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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

1.1 Standar Kelayakan 

(KBBI Online)Menurut kamus besar bahasa indonesia standar adalah ukuran 

tertentu yang dipakai sebagai patokan.. Standar adalah  sebuah  aturan, biasanya 

digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam 

praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau 

karakteristik  sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.Sedangakan, 

Kelayakan yaitu perihal layak (patut, pantas), kepantasan, kepatutan, perihal yangg 

dapat (pantas, patut) dikerjakan.Kelayakan adalah kriteria penentuan apakah suatu 

subyek tersebut layak untuk dibuatkan artikelnya atau tidak.Sehingga dapat dikatakan 

bahwa Standar Kelayakan merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan 

dalam rangka memenuhi atau melaksanakan sehingga kegiatan tersebut pantas, layak 

atau patut dikerjakan atau diterapkan. 

 

2.2 Pengertian Pelayanan Publik 

 Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Sedangkan publik adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan 

tindakan yang baik dan benar berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 
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masyarakat oleh penyelenggara Negara.Negara didirikan oleh publik (masyarakat) 

tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Boediono (2003 :61) berpendapat, bahwa 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. 

 (Hessel Nogi 2005:208) 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. 

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) 
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 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. 

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004, sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 

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

memberikan pelayanan (nama, jaabatan, serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya; 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsitensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam pnyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkatan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dan memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 
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g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan unit penyelenggaraan pelayanan; 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 

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

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

menghargai dan menghormati; 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan; 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan; 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

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

pelayanan; dan 

n. 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. 
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2.3 Tujuan Pelayanan Publik  

Tujuan pelayanan publik (Juliantara 2005;10) adalah memuaskan atau sesuai 

dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini 

diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan 

dengan kenyataan. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban  aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Trans Metro Pekanbaru bergerak dibidang pelayanan publik sehingga produk 

yang ditawarkan adalah jasa dan halte adalah sebagai sarana dan prasarana berupa 

fasilitas wajib dalam penunjang keberlangsungan proses berjalan nya bus TMP . 

Adapun karakteristik jasa menurut Tjiptono (2002:15-18) sebagai berikut : 

a. Bukti fisik (tangibles) yaitu penampakan fisik dari gedung ,peralatan, pegawai 

dan fasilitas-fasilitas yang lain yang dimiliki oleh penyedia layanan.  

b. Daya tanggap(reability) adalah kemampuan untuk menyelenggarakan layanan 

yang dijanjikan secara akurat.  

c. Responsivitas (responsiveness) kerelaan untuk menolong pengguna 

jasa(masyarakat)penyelenggaraan pelayanan yang ikhlas.  

d. Jaminan (assurance) artinya pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan 

kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada para masyarakat 

atau pengguna jasa.  
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e. Kepedulian (empathy) merupakan suatu perlakukan atau perhatian pribadi 

yang diberikan oleh penyedia layanan yaitu petugas kepada pengguna jasa.  

2.4 Halte 

Menurut  Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk 

menaikan dan menurunkam penumpang. Halte menjadi salah satunya sarana utama 

dalam membantu kelancaran pengoperasian penumpang dalam menaikan dan 

menurunkan bahkan menjadi tempat transit penumpang. Definisi lain halte menurut 

Keputusan Direktorat Jenderal DinasPerhubungan Tahun 1996 Tentang Pedoman 

Teknis Perekayasaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum adalah 

tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan 

dan/ataumenaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. 

Sebagai salah satu fasilitas, sarana pendukung seperti halte seharusnya 

memberikan pelayanan bagi pengguna sesuai standar sehingga layak di pakai. 

Pembangunan  Halte harus memperhatikan volume lalulintas, sarana angkutan umum, 

tata guna lahan, gemetrik jalan dan persimpangan, dan status dan fungsi jalan.Halte 

wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek. Pada 

sepanjang rute TMP diperlukan pemberhentian TMP atau halte, yang berfungsi 

sebagai tempat naik dan turunnya penumpang ataupun menungu TMP. Keberadaan 

halte sangat penting dalam pengaturan sistem operasi dan layanan TMP.Dengan 

keberadaan halte memberikan kepastian bagi penumpang untuk menunggu serta 
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mencari jurusan angutan yang sesuai dengan tujuannya.Untuk itu halte harus 

dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Publik 

 

                     

              

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. 

 Boediono (2003 :61) berpendapat, bahwa 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 
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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. 

Pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya 

sebatas mengantarkan atau melayani. Service berarti mengerti, memahami, dan 

merasakan sehingga penyampaiannyapun akan mengenai heart share konsumen dan 

pada akhirnya memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Dengan adanya 

heart share dan mind share yang tertanam, loyalitas seorang konsumen pada produk 

atau usaha perusahaan tidak akan diragukan. 

Berdasarkan makna konsep pada surat Al-Baqarah ayat 267 diatas mengatakan 

bahwaKonsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang 

dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.  

