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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan(service) 

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuh 

kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan 

Ssejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih apa dirasakan dari 

pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut (Paimin Napitupulu, 2012:164) 

Pelayanan juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok dengan landasan tertentu dimana tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 

tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan. 

Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus 

mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan 

seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan didalam pemerintahan 

itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dilihat dari dua sisi tersebut 

belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak 

yang tidak berdaya dalam segi pelayanan.  

Menurut Kotler dalam Sampara, pelayanan adalah setiap kegiatanyang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasil tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
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Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan 

sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah 

menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan 

orang; mengiyakan; menerima; menggunakan. (Lijan Poltak Sinambela, 

dkk:2013:3) 

Definisi pelayanan lebih rinci diberikan oleh Gronroos, pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005:2) 

2.1.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi 

pemerintah atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang 

berorientasi pada laba dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama 

sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan dan menciptakan 

suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Pelayanan ini lazim pula 

disebut sebagai pelayanan umum yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian 

kegiatan terpadu bersifat: sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, 

dan terjangkau Boediono (2003 :61) 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 

2(dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan 

layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi, baik itu organisasi massa atau negara (Hessel Nogi 2005:208) 
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Secara sederhana, pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa 

publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Secara 

ekstrem terdapat dua jenis barang, yaitu barang publik (public good) dan 

barang swasta (private good). Barang publik adalah barang yang 

penggunaannya memiliki ciri nonrivalry seperti udara, jalan, jembatan, dsb. 

Sedangkan barang swasta adanya rivalitas, seperti baju, sepatu dll. (Prof. Dr. 

Lijan Poltak Sinambela, 2010:14) 

Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua 

pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan 

demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan 

dikaji dua aspek pokok yakni :  

1. Aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan);  

2. Aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh 

masyarakat pelanggan. 

2.1.2 Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan publik itu adalah suatu hal yang sangat 

berhubungan dengan kualitas, Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan 

salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur 

pemerintah. Agar kualitasnya baik kita harus mengikuti prosedur standar 

pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar 

Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004, 

sekurang-kurangnya meliputi: 
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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 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya; 

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

memberikan pelayanan (nama, jaabatan, serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya; 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsitensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam pnyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkatan keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dan memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggaraan pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

menghargai dan menghormati; 
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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, teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan; dan 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggaraan pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

Sedangkan, pada keputusan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 

2015 untuk mewajibkan perusahaan angkutan umum memenuhi standar 

pelayanan minimal, diantaranya adalah Keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

keterjangkauan, kestaraan, keteraturan adapun pengertiannya: 

1. Keamanan  

Penyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi rambu-

rambu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang dan barang yang 

diangkut serta manusia dan benda lainnya. Kerusakan pada harta kekayaan 

dan barang lain-lainnya merupakan kerugian materi atau kemakmuran. 
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Kerusakan fisik dapat dicegah dengan melakukan pembongkaran dan 

pemuatan secara hati-hati. Keerusakan alamiah dapat dihindari dengan 

melengkapi alat-alat pendinginan, pemanasan, dan ventilasi. Barang-

barang tesebut harus dilindungi terhadap pencurian, penyerobotan, dan 

kebakaran. Untuk angkutan penumpang, perlengkapan dan alat 

keselamatan harus disediakan dan diberi sanksi tegas terhadap pemilik 

sarana angkutan yang tidak memilikinya. (Rahardjo Adisasmita 50:2010) 

2. Keselamatan 

Menjamin keselamatan pada saat di halte maupun bus, dan menyediakan 

alat penyelamat di dalam bus untuk keadaan darurat. 

3. Kenyamanan 

Barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup (hewandan 

tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan 

manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, maupun selama perjlanan, 

maupun sesudah menempuh perjalanan. 

4. Keterjangkauan 

Ekonomis, harga tiket ataupun tarif terjangkau semua kalangan 

5. Kesetaraan 

Kesetaraan terhadap manusia usia lanjut, penyandang keterbutuhan 

khusus, ibu hamil dan anak-anak harus sesuai dengan standar dan di 

tempatkan, di tempat yang telah di tentukan. 

