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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Standar Operasional Prosedur 

2.1.1  Pengertian Standar Operasional Prosedur 

SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman 

yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu 

organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan 

tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-

orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan 

efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013: 86). 

SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau 

jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Karena itu, SOP 

akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan 

ekonomis (Tambunan, 2011: 5). SOP atau yang diterjemahkan menjadi PSO 

(Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, 

merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses 

yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 

2011: 19). 

SOP juga lahir dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pengelolaan usaha 

sehari-hari yang belum tentu professional kemudian distandarisasi agar 

professional atau mendekati professional. Oleh karena itu, SOP disusun untuk 

mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan 
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kinerja supaya tetap dalam bingkai visi serta misi perusahaan (Ekotama, 2011: 

21). 

SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus 

pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, 

pemborosan diminimalisasi dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa 

diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua 

pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu (Ekotama, 2011: 20). Jadi, SOP 

dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap 

efisien. 

2.1.2 Unsur-unsur Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Unsur-unsur dalam standar operasional Prosedur sangat menentukan 

dalam efektifitas penyusunan dan penerapan SOP itu sendiri. Ketika unsur-unsur 

SOP diabaikan dalam suatu organisasi, maka pelaksanaan SOP itu sendiri tidak 

bermanfaat bagi organisasi. Unsur-unsur SOP tidak hanya bermanfaat untuk 

menjadi rujukan penyusunan, akan tetapi juga berguna sebagai senjata kontrol 

pelaksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah SOP yang disusun 

telah lengkap atau tidak. Dalam SOP itu sendiri, unsur-unsur tersebut tidak selalu 

merupakan urutan-urutan yang harus dipenuhi secara lengkap, karena setiap 

penyusunan SOP mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam setiap organisasi 

(Tambunan, 2013: 140). 

Adapun unsur-unsur SOP yang bisa digunakan sebagai acuan dalam 

mengimplementasikan SOP antara lain sebagai berikut: 
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1. Tujuan 

Pada dasarnya penyusunan SOP harus mempunyai tujuan. Tujuan 

penyusunan SOP harus dinyatakan jelas agar bisa menjadi landasan setiap 

prosedur serta langkah kegiatan yang ada di dalam SOP, termasuk keputusan-

keputusan yang diambil pada saat melaksanakan suatu prosedur dan kegiatan. 

2. Kebijakan 

Pedoman SOP harus dilengkapi dengan pernyataan kebijakan yang terkait, 

yang bertujuan mendukung pelaksanaan prosedur secara efektif dan efisien. 

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan prosedur operasional standar bersifat 

spesifik untuk masing-masing prosedur. 

3. Petunjuk operasional 

Yang dimaksud petunjuk operasional dari prosedur adalah bagaimana 

pengguna akan membaca panduan prosedur operasional tersebut dengan cara 

benar. Bagian ini sangat penting untuk mengarahkan pengguna dalam memahami 

berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol yang digunakan didalam prosedur 

yang bersangkutan. 

Petunjuk operasional hanya disajikan pada awal pedoman, dan tidak 

disajikan berulang-ulang pada setiap prosedur. Petunjuk operasional harus 

dinyatakan secara lengkap, konsisten, dan bahasa yang jelas. Sehingga petunjuk 

operasional menjadi lebih bermanfaat. 

4. Pihak yang terlibat 

       Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu prosedur adalah 

pihak atau fungsi yang terlibat di dalam prosedur yang bersangkutan. Dalam 
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pelaksanaan prosedur, lebih baik menggunakan fungsi sebagai representasi dari 

pihak yang terlibat, daripada menggunakan nama bagian atau unit, departemen 

atau juga nama jabatan dan orang; yang rentan terhadap perubahan atau 

penggantian. 

5. Formulir 

Yang dimaksud formulir adalah bentuk standar dan dokumen-dokumen 

kosong atau lazim juga disebut blanko atau dokumen, yang lazim digunakan 

dalam menjalankan prosedur tertentu sebagai media yang menghubungkan tiap 

keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat di dalam 

prosedur tersebut. 

Didalam SOP, formulir atau blanko atau dokumen, merupakan media 

validasi dan kontrol prosedur. Karena keberadaan formulir atau blanko atau 

dokumen di dalam suatu prosedur memiliki fungsi sebagai sumber terpenting 

untuk kontrol dan pelaksanaan audit, tidak hanya berfungsi sebagai media agar 

terlaksana relasi keputusan dan kegiatan antar pihak- pihak yang terlibat dalam 

prosedur. Oleh karena itu, di dalam pedoman SOP, dalam setiap prosedur, harus 

pula dijelaskan dengan tepat bagaimana cara pengisian setiap formulir yang 

digunakan dalam prosedur yang bersangkutan. 

