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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pelayanan 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pelayanan 

merupakan suatu hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani 

adalah menyuguhinya (orang) dengan makan, minum, menyediakan keperluan 

orang, mengiyakan, menerima dan menggunakan. 

Moenir H.A.S (2001:27) dalam bukunya “Manajemen Pelayanan Umum Di 

Indonesia” mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh 

karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun 

hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar hasil akhir yang 

memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan. 

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu 

memerlukan kepekaan dan hubungan internasional agar terciptanya kepuasan dan 

keberhasilan. Adapun macam-macam karakteristik pelayanan merupakan 

pengertian dasar dari apa yang disebut jasa dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Ahmad Tjahjono, 2003:345-347): 

a. Tak berwujud 

Pelayanan adalah suatu hasil yang tak dapat dilihat, secara tak berbentuk 

nyata tetapi dapat dirasakan hasilnya. Hal ini merupakan ciri yang khas 

dari jasa dan pelaksanaannya dapat menggunakan suatu media, 
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tergantung dari pelayanan jasa yang akan dilakukan terhadap konsumen 

agar tertarik pada suatu hal yang ditawarkan. 

b. Tak dapat dipisahkan 

Pelayanan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen yang 

berbentuk yaitu objek yang dapat membuat terciptanya pelayanan 

tersebut. 

c. Kurangnya daya tahan 

Dalam bidang pelayanan jasa, masalah yang timbul di dalam 

mempertahankan ketahanan bentuk pelayanan yang diberikan terhadap 

suatu keadaan untuk dapat mencapai tujuan yang direncanakan sangat 

sulit. Karena menurut perubahan-perubahan yang terjadi dengan 

penambahan kualitas pelayanan yang cenderung meningkat.  

Hubungannya dengan permintaan  sangatlah tergantung dari pelayanan 

itu sendiri, secara jelas dinyatakan bahwa semakin giat dilakukan 

peningkatan pelayanan terhadap konsumen maka kemungkinan 

peningkatan dalam permintaan akan meningkat dengan baik pula. 

d. Bervariasi 

Adakalanya sistem yang digunakan tidak dapat menjalankan pelayanan 

secara penuh dikarenakan ketidakjelasan dari sistem pemasaran yang ada 

dilingkungan tersebut sehingga dapat dilakukan dengan penyesuaian 

produk yang ditawarkan dengan lingkungan sekitarnya. Kepuasan 

pelanggan adalah kunci sukses dalam bisnis. Tentu saja tujuan ini dapat 

dicapai salah satunya dengan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah 
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bagaimana nasabah merasa nyaman dan mudah dalam setiap proses 

pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pelayanan adalah kegiatan 

pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang diberikan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat, dan dengan etika 

yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya. 

a. Ramah tamah yang dimaksudkan adalah pelayanan yang dilakukan 

dengan wajah ceria, wajar, dan dengan etika yang baik serta tidak 

menyinggung perasaan.  

b. Adil artinya pelayanan diberikam menurut antrean.  

c. Cepat dan tepat dimaksudkan pelayanan yang diberikan tidak bertele-tele 

dan harus baik dan benar.  

2.2 Pelayanan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani. 

b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual 

beli barang dan jasa. 

c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam 

hubungannya dengan pensegahan, diagnose dan pengobatan suatu 

gangguan kesehatan tertentu. 

d. Publik berarti orang banyak (umum) 
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Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi   

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah 

mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh 

publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 

pilihannya dan cara mengaksesnya yang direnecanakan dan disediakan oleh 

pemerintah. 

Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut 

(Moenir, 2001:13): 

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 

dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 

membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang  

berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas; 

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan 

agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang 

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat 

untuk ikut menyelenggarakan. 
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Proses kegiatan pelayanan diatur juga dalam prinsip pelayanan sebagai 

pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik 

menurut keputusan Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  No.  63 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain 

adalah : 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; 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 produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana  dan  prasarana  kerja  dan  pendukung  lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopan 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, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, 

tempat ibadah, dan lain- lain. 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 
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pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan 

meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain 

kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 

b. Waktu Penyelesaian 

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan   

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan  

kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan 

lamanya waktu pelayanan masing-masing. 

c. Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan 

biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan 

yang ada. 

d. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian 

pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta 

terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan 



 
 

 

 

21 

permohonan yang telah diajukan sebelumnya. 

e. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat 

penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dan 

lain-lain. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh 

suatu pelayanan. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Standar pelayanan tersebut diatas merupakan pedoman dalam   

penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi  

sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara 

pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini 

diharapkan masyarakat bias mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat. 