6. Keteraturan 

Saat menaiki dan turun maupun saat berada di dalam bus, masyarakat 

harus merasa keteraturannya di tata dengan baik. 
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Dan terdapat dua mutu pelayanan yang meliputi: 

1. Indikator, dan 

2. Nilai, ukuran atau jumlah 

Terdapat beberapa hal yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Massal Berbasis Jalan yaitu: 

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah 

persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa 

Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal; 

2. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalan suatu sistem angkutan umum yang 

menggunakan mobil bus dengan jalur khusus yang terproteksi sehingga 

memungkinkan kapasitas angkutan yang bersifat massal yang dioperasikan 

di Kawasan Perkotaan; 

3. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang menpunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 

4. Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau 

lebih kawasan Metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan 

membentuk sebuah sistem; 

5. Kawasan metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah 

Kawasan Perakotaan yang berdiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan 

Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan 
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fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah 

yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-

kurangnya 1.000.000 jiwa 

6. Kawasan Perkotaan Besar adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 

sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan 

inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yangsaling memiliki 

keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengansistem jaringan prasarana 

wilayah ayang terintegrasi dengan jumlah penduduk antara 500.000 

sampai dengan 1.000.000 jiwa; dan 

7. Kawasan Aglomerasi Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri 

dari sebuah kawasan perkotaan yang terdiri sendiri atau Kawasan 

Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan disekitarnya yang saling 

memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan 

prasarana wilyah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem. 

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di 

Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Megapolitan, dan Kawasan Perkotaan 

Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang 

dimaksud dengan Kawasan Perkotaan adalah: 

a) Kota sebagai daerah otonom; 

b) Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; 

c) Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang 

berbatas langsung dan memiliki ciri perkotaan; dan 

d) Kawasan aglomerasi perkotaan. 
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Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan harus didukung dengan: 

a) Mobil bus yang berkapasitas angkutan massal 

b) Lajur khusus 

c) Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek 

angkutan massal 

 

2.2 Layanan Transportasi  

Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans 

berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau 

membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) 

kesebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti 

itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong orang ataupun barang 

untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang 

atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana 

(kendaraan,pipa, dan lain-lain). (Setijowarno dan frazila:2001) 

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal (origin)  ke tempat tujuan (destination). Dalam 

kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yakni: (a) tersedianya 

muatan yang diangkut, (b) terdapat kendaraan sebagai sara angkutannya, (c) 

adanya jalan yang dapat dilaluinya dan (d) tersedianya terminal. Proses 

transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan 

pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan 

pengangkutantersebut diakhiri. (Rahardjo Adisasmita 1:2010) 
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Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi bisa dikatakan kalau 

transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Adapun unsur membentuk makna transportasi adalah: 

a. Manusia yang membutuhkan; 

b. Barang yang dibutuhkan; 

c. Kendaraan sebagai alat/sarana; 

d. Jalan dan terminal sebagai alat transportasi; dan 

e. Organisasi (pengelola transportasi). 

Kelima unsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus 

dipertimbangkan dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan ini 

perbaikan atau peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan dan 

perbaikan pada salah satu atau lebih unsur tersebut. (Agus Salim:2006) 

Transportasi menciptakan guna tempat (pllace utility) dan guna waktu 

(time untility), karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan 

dibandingkan tempat asal, selain dari itu barang tersebut diangkut cepat 

sehingga sampai ketempat tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan. 

Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (service activies). Jasa 

transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor 

pertanian, sektor perindustian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, 

sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, 

pertahanan-keamanan dan lainnya). Oleh karena itu jasa transportasi dikatakan 

sebagai deriveddemand maka perencanaan sektor transportasi selalu 

mengandung ketidak pastian,  (Rahardjo Adisasmita, 2010:2). 
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Layanan trasportasi adalah memindahkan barang atau manusia dari 

suatu tempat ketempat lain sehingga diperoleh manfaat. Manfaat perpindahan 

tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek 

ekonomi, sosial, politis, dan bahkan hankam. Berdasarkan pelakuannya 

pelayanan transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan oleh 

pemerintah dan pelayanan oleh swasta. Pelayanan pemerintah lebih 

diutamakan pada pengaturan transportasi, sedangkan pelayanan 

penyelenggaraan transportasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. 