                

                    

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
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ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

(Al-Imran:159) 

 Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa seseorang muslim harus mencari 

rezeki yang halal. Dalam transaksi jual beli islam menyarankan agar kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan timbul ikatan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli. Ternyata, dalam islam melalui Al-Qur’an 

surat Ali-Imran ayat 159 ini telah memberikan pedoman kepada mukmin (pelaku 

usaha) agar berlemah lembut (memuaskan) kepada obyek dakwah (pelanggan). Sama 

hal nya dengan halte, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang layak 

kepada masyarakat atau pengguna halte sehingga dapat memberikan kepuasan dan 

pemerintah di pandang baik dalam memberikan pelayanan. 

Islam mengajarkan apabila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang 

maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan 

yang buruk atau tidak tidak berkualitas/layak kepada orang lain. 
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2.6 Definisi Konsep 

Berdasarkan konsep Halte yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah halte 

yang layak pakai guna menunjang akses naik dan turun penumpang untuk semua 

kalangan yang menggunakan Bus Trans Metro Pekanbaru . 

Berikut adalah bentuk halte yang layak menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

RI Nomor PM. 27 Tahun 2015 : 

A. Keamanan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya 

pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukun dan/ rasa takut.  

B. Kenyamanan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 

memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat 

dinikmati pengguna jasa. 

C. Kesetaraan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 

memberikan perlakuan khusus berupa aksesbilita, prioritas pelayanan, dan 

fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, 

anak-anak, dan wanita hamil. 

D. Keteraturan , merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 

memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta 

tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. 
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2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional diambil berdasarkan Peraturan Menteri  

PerhubunganRepublik Indonesia Nomor  PM. 27 Tahun  2015 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.  

 Table 2.1 : Pendeskripsian Konsep Operasional  

Variabel Indikator Sub Indikator 

standar pelayanan 

minimal angkutan 

massal berbasis jalan 

Keamananan 1) Keamanan di halte dan fasilitas 

pendukung halte, meliputi : 

a. Lampu penerangan 

b. Petugas keamanan 

c. Informasi gangguan 

keamanan 

2) keamanan di dalam bus, meliputi: 

a. identitas kendaraan 

b. tanda pengenal pengemudi 

c. lampu isyarat tanda bahaya 

d. lampu penerangan 

e. petugas keamanan 

f. pengguna kaca film sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku 

Keselamatan  1) Keselamatan pada manusia 

a. Standar operasional 

prosedur (SOP) 

pengoperasian kendaraan 

b. Standar oprasional prosedur 

(SOP) penanganan keadaan 

darurat 

2) Keselamatan pada mobil bus 

a. Kelayakan kendaraan  

b. Peralatan keselamatan 

c. Fasilitas kesehatan informasi 

tanggap darurat 

d. Fasilitas pegangan untuk 

penumpang berdiri 

3) Keselamatan pada prasarana 

a. Perlengkapan lalu lintas dan 
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angkutan jalan 

b. Fasilitas penyimpanan dan 

pemeliharaan kendaraan 

 

Keterjangkauan  1) Kemudahan perpindahan 

penumpang antar koridor  

2) Ketersediaan integrasi jaringan 

trayek tariff 

Kenyamanan 1) Kenyamanan di halte dan fasilitas 

pendukung halte, meliputi ; 

a. Iampu penerangan; 

b. fasilitas pengatur suhu 

ruangan dan/atau ventilasi 

udara; 

c. fasilitas kebersihan; 

d. Iuas Iantai per orang; 

e. fasilitas kemudahan 

naik/turun penumpang. 

Kesetaraan  1) Ruang khusus untuk kursi roda  

2) Kemiringan lantai dan tekstur 

khusus 

Keteraturan  1) Informasi pelayanan 

2) Informasi waktu kedatangan 

mobil bus 

3) Akses keluar masuk halte 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 : Pendeskripsian Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul  Hasil penelitian  

1 Cahyo (2013)  Aksesibilitas dan 

Kualitas Pelayanan Trans 

Jogja dengan Keputusan 

Pengguna 

a.  hubungan signifikan antara 

aksesbilitas halte dengan 

keputusan pengguna 

b. Aksesbilitas halte serta 

kualitas pelayanan Trans 

Jogja 

2 Erni Riana 

(2015) 

Analisis Pengelolaan 

Trans Metro Pada 

Perusahaan 

Pembangunan di Kota 

Pekanbaru 

a. Aspek pelayanan Trans 

Metro Pekanbaru  

b. Kendala yang dihadapi 

pengelola Trans Metro 

Pekanbaru 

3 M.Ricky 

Setiawan 

(2017) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Masyarakat 

Pengguna Trans Metro 

Pekanbaru ( studi kasus 

pada masyarakat 

pengguna Trans Metro 

Pekanbaru) 

Bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, empati, jaminan dan 

kepuasan pelanggan menjadi 

tolak ukur kepuasan pelanggan.  

4 Amri Rifqi 

Azhari (2014) 

Pengaruh kualitas 

pelyanan terhadap 

kepuasan penumpang bus 

BRT Trans Semarang ( 

studi kasus bus BRT 

Trans Semarang Koridor 

II) 

Kualitas pelayanan, tariff dan 

fasilitas terbukti berpengaruh 

dan memenuhi criteria yang 

cukup tinggi dalam 

mempengaruhi kepuasan 

pelanggan 

 

 

 

 