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, sehingga 

pelayanan publik yang dilakukan juga terdapat beberapa macam. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kegiatan pelayanan publik 

antara lain: 
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a. Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 

status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen- dokumen 

ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin 

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau 

penguasaan Tanah dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang 

Pelayanan barang yaitu pelayanan  yang menghasilkan berbagai bentuk 

atau jenis barang  yang digunakan  oleh publik, misalnya jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

c. Pelayanan jasa 

Pelayan jasa yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa 

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

Untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka 

Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan keputusan Menteri Pemberdayaan  

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mengenai pola penyelenggaraan pelayanan 

publik,  yang antara lain: 
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a. Fungsional 

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

b. Terpusat 

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

c. Terpadu 

1) Terpadu satu atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat 

yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 

keterkaitan proses dan dilayani melelui beberapa pintu. Terhadap jenis 

pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu 

atapkan. 

2) Terpadu satu pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat 

yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan 

proses dan dilayani melalui satu pintu. 

3) Gugus Tugas 

Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas 

ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian 

pelayanan tertentu. 
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1.3 Dimensi Pelayanan Publik 

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak 

puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan itu tidak 

berkualitas atau tidak efisien. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan 

selalu  fokus  pada  kepuasaan  pelanggan.  Dari  definisi  tersebut  dapat  ditelaah 

bahwa kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah perpepsi masyarakat akan 

kenyataan dari realitas yang ada yang dibandingkan dengan harapan-harapan yang 

ada. 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah 

suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik dan buruk, 

berkualitas  atau  tidak.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Zeithmal  et.al  dalam 

Hardiansyah (2011:40) mengatakan bahwa : 

“SERVQUAL is an empirically derived method that may be used by a 

service organization to improve service quality. The Method involves the 

dovelopment of an understanding of the perceived service need of target 

customer. These measured perceptions of service quality for the 

organization in question, are then compared against an organization that 

is excellent. The resulting gap analysis may then be used as a driver for 

service quality improvement”. 

 

Metode SERVQUAL yaitu suatu metode yang diturunkan secara empiris 

yang dapat digunakan  oleh organisasi pelayanan untuk meningkatkan  kualitas 

pelayanan. Metode ini meliputi pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan 

layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Ini diukur dari persepsi kualitas layanan 

bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan terhadap sebuah 
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organisasi  yang sangat baik atau yang diharapkan. Analisis kesenjangan  yang 

dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai panduan untuk peningkatan kualitas 

layanan. 

Menurut (Tjiptono, 2011:228 ), Model SERVQUAL didasarkan pada asumsi 

bahwa konsumen membandingkan kinerja pada atribut-atribut relevan dengan 

standar ideal/sempurna untuk masing-masing atribut. Bila kinerja sesuai dengan 

atau melebihi standar, maka persepsi atau kualitas jasa keseluruhan akan positif 

atau sebaliknya. Dengan kata lain, model ini menganalisis gap antara dua variabel 

pokok, yakni pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang 

dipersepsikan (perceived service). 

Berkenaan dengan itu Zeithaml dalam Hardiansyah (2011:41) 

mengemukakan 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat 

tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; 

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; 

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung  

jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; 

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; 
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6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko; 

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; 

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan  

suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; 

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

Dari sepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut, kemudian Zeithmal et.al. 

(Hardiyansyah, 2011:150) menyederhanakan menjadi lima dimensi  yaitu 

dimensi SERVQUAL. 

“(1)Tangibles.Appearance of physical facilities, equipment, personnel, and 

communication materials; (2) Raliability. Ability to ferform the promised 

service dependably and accurately; (3) Responsiveness. Willingnes to 

help customers and provide promt service; (4) Assurance. Knowledge 

and courtesy of employees and their ability to convey and individualized 

attention to its customer”. 

