kepuasan masyarakat, 

sehingga apabila variabel tersebut ditingkatlkan maka masyarakat semakin 

puas. 

c. Apabila   Daya   Tanggap,   Bukti   Fisik,   Kredibilitas   dan   Empati   

konstan   maka masyarakat masih puas karena ada variabel lain yang 

mempengaruhi kepuasan masyarakat, misalnya terpenuhinya mendapatkan 

surat yang diinginkan. 

d. Empati mempunyai pengaruh yang  paling dominan dibandingkan variabel 

lainnya, hal ini berarti masyarakat lebih menekankan pada perhatian dari aparat 

secara individu,  masyarakat  lebih  senang  apabila  aparat  mau  

mendengarkan  keluhan, paham akan keinginan masyarakat sehingga semua 

permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.  
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4.9 Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi  pengaruh  variabel bebas 

terhadapvariabel terikat secara simultan. 

 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 263,588 4 65,897 97,190 .000(a) 

 Residual 64,412 95 0,678   

 Total 328,000 99    

 

Nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 97,190 > 3,95 maka Hο ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas (daya tanggap, bukti 

fisik, kredibilitas dan empati) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat secara simultan. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model  

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .896(a) .804 .795 ,82342 1.371 

 

Nilai  Adjusted R2  sebesar  0,795,  yang  berarti  79,5  %.  Kepuasan  

masyarakat dijelaskan oleh variabel Daya Tanggap, Bukti Fisik, Kredibilitas, dan 

Empati, sedangkan yang 20,5% dijelaskan oleh faktor lainnya. 

 

Analisis Servqual 

Apabila  skor  servqual  positif  dan  semakin  besar  maka  semakin tinggi 

tingkat kepuasan masyarakat karena kinerja lebih tinggi dari yang diharapkan. Dari 

hasil analisa total nilai harapan masyarakat  terhadap pelayanan  sebesar  17,7 

sedangkan total nilai yang diterima sebesar 17,9.Sehingga dapat dikatakan 

masyarakat puas dengan pelayanan aparat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  kepuasan  masyarakat  

dipengaruhi  oleh faktor  daya  tanggap,  bukti  fisik,  kredibilitas  dan  empati,  

oleh  karena  itu  seluruh aparat kantor kelurahan perlu meningkatkan semua faktor 

tersebut, sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat. Pimpinan 

unit kerja diharapkan selalu  memberikan  pengarahan  kepada  bawahannya  serta  

mengirimkan  stafnya untuk mengikuti kursus dan ketrampilan yang terkait dengan 

pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat 

sehingga kepuasan masyarakat semakin tinggi. 

Kantor  kelurahan    harus  mengevaluasi  kinerja  seluruh  jajaran  

personilnya untuk perbaikan di segala bidang, yang perlu mendapat perhatian serius 

adalah kepedulian  aparat  kantor  Kelurahan    terhadap  kebutuhan  dan  keinginan 

warga masyarakatnya selanjutnya transparasi informasi prosedur pelayanan publik 

harus dikedepankan karena kantor kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan 

daerah yang berkaitan langsung dengan kemasyarakatan. 

Faktor empati merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap 

kepuasan masyarakat, sehingga perhatian terhadap kebutuhan dan keluh kesah   

masyarakat semakin ditingkatkan. 

Memanfaatkan seluruh potensi wilayah dalam memberikan informasi kepada 

seluruh masyarakat dengan pertemuan rutin seluruh lembaga yang ada di wilayah, 

pemanfaatan papan pengumuman, pos kamling, sarana tempat ibadah. 

Meningkatkan citra  kantor kelurahan dengan jalan selalu dapat 

menyelesaikan setiap permasalahan  yang  dilimpahkan  masyarakat  pada  kantor  

kelurahan  dan  selalu berada di tengah-tengah masyarakat sebagai pengayom dan 

pelindung masyarakat. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan dapat dinilai dari lima dimensi 

yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty.  

a. Dimensi Tangibel (Bukti Fisik) yang mempunyai indikator penampilan, 

kenyamanan, kemudahan, dan penggunaan alat bantu sudah diterapkan, 

namun ada indikator yang belum sepenuhnya di laksanakan yaitu mengenai 

kenyamanan tempat pelayanan.  

b. Dimensi Reliability (Kehandalan) yang mempunyai indikator kecermatan, 

standar pelayanan yang jelas, kemampuan, dan keahlian sudah diterapkan, 
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namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu 

mengenai keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan.  

c. Dimensi Responsiviness (Ketanggapan) yang mempunyai indikator 

merespon, cepat, tepat, cermat, tepat waktu dan merespon keluhan pengguna 

layanan sudah diterapkan dimensi ini sesuai dengan keinginan masyarakat 

terbukti karena tidak  ada keluhan dari pengguna layanan terkait indikator 

dalam dimensi Responsiviness.  

d. Dimensi Assurance (Jaminan) yang mempunyai indikator jaminan tepat 

waktu dan jaminan kepastian biaya sudah diterapkan sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Hal ini terbukti karena tidak ada keluhan dari 

pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi Assurance.  

e. Dimensi Emphaty (Empati) yang mempunyai indikator mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan, ramah sopan santun, tidak diskriminatif, dan 

menghargai sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum berjalan 

sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan pegawai layanan 

dalam melayani pengguna layanan.  

2. Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan 

Pengasih Kabupaten Kulon Progo adalah kurangnya sumber daya pegawai dan 

masih kurangnya sarana prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya adalah 

semangat yang diberikan pegawai satu sama lain, mengadakan rapat koordinasi 

atau semacam evaluasi setiap tiga bulan kemudian memberikan penanaman 

kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. 

Faktor pendukung yang lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk 

memudahkan proses pelayanan.  

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saransaran berikut :  

1. Kantor Kecamatan sebaiknya menambahkan sarana dan prasarana seperti AC di 

ruang pelayanan untuk pengguna layanan.Selain itu, perlu adanya filing cabinet 

untuk menyimpan kertas-kertas yang terlihat berantakan di atas meja ruang 

pelayanan agar pengguna layanan lebih merasa nyaman dengan penambahan 

sarana dan prasarana tersebut.  

2. Kecamatan perlu memberikan pelatihan kepada pegawai layanan yang belum 

mampu untuk mengoperasikan alat bantu yang tersedia dalam proses pelayanan. 

Selain itu, penambahan karyawan tetap di bagian pelayanan sebanyak empat 

orang juga perlu dengan mengajukan permintaan pegawai kepada Kabupaten.  

3. Pegawai di Kecamatan sebaiknya saling mengingatkan arti pentingnya 

keramahan terhadap pengguna layanan dalam proses pelayanan agar pengguna 

layanan memberikan respon yang baik terhadap pegawai pelayanan.  
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4. Kantor Kecamatan khususnya bagian pelayanan sebaiknya sudah 

mempersiapkan dan menyediakan bahan untuk pembuatan KTP agar 

masyarakat tidak menunggu terlalu lama dalam pengurusan KTP. 
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