Penyelenggaraan layanan transportasi berdasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut: 

a. Aman, barang yang dipindahkan tidak menjadi rusak atau cacat. Kalau 

untuk manusia, prinsip aman mencangkup bebas dari cidera atau sampai 

merenggut jiwa; 

b. Nyaman, barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup 

(hewan, tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan 

kualitas,sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan selama 

perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan; 

c. Mudah, tingkat kemudahannya diukur dengan seberapa banyak pilihan 

yang tersedia bagi konsumen, seperti jenis kendaraan, rute perjalanan, 

jadwal waktu pelayanan dan biaya. Semakin banyak pilihan yang tersedia 

menunjukan tingkat kemudahan dan fleksibelitas perjalanan bagi 

masyarakat; 

d. Ekonomis, murah, terjangkau semua lapisan masyarakat; 



 28 

e. Lancar, menjamin ketepatan waktu dalam penyediaannya dan waktu 

tempuh yang sesingkat-singkatnya; dan 

f. Ramah lingkungan, tidak berdampak negative (misalnya getaran, 

kebisingan dan gas buang) yang dapat merusak lingkungan. 

 

2.3 Trans Metro Pekanbaru 

Jumlah kendaraan pribadi di kota Pekanbaru saat ini tidak sebanding 

dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga menyebabkan kemacetan, 

pemborosan penggunaan bahan bakar, kebisingan serta tingginya tingkat 

polusi dan pemandangan yang membuat kurang nyaman karena lalu lintas. 

Untuk menyikapi masalah tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan 

kebijakan pelayanan transportasi perkotaan yang biasanya dikenal dengan 

“SAUM” yang merupakan singkatan dari Sistem Angkutan Umum Massal. 

Bus yang digunakan bernama Trans Metro Pekanbaru. Sistem angkutan umum 

ini mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 2009. Penumpang bus Trans Metro 

ini cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Keberadaan bus Trans Metro ini tidak terlepas dari campur tangan 

pemerintah pusat yang mengemukakan konsep Sistem Angkutan Umum 

Masal dan memberikan bantuan dalam proyek ini. Regulasi pemerintah yang 

mengatur penyerahan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

pengoperasian armada angkutan darat bus Trans Metro Pekanbaru sesuai 

dengan tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2008 dan MOU antara 

Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dapertemen 

Perhubungan dalam rangka pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal 
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Nomor : AJ. 206/2/6/DRJD/2007 dan 06/WK/III/2007 Tanggal 09 Maret 

2007. Kebijakan pemerintah dalam pengaturan kewenangan angkutan adalah 

dalam rangka mereformasikan sistem angkutan umum masal dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan para 

pelakuusaha sektor angkutan darat yang telah ada. 

 

2.4 Pelayanan alam Perspektif Islam 

Pelayanan publik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuh keutuhan pelayanan sesuai dengan peraturaan 

Perundang-Undangan penuh kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. Memperhatikan esensi dari maksud Pasal 1 UU No. 25 

Tahun 2009 ini dapat digaris bawahi bahwa harapan pemerintah Indonesia 

dengan tujuan utama Syariat Islam. 

Dalam ajaran Islam terdapat tiga kaidah fiqih yang berkaitan langsung 

dengan pelayanan publik yaitu: 

a) Ad-dhararu Yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan) : 

Artinya, mempermudah urusan orang lain, mewujudkan pelayanan publik 

yang mudah, cepat dan ramah; 

b) Jaibul Mashalih Wa Daf’ul Mafasid (meraih kemashalatan dan menolak 

kemudaratan) : 

Artinya, yaitu segala bentuk kesalahahan dan penyelewengan oleh aparatur 

atau petugas harus ditiadakan; dan 
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c) Al-Mashlahul’ Ammah Muqaddamah’alal Mashlahatil Khasshah 

(kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu). 

Artinya, dahulukan kepentingan publik dari pada individu. (Dzazuli, 

2010:9-1) 

Ketiga kaidah fikih ini dengan tegas menyebutkan bahwa kesusahan 

bagi masarakat harus dicegah dan ditiadakan pemerintah memiliki tanggung 

jawab besar agar masyarakat yang dipimpin tetap terlayani dengan baik. 

Menurut Hafidhuddin, agar pelayanan yang di berikan dapat maksimal 

maka sifat yang harus kita miliki ada 4 yaitu: 

1. Fathannah (Profesional) 

Profesional adalah berkerja dengan maksimal dan penuh komitmen 

dan kesungguhan “sifat profesionalisme digambarkan dalam Al-Qur’an 

surat Al-Israa ayat 84: 

                        

Artinya: Katakanlah: “tiap-tiap orang berbuat menurut keadaaannya  

masing-masing maka Tuhanmu lebih tau siapa yang lebih benar 

jalannya. 