 

Kelima dimensi tersebut yaitu: Tangibel (berwujud), Reliability 

(kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan) dan Empathy 

(empati). Pendapat lain mengenai dimensi atau ukuran kualitas pelayanan adalah 

sebagai berikut (Philip Kotler, 2000:275): 

a. Reability (keandalan) 

Kemampuan memenuhi jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat 
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b. Responsiveness (daya tanggap) 

Kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan segera 

c. Assurance (jaminan) 

Pengetahuan dan rasa hormat pegawai dan kemampuan mereka untuk 

memberikan kepercayaan dan keyakinan 

d. Empathy (empati) 

Adanya rasa peduli dan perhatian kepada setiap pelanggan secara 

individual 

e. Tangible (berwujud) 

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan bahan komunikasi. 

Adapun dimensi layanan oleh perusahaan sebagai berikut (Fandy Tjiptono, 

2011:232-233):  

Tabel 2.1 Tabel dimensi dan atribut pelayanan publik 

No Dimensi Atribut 

1 Realibilitas a. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan 

b. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa 

pelanggan 

c. Menyampaikan jasa secera benar semenjak pertama kali 

d. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan  

e. Menyimpan catatan dokumen tanpa kesalahan 

2 Daya tanggap a. Menginfokan pelanggan tentang kepastian waktu 

penyampaian jasa 

b. Layanan yang segeradan cepat 
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c. Kesedian untuk membantu pelanggan 

d. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan 

3 Jaminan a. Pegawai yang menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan 

b. Membuat pelanggan merasa aman ketika melakukan 

transaksi 

c. Pegawai mampu menjawab pertanyaan pelanggan 

4 Empati a. Memberikan perhatian individual kepada para pelanggan 

b. Pegawai yang memperlakukan pelanggan secara penuh 

perhatian 

c. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan 

pelanggan 

d. Pegawai yang  memahami  kebutuhan pelanggan 

e. Waktu beroperasi jam kantor yang nyaman 

5 Bukti fisik a. Peralatan modern fasilitas yang berdaya tarik visual 

b. Pegawai berpenampilan sopan dan professional 

c. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik 

visual 

 

Dari penjelasan tabel diatas terdapat lima segi kualitas layanan baik itu dari 

bukti fisik, releabilitas, daya tanggap, jaminan dan empati. Kualitas layanan itu 

sendiri dinilai oleh penerima bukanlah dari ukuran penyedia jasa seperti yang 

diungkapkan oleh Fandy Tjiptono (2011:180), Tujuan dari pelayanan pada 
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dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela L.P, 2007:6): 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersipat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 
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1.4 Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangatbaik dan atau pelayanan yang terbaik. 

Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan 

pelanggan. Instansi pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang dapat 

menjadi ukuran dalam memuaskan pelanggan. Pelayanan disebut sangat baik atau 

terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak 

yang dilayani (pelanggan). Pelayanan prima juga dapat diartikan sebagai 

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, 

agar mereka setia kepada perusahaan (M.Nurrianto, 2010:214). 

Menurut Atep Adya Brata (2003:31), pelayanan prima adalah kepedulian 

kepada pengguna dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi 

kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya. Definisi 

pelayan prima dapat diungkapkan sebagai berikut: 

1) Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting 

2) Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat 

3) Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan 

pelanggan 

4) Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai mitra 

5) Layanan prima adalah pelayanan optima yang menghasilkan kepuasan 

pelanggan 
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6) Layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan untuk memberikan rasa 

puas 

7) Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan. 

Terdapat enam faktor pelayanan prima, yaitu sebagai berikut: (Atep Adya 

Brata, 2003:31) 

1. Ability (Kemampuan) 

Suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan 

untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan 

penguasaan pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni.  

Seorang pegawai harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan 

sehingga tugas yang dibebankan tersebut dapat dikerjakan dengan lebih 

optimal dan pelayanan prima bisa terwujud.  

2. Attitude (Sikap) 

Perilaku, sikap dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai 

ketika menghadapi pelanggan. 

Sikap pegawai dalam berinteraksi dengan masyarakat saat melakukan 

tugas merupakan cerminan pelayanan yang diberikan tersebut, seorang 

pegawai hendaknya bertingkah laku yang baik agar meninggalkan kesan 

yang baik bagi masyarakat demi terwujudnya pelayanan yang prima 

3. Appearance (Penampilan) 

Penampilan seorang pegawai baik yang bersifat fisik saja maupun non 

fisik mampu merfleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan 
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oleh konsumen. 

Penampilan pegawai yang bersifat fisik meliputi penampilan pegawai 

dalam melakukan pelayanan yang dapat menambah nilai estetika dari 

pelayanan tersebut, serta sarana dan prasarana penunjang pada suatu 

instansi dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam melakukan 

tugas-tugasnya sehingga pelayanan prima akan terwujud 

4. Attention (Perhatian) 

Pegawai harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap 

pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya.  

Seorang pegawai dalam memberikan pelayanan hendaknya selalu 

memperhatikan keperluan masyarakat yang mengharapkan pelayanan 

serta mendengarkan segala kritik dan saran yang diberikan dengan baik 

guna memperbaiki kulitas pelayanan yang diberikan sehingga pelayanan 

prima dapat segera terwujud. 

5. Action (Tindakan) 

Pegawai harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus 

diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen. 

Pegawai dalam melakukan tugasnya hendaknya selalu tanggap dan 

memberikan pelayanan langsung saat dibutuhkan agar semua tugas dapat 

dilakukan dengan baik dan memuaskan guna mencapai pelayanan yang 

prima. 
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6. Accountability (Pertanggungjawaban) 

Suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian 

untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan 

pelanggan. 

Pegawai dalam melaksanakan tugas hendaknya menyelesaikan tugas-

tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu agar tumbuh rasa puas dari 

masyarakat dan menghindarkan atau meminimalkan adanya 

ketidaknyamanan dari masyarakat yang menyebabkan pelayanan itu 

menjadi kurang optimal 

Pelayanan prima itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan yang 

dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masayarakat serta memberikan 

fokus pelayanan kepada pelanggan, tetap menjaga agar konsumen merasa 

diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhan dan keinginannya, serta upaya 

mempertahankan konsumen agar tetap loyal untuk menggunakan produk barang 

atau jasa yang ditawarkan tersebut (Rosady Ruslan, 2012:288). 

Pelayanan prima ( excellent service ) secara harfiah berarti pelayanan yang 

terbaik pelayanan prima adalah (Nina Rahmayanri, 2010:3): 

a. Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan 

b. Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice) 

c. Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti 

perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan 

akurat (handal) 

d. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan 
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kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

pelayanan yang prima merupakan pelayanan yang mampu memberikan kelebihan 

melampaui harapan.Pelayanan harus memiliki standar kualitas yang baik. 

Pelayanan juga dapat diartikan sebuah proses pengenalan dan pengembangan 

pribadi karena dalam memberikan pelayanan seorang pemberi layanan harus 

melakukan perbaikan terhadap diri sendiri. 

1.5 Ciri-ciri Pelayanan Prima 

Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang prima yang harus diikuti oleh 

pegawai yang bertugas melayani pelanggan (Kasmir, 2011:34-39): 

1. Tersedianya Pegawai yang Baik 

Kenyamanan nasabah sangat tergantung dari pegawai yang melayaninya, 

pegawai harus ramah, sopan, dan menarik. Disamping itu, pegawai harus 

cepat, tanggap, pandai bicara menyenangkan serta pintar. Pegawai juga 

harus mampu memikat dan mengambil hati nasabah sehingga nasabah 

semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kerja pegawai harus rapi, 

cepat, dan cekatan. 

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik 

Pada dasarnya nasabah ingin dilayani secara prima.Untuk melayani 

nasabah, salah satu hal yang paling penting diperhatikan, disamping 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh perusahaan. 
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3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan pegawai harus mampumelayani 

dari awal sampai tuntas atau selesai. Nasabah akan merasa puas jika 

pegawai bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkan oleh 

nasabah. 

4. Mampu Melayani Secara Cepat dan Tepat. 

Mampu melayani secara cepat dan tepat artinya dalam melayani nasabah 

diharapkan pegawai harus melakukannya sesuai prosedur.Layanan yang 

diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat 

kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar 

perusahaan dan keinginan nasabah. 