 

Termasuk dalam pengertian keadaan disini ialah tabiat atau 

pengaruh alam sekitarnya. Pada ayat diatas artinya,seseorang yang bekerja 

sesuai dengan profesionalnya maka akan menghasilkan sesuatu yang baik 

bagi orang lain. Selain itu tidak melupakan akhirat ketika sedang 

menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-

mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan 

akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka wajib 

melaksanakannya sebelum habis waktunya. 
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2. Tabligh (kesopanan dan keramahan) 

“Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif”. Orang yang 

memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata 

yang tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan 

pelayanan kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam surat Thahaa ayat 

44 

                   

Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, dengan kata-kata 

yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. 

 

Maksudnya, apabila melayani seseorang dengan sopan dan ramah 

maka orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu melayani dengan 

rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah 

senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. (Hermawan 

Kertajaya,2006:132) 

3. Sidik (jujur) 

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

Pelayanan. Jujur adalah salah satu kesesuaian antara berita yang 

disampaikan dengan fakta, antara fenomena dengan yang dibertakan, serta 

bentuk dan subtansi tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu sikap yang sangat 

mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak menipu. Seperti contoh 

yang diterapkan oleh Rasulullah SAW harus jujur dalam setiap melayani 

semua pelanggannya. (Kertajaya H, 2006:132) 

4. Amanah  

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap tugas dan kewajiban. Menurut M.Ismail Susanto menyatakan bahwa 
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“Amanah berarti terpercaya dan bertanggung jawab”. Allah berfirman 

dalam surat An-Nissa ayat 58: 

                          

                           

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya. 

 

Ayat diatas menegaskan kepada setiap manusia untuk 

menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Sifat 

amanah harus dimiliki setiap muslim. Amanah dapat diaplikasikan dalam 

bentuk pelayanan yang optimal dan ihsan (berbuat yang terbaik), termasuk 

yang memiliki perkerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi 

masyarakat. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai 

bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, 

disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan. Dari beberapa 

penelitian yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat dikembangkan 

wawasan berpikir peneliti. Dimana penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Fitriah Iska Farida (2011), dengan judul Analisis kepuasan pelanggan 

terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Ekspres Pakuan 

JABODETABEK, dan hasil penelitiannya adalah Atribut kualitas 

pelayanan yang dijadikan alat ukur yang dianggap penting dalam 

menentukan kepuasan pelanggan kereta api ekspres Pakuan Bogor-Jakarta, 

bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang 
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implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 

menggunakan alat ukur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 

2015 dan meneliti tentang kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola bus Trans Metro 

Pekanbaru 

2. Amri Rifqi Azhari (2014), yang berjudul Pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan penumpang Bus BRT Trans Semarang (Studi Kasus 

Bus BRT Trans Semarang Koridor II), dalam penelitian ini membahas 

tentang  Kualitas pelayanan, adapun hasilnya adalah tarif dan fasilitas 

terbukti berpengaruh dan memenuhi kriteria yang cukup tinggi dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, bedanya dengan penelitian penulis 

adalah penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 menggunakan alat ukur Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 dan meneliti tentang kendala 

apa saja yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

mengelola bus Trans Metro Pekanbaru 

3. Erni Riana (2015), yang berjudul Analisis Pengelolaan Transmetro Pada 

Perusahaan Pembangunan di Kota Pekanbaru, adapun alat ukur dalam 

penelian ini adalah Aspek pelayanan dan kendala yang dihadapi Trans 

Metro Pekanbaru, bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis 

meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 

Tahun 2015 menggunakan alat ukur Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 27 Tahun 2015 dan meneliti tentang kendala apa saja yang di 

hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola bus 

Trans Metro Pekanbaru 
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4. M Ricky Setiawan (2017), yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Masyarakat Penngguna Trans Metro Pekanbaru  

(Studi Kasus Pada Masyarakat Pengguna Trans Metro Pekanbaru), adapun 

hasilnya adalah Bukti fisik, kehandalan,daya tanggap, empati, jaminan dan 

kepuasan pelanngan menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan, bedanya 

dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang implementasi 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 menggunakan alat 

ukur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 dan meneliti 

tentang kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam mengelola bus Trans Metro Pekanbaru 

5. Cahyo (2013), yang berjudul Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Trans 

Jogja dengan Keputusan Pengguna, hasilnya adalah hubungan signifikan 

antara aksesbilitas halte dengan keputusan pengguna dan Aksesbilitas 

halte serta kualitas pelayanan Trans Jogja, bedanya dengan penelitian 

penulis adalah penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 menggunakan alat ukur Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 dan meneliti tentang kendala 

apa saja yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

mengelola bus Trans Metro Pekanbaru. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Penulis 2018 

Pada Gambar 2.1 dijelaskan bahwa Peraturan  Menteri Perhubungan 

Nomor 27 Tahun 2015 untuk mewajibkan perusahaan angkutan umum 

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. 

Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Pada UPTD 

PAP 2018 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 

1. Keamanan 

2. Keselamatan 

3. Kenyamanan 

4. Keterjangkauan 

5. Kesetaraan 

6. keteraturan 

Standar Pelayanan 

Minimal Angkutan 

Massal Berbasis Jalan 

Hasil 
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2.7 Indikator 

Tabel 2.1 Indikator Tentang Peraturan Menteri Perhubungan 

Referensi Indikator Sub indikator 

Peraturan 

Menteri 

Perhubungan 

Nomor 27 

tahun 2015 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

Angkutan 

Massal 

Berbasis Jalan 

1. Keamanan a.  Lampu penerangan pada halte 

b. petugas keamanan di halte 

c. Stiker informasi gangguan keamanan 

d. Stiker identitas kendaraan 

e. Tanda pengenal pengemudi 

f. Lampu isyarat tanda bahaya 

g. Lampu penerangan pada bus Trans Metro 

Pekanbaru 

h. Satu petugas keamanan 

i. Kaca film 

 

2. Keselamatan a. Penanganan saat darurat dan keselamatan 

b. Kondisi pengemudi tetap prima 

c. Bus sudah lulus uji layak jalan 

d. Peralatan keselamatan 

e. Tersedia satu set P3K 

f. Stiker informasi gangguan keamanan 

g. Fasilitas pegangan penumpang berdiri 

h. Tersedia pintu masuk dan keluar 

penumpang  

i. Ban vulkanisir 

j. Rel gorden terpasang pada sisi atas 

k. Alat pembatas kecepatan 

l. Pegangan tangan 

m. Pintu keluar masuk pengemudi 

n. Kabel listik untuk audio visual 

o. Sabuk keselamatan 

p. Rambu lalu lintas dan marka 

q. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan 

kendaraan 

 

3. Kenyamanan a. Lampu penerangan halte 

b. Pengatur suhu ruangan atau ventilas 

c. Tempat sampah disetiap halte 

d. Luas lantai halte 

e. Perbedaan tinggi lantai halte dengan lantai 

bus 

f. lampu penerangan bus 

g. Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut 

h. AC (Air Conditioner) 

i. Tempat sampah setiap bus 

j. Luas lantai per orang  



 37 

k. Tersedia stiker 

 

4. Keterjangkauan a. Maksimal 2 kali perpindahan penumpang 

antara koridor  

b. Ketersediaan integrasi jaringan trayek 

pengumpan 

c. Harga tiket bus TMP terjangkau dan sesuai 

SK penetapan tarif oleh Pemerintah Daerah 

setempat 
 

5. Kesetaraan a. Tersedia minimal empat kursi prioritas bagi 

anak-anak, manusia usia lanjut, wanita 

hamil, dan penyandang keterbutuhan 

khusus 

b. Tersedia prasarana halte bagi pengguna jasa 

yang menggunakan kursi roda 

c. Tersedia fasilitas akses menuju halte berupa 

kemiringan lantai dan tekstur khus bagi 

manusia usia lanjut, wanita hamil, dan 

penyandang keterbutuhan khusus 

 

6. Keteraturan  a. Waktu menunggu bus berkisar antara 7-15 

menit 

b. Kecepatan rata-rata perjalanan yaitu 

berkisar antara 30km/jam -50 km/jam 

c. Waktu berhenti di halte maksimal 45-60 

detik 

d. Informasi pelayanan jelas yang meliputi 

nama halte, jadwal kedatangan dan 

keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, 

perpindahan koridor dan terminal, tarif, peta 

jaringan koridor 

e. Informasi yang disampaikan di dalam halte 

mengenai perkiraan waktu menunggu 

kedatangan bus jelas 

f. Terdapat ruang yang cukup hingga akses 

keluar masuk halte teratur 

g. Memberikan informasi halte yang akan di 

lewati secara jelas 

h. Memberikan kepastian waktu 

keberangkatan dan kedatangan bus 

i. Informasi gangguan perjalanan bus diberi 

tahukan secepat mungkin 

j. Metode pembelian tiket memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi 

dengan cepat dan transparan 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2018 