5. Mampu Berkomunikasi 

Mampu berkomunikasi artinya pegawai harus mampu berbicara kepada 

setiap nasabah. Pegawai juga harus mampu dengan cepat memahami 

keinginan nasabah. 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

Pada dasarnya, menjaga rahasia nasabah sama artinya dengan menjaga 

rahasia perusahaan. Oleh karena itu, pegawai harus mampu menjaga 

rahasia nasabah kepada siapa pun.Menjaga rahasia nasabah merupakan 

ukuran kepercayaan nasabah kepada perusahaan. 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

Kemampuan dalam bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang diinginkan. Demikian pula dengan ketepatan 
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dan keakuratan pekerjaan juga akan terjamin. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah 

Berusaha memahami kebutuhan nasabah artinya pegawai harus cepat 

tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh nasabah. Petugas harus lebih 

dulu berusaha untuk mengerti kemauan nasabah dengancara mendengar 

penjelasan, keluhan atau kebutuhan nasabah secara baik agar pelayanan 

terhadap keluhan atau keinginan yang diharapkan nasabah tidak salah. 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah 

Kepercayaan calon nasabah kepada perusahaan mutlak diperlukan 

sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah perusahaan yang 

bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama perlu 

dijaga kepercayaannya agar tidak lari.Semua ini melalui pelayanan 

pegawai khususnya dari seluruh pegawai perusahaan umumnya. 

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin 

dirasakan penting karena masyarakat semakin kritis terhadap produk jasa yang 

diperolehnya. Masyarakat sebagai konsumen tidak lagi sekedar membeli suatu 

produk jasa tetapi juga lebih menginginkan suatu pelayanan yang terjamin dan 

berkualitas dari pra pembelian sampai tahap purna pembelian. Pelayanan yang 

baik dan prima akan berdampak pada terciptanya kepuasan masyarakat terhadap 

jasa yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri dan juga akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi. 
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1.6 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Dalam undang-undang ini 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.  

Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa 

penyelanggaraan pelayanan publik itu sendiri harus berasaskan: 

a. Kepentingan umum; 

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 

dan/atau golongan. 

b. Kepastian hukum; 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 

c. Kesamaan hak; 

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan; 

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas. 
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f. Partisipatif; 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h. Keterbukaan; 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas; 

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Fasilitas danperlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepatan waktu; 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan 

standar pelayanan. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis menyederhanakan 5 asas dalam pelayanan 

publik yang dapat mewakili pelayanan prima, diantaranya adalah: 

1) Kepastian Hukum 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. Dalam hal ini pemerintah menjamin masyarakat akan 

mendapatkan haknya dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik sesuai 

dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku 

namun pemerintah juga menjamin masyarakat melaksanakan 

kewajibannya dalam melakukan pelayanan publik sehingga hak tersebut 

dapat terlaksana dengan baik. 

2) Kesamaan Hak 

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. Dalam hal ini masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan yang sama seadil-adilnya dan tidak dibeda-

bedakan dalam hal apapun. Sehingga pelayanan tersebut dapat dirasakan 

oleh seluruh kalangan masyarakat. 

3) Keterbukaan 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Dalam hal 

ini masyarakat mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai dengan 

keperluan pelayanan publik dengan mudah, lengkap dan jelas, sehingga 

informasi tersebut dapat digunakan dengan baik 
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4) Ketepatan Waktu 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan 

standar pelayanan. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pelayanan 

yang selesai tepat waktu berdasarkan yang telah diatur dan dijanjikan 

sebelumnya sehingga pelayanan tersebut akan menjadi lebih efisien. 

5) Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, 

dipermudah dalam segala urusan yang diperlukan serta dapat dijangkau 

dan tidak menyulitkan dalam hal kepengurusan. 

Standar pelayanan publik telah diatur dalam pasal 21, yang dilakukan 

dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan. 

Komponen standar pelayanan  sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Dasar hukum 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pelayanan. 

b. Persyaratan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif. 

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 
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d. Jangka waktu penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 

pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

e. Biaya/tarif 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

f. Produk layanan 

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 

rentan. 

h. Kompetensi pelaksana 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

i. Pengawasan internal 

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan 

langsung pelaksana. 

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
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k. Jumlah pelaksana 

Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan 

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan 

n. Evaluasi kinerja pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan standar pelayanan. 

1.7 Pelayanan Menurut Islam 

Pelayanan menurut Ensiklopedi Islam adalah suatu keharusan yang 

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah agar suatu pelayanan disuatu 

perusahaan lebih terarah maka pihak perusahaan harus mempunyai pedoman dan 

prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran islam. Dimana Islam menekankan 

keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen dengan 

merasakan kepuasan secara maksimum (Muhammad, 1999:96). 

Beberapa nilai-nilai yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dalam 

memberikan pelayanan publik di antaranya adalah (Akhmad Mujahidin, 2007:14): 

1. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia 

menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan 

tidak ada pemilik langit, bumi dan isiya, selain dari pada Allah”.Karena Allah 

adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya, termasuk 
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pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.Karena itu Allah adalah 

pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara 

waktu, sebagai ujian bagi mereka. 

Dalam islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, 

tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptkan manusia adalah untuk beribadah kepada-

nya. Karena segala aktifitas muanusia dalam hubungan dengan alam dan sumber 

daya manusia (mua‟mulah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. 

Berdasarkan pernyataan di atas tauhid dapat dijadikan suatu acuan dalam 

menjalankan pelayanan yang baik, dalam islam segala sesuatu diciptakan 

memiliki tujuan. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah, karena segala 

aktivitas hubungan antara manusia dan manusia dibingkai dalam hubungan karena 

Allah SWT. 

2. Keseimbangan („Adl) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah 

adil.Dia tidak membeda-bedakan perlaku terhadap makhluknya secara zalim. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dibumi, 

dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk 

kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil 

dan baik. 

 

 

 



 
 

 

 

44 

Dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan dalam Surah Al-Hujarat Ayat 13 yang 

berbunyi: 

 

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi allah ialah 

orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya allah maha 

mengetahui lagi maha mengenal” (QS. Al-hujarat: 13). 

Berdasarkan pernyataan dan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa 

hubungan antara „Adl dengan pelayanan yang penulis bahas adalah sangat erat 

kaitannya karna dengan sikap adil seorang pegawai pemerintahan dapan 

menjalankan sistem pemerintahan dengan baik tidak membeda-bedakan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan.  

3. Nubuwwah 

Adanya sifat rahman, rahim dan kebijaksanaa Allah, manusia tidak 

dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah 

para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia 

tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Fungsi rasul adalah untuk menjadi 

model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia 

dan akhirat. 
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Dalam melakukan pelayanan juga hendaknya menteladani sifat-sifat nabi 

Muhammad SAW, yaitu: 

a. Shiddiq 

Shiddiq artinya benar, bukan hanya dalam perkataan namun juga dalam 

perbuatan. Dalam hal ini hendaknya pelayanan yang dilakukan benar 

dalam hal perkataan dan perbuatan. Tidak dilebih-lebihkan ataupun 

dikurang-kurangi sehingga pelayanan yang baik dapat terwujud. 

b. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya. Dalam melakukan pelayanan 

hendaknya pegawai bersifat amanah dapat dipercaya dalam melakukan 

tugas-tugas sehingga tidak aka nada pihak yang dirugikan akibat 

kelalaian. 

c. Tabligh  

Tabligh artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya, bahwa para nabi 

dan rasul menyampaikan wahyu Allah SWT kepada orang lain dan tidak 

menyembunyikan. Dalam hal ini pegawai diharapkan menyampaikan 

informasi dengan sebenar-benarnya dengan lengkap dan jelas. 

d. Fathanah 

Fathanah berarti cerdas. Dalam hal ini pegawai harus memiliki 

kemampuan dibidang pelayanan publik agar dapat melaksanakn tugas 

sesuai dengan standar pelayanan. 
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1.8 Kajian Terdahulu 

Adapun kajian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

Nurhasni 

(2015) 

Analisis 

Penerapan 

Pelayanan Prima 

(Studi Kantor 

Lurah Kelurahan 

Kampung Dalam 

Kecamatan 

Senapelan Kota 

Pekanbaru). 

Dari hasil penelitian 

maka penulis 

menyatakan bahwa 

penerapan pelayanan 

prima pada kantor lurah 

kampung dalam 

kecamatan senapelan 

kota Pekanbaru ini dalam 

kategori cukup/kurang 

maksimal dengan kisaran 

69,11%. 

Perbedaan 

penelitian dengan 

kajian terdahulu ini 

adalah penulis 

menggunakan 

metode observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi tanpa 

menyertakan 

kuisoner dalam 

penelitian penulis. 

Junaidi 

(2016) 

Penerapan 

Fungsi Humas 

Kantor POS 

Pekanbaru 

Dalam 

Meningkatkan 

Dari hasil penelitian 

penulis menyimpulkan 

bahwa kantor pos 

pekanbaru sudah 

menerapkan pelayanan 

prima terhadap 

Perbedaan 

penelitian penulis 

dengan kajian 

terdahulu ini adalah 

analisis aspek-aspek 

pelayanan prima 
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Pelayanan Prima 

Terhadap 

Pelanggan 

pelanggan namun 

pelayanan yang di 

lakukan belum berjalan 

sesuai dengan tujuan 

utama pelayanan prima. 

yang terdapat dalam 

pelayanan publik 

administrasi 

kependudukan  

Faizal 

(2015) 

Penerapan 

Pelayanan Prima 

Tenaga 

Administrasi 

Sekolah Di 

Sekolah 

Menengah Atas 

Negri 12 

Pekanbaru 

Dari hasil penelitian 

menunujukkan bahwa 

penerapan pelayan prima 

tenaga administrasi 

sekolah dapat dilihat dari 

banyaknya kemudahan 

layanan kepada 

pelanggan, dan sudah 

menerapkan layanan 

sesuai dengan prosedur 

operasi standar, 

berempati kepada 

pelanggan, menepati 

janji, bersikap ramah, 

sopan santun, mudah 

dihubungi serta 

komunikatif. 

Perbedaan 

penilitian penulis 

dengan kajian 

terdahulu ini adalah 

penerapan 

pelayanan prima 

ditinjau dari enam 

aspek menurut Atep 

Adya Brata dan 

didukung oleh 

Undang-undang No. 

25 tahun 2009 

tentang pelayanan 

publik. 
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1.9 Definisi Konsep 

a. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pengguna dengan 

memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya. Definisi pelayan prima dapat 

diungkapkan sebagai berikut: 

b. Kepastian hukum 

Kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan hak 

Kesamaan hak adalah Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keterbukaan 

Keterbukaan adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan. 

e. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

f. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

g. Ability (Kemampuan) 

Kemampuan adalah suatu pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang 
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mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang 

meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan tentang bidang kerja yang 

ditekuni.  

h. Attitude (Sikap) 

Sikap adalah perilaku, sikap dan tingkah laku yang harus ditonjolkan 

oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. 

i. Appearance (Penampilan) 

Penampilan adalah seorang pegawai baik yang bersifat fisik saja maupun 

fisik dan non fisik mampu merfleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas 

perusahaan oleh konsumen. 

j. Attention (Perhatian) 

Perhatian adalah pegawai harus mampu memberikan kepedulian penuh 

terhadap pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatian akan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan 

kritiknya.  

k. Action (Tindakan) 

Tindakan adalah pegawai harus mampu memberikan berbagai kegiatan 

nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada 

konsumen. 

l. Accountability (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan 

sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan 

kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 
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1.10 Konsep Operasional 

Adapun Konsep Operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

Tabel 2.3 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

P

E

L

A

Y

A

N

A

N 

 

P

R

I

M

A 

 
 

UU No. 

25 Tahun 

2009 

Tentang 

Pelayanan

Publik 

 

1) Kepastian 

Hukum 

 Menjamin hak dan kewajiban 

masyarakat dalam memberikan 

pelayanan 

2) Kesamaan 

Hak 

 Tidak membeda-bedakan pelayanan 

berdasarkan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi 

 Memberikan pelayanan yang sesuai 

standar kepada seluruh masyarakat 

3) Keterbukaan 

 Memudahkan akses dalam  

memperoleh informasi 

 Memberikan informasi yang lengkap 

mengenai pelayanan yang dilakukan  

4) Ketepatan 

Waktu 

 Melakukan pelayanan sesuai dengan 

waktu yang telah dijanjikan 

 Melakukan pelayanan sesuai dengan 

standar yang ada 
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5) Kecepatan, 

Kemudahan, 

dan 

Keterjangkauan 

 Melakukan pelayanan dengan cepat 

 Memudahkan masyarakat dalam 

melakukan pelayanan 

 Pelayanan yang dilakukan mudah 

dijangkau dan tidak menyulitkan 

masyarakat. 

Aspek-

Aspek 

Pelayanan 

Prima  

1. Ability 

(Kemampuan) 

 Melaksanakan komunikasi yang efektif 

 Mengembangkan motivasi 

 Menggunakan public relation sebagai 

instrument dalam membina hubungan 

kedalam dan keluar instansi 

2. Attitude 

(Sikap) 

 Keyakinan (aspek kognitif) 

 Perasaan (aspek afektif) 

 Kecendrungan prilaku (aspek konitif) 

3. Appearance 

(Penampilan) 

 Penampilan fisik 

 Gaya penampilan seseorang yang akan 

mewarnai seseorang dalam bersikap 

4. Attention 

(Perhatian) 

 Memberikan perhatian secara khusus 

secara penuh kepada pengguna maka 

hubungan akan menjadi semakin baik 

5. Action 

(Tindakan) 

 Kemampuan melayani (service ability) 

 Tampilan layanan (service appearance) 
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6. Accountability 

(Pertanggung 

jawaban) 

 Menunjukkan kepedulian untuk 

menghindari ketidakpuasan 

Menghindari atau meminimalkan 

ketidakpuasan pengguna. 

 

1.11 Kerangka Berfikir 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu diketahui bagaimana 

pelayanan yang diberikan oleh pihak Pelayanan bagian admistrasi Kantor 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Untuk menciptakan Pelayanan yang 

bagus  maka dibutuhkannya penerapan konsep  pelayanan prima pada bagian 

admistrasi kependudukan. 

Berikut ini gambar skema dari kerangka berpikir penelitian yang dipaparkan 

sebelumnya: 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari Atep Adya Brata, 2003 dan UU No. 25 tahun 2009. 

 

 

Penerapan Pelayanan Prima  

(UU No.25 tahun 2009) 

 

Ability (Kemampuan): 

 Melaksanakan komunikasi yang efektif 

 Mengembangkan motivasi 

 Menggunakan public relation sebagai 

instrument dalam membina hubungan kedalam 

dan keluar instansi 

Attitude (Sikap): 

 Keyakinan (aspek kognitif) 

 Perasaan (aspek afektif) 

 Kecendrungan prilaku (aspek konitif) 

Appearance (Penampilan): 

 Penampilan fisik 

 Gaya penampilan seseorang yang akan 

mewarnai seseorang dalam bersikap 

Attention (Perhatian): 

 Memberikan perhatian secara khusus secara 

penuh kepada pengguna maka hubungan akan 

menjadi semakin baik 

Action (Tindakan): 

 Kemampuan melayani (service ability) 

 Tampilan layanan (service appearance) 

Accountability (Pertanggungjawaban): 

 Menunjukkan kepedulian untuk menghindari 

ketidakpuasan 

 Menghindari atau meminimalkan 

ketidakpuasan pengguna. 

 

Pelayanan Prima 

Atau 

Pelayanan Tidak Prima 

1. Kepastian Hukum 

2. Kesamaan Hak 

3. Keterbukaan 

4. Ketepatan Waktu 

5. Kecepatan, Kemudahan, 

dan Keterjangkauan 

Kepastian Hukum 

 Menjamin hak dan kewajiban masyarakat 

dalam memberikan pelayanan 

Kesamaan Hak 

 Tidak membeda-bedakan pelayanan 

berdasarkan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi 

 Memberikan pelayanan yang sesuai standar 

kepada seluruh masyarakat 

Keterbukaan 

 Memudahkan akses dalam  memperoleh 

informasi 

 Memberikan informasi yang lengkap 

mengenai pelayanan yang dilakukan 

Ketepatan Waktu 

 Melakukan pelayanan sesuai dengan waktu 

yang telah dijanjikan 

 Melakukan pelayanan sesuai dengan standar 

yang ada 

Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan 

 Melakukan pelayanan dengan cepat 

 Memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pelayanan 

 Pelayanan yang dilakukan mudah dijangkau 

dan tidak menyulitkan masyarakat. 

Aspek-aspek Pelayanan Prima  
(Atep Adya Brata, 2003) 

 
1. Ability (Kemampuan) 

2. Attitude (Sikap) 

3. Appearance (Penampilan) 

4. Attention (Perhatian) 

5. Action (Tindakan) 

6. Accountability 

(Pertanggungjawaban) 

 

Pelayanan Prima 