6. Masukan 

Setelah formulir sebagai media masukan disiapkan, maka kegiatan di 

dalam sistem dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa kualitas data sudah 

memenuhi persyaratan sesuai yang dinyatakan dalam kebijakan ataupun syarat 

prosedur. 

7. Proses 
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Proses adalah tahapan lanjutan setelah tahapan masukan dalam prosedur. 

Proses dapat terdiri dari satu atau lebih subproses. Hal ini juga dapat terjadi pada 

prosedur suatu organisasi. Proses (dan sub proses) adalah kegiatan yang bertujuan 

mengubah masukan menjadi keluaran. Data dan informasi di dalam masukan 

diubah menjadi informasi dan knowledge yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

8. Laporan 

Laporan yang dimaksud dalam SOP harus dibedakan dengan formulir, 

blanko, atau dokumen. Laporan dalam suatu prosedur, biasanya sangat spesifik 

dan tidak akan sama dengan laporan yang diproduksi di dalam prosedur lainnya. 

9. Validasi 

Validasi adalah bagian yang penting dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi. Tujuan dari melakukan validasi adalah 

untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dan kegiatan yang 

dilakukan telah sah (valid). 

10. Kontrol 

Kontrol dapat dibagi dengan berbagai cara. Ada yang menurut 

spesifikasinya, prosedur, kepatuhannya, dan sebagainya. Untuk dapat menerapkan 

SOP dan prosedur- prosedur, maka kontrol yang diterapkan harus mencakup 

semua bentuk kontrol tersebut (Tambunan, 2013: 142-165). 

2.1.3 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

SOP disusun dan disajikan untuk tujuan sebagai berikut: 
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1. Menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan 

dan ketentuan organisasi secara efektif dan efisien. 

2. Menjamin keandalan pemprosesan dan produksi laporan yang dibutuhkan 

organisasi. 

3. Menjamin kelancaran proses pengambilan keputusan organisasi secara efektif 

dan efisien. 

4. Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan yang dapat mencegah 

terjadinya penyelewengan maupun penggelapan oleh anggota organisasi     

maupun pihak-pihak lain (Tambunan, 2013: 143). 

2.1.4 Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Sebagai sebuah pedoman, SOP berperan dalam memberikan acuan terkait 

dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi agar berjalan efektif, 

sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat 

jangka pendek maupun jangka panjang. Secara terperinci, peran dan manfaat 

SOP sebagai pedoman didalam suatu organisasi adalah: 

1. Menjadi pedoman kebijakan 

Sebagai suatu pedoman kebijakan merupakan peran dan manfaat pertama 

SOP bagi organisasi. SOP yang efektif pastilah disusun dengan berdasarkan 

kebijakan yang ada dalam organisasi. Kebijakan-kebijakan ini menjadi sumber 

prosedur operasional standar. Jadi, boleh dikatakan bahwa, SOP adalah bentuk 

praktis kebijakan-kebijakan organisasi. Dan SOP menjadi sangat penting bagi 

organisasi untuk membuat kebijakan-kebijakan organisasi menjadi aplikatif atau 

layak terap dan mencapai manfaat yang optimal bagi organisasi. 
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2. Menjadi pedoman kegiatan 

Dengan memiliki SOP, organisasi berharap bisa mengatur kegiatan-

kegiatannya dengan lebih efektif (Tambunan, 2013: 108). SOP yang efektif 

harus mampu menyederhanakan setiap pekerjaan agar tidak mempersulit orang 

yang berhubungan dengan kegiatan tersebut atau orang yang membutuhkan 

hasil dari kegiatan tersebut. Sebagai pedoman kegiatan, SOP harus berperan 

mengulangi pengulangan kerja yang tidak perlu. 

Karena pengulangan kerja adalah bentuk lain dari ketidak efektifan. Jadi, 

sebagai pedoman kegiatan, SOP harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, dan dalam kondisi apapun. 

3. Menjadi pedoman birokrasi 

Dengan penerapan SOP, seharusnya birokrasi kegiatan menjadi lebih 

jelas dan tidak berbelit-berbelit. Dalam hal ini, peran dan manfaat ini, terkait 

dengan anggota-anggota organisasi pada tingkatan jabatan yang mempunyai 

wewenang birokrasi. SOP, diharuskan menggambarkan setiap titik pengesahan 

birokrasi sebagai kontrol keabsahan langkah-langkah kegiatan (Tambunan, 2013: 

109-110). 

4. Menjadi pedoman administrasi 

Dengan diterapkannya SOP, maka sudah seharusnya organisasi mampu 

menyelenggarakan administrasi kegiatan secara baik. Sangat penting bagi 

organisasi untuk menyelenggarakan administrasi secara baik, sebab banyak bukti 

praktis yang menunjukkan bahwa kemampuan operasional yang baik, tidak ada 

gunanya tanpa administrasi yang baik (Tambunan, 2013: 112). 
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5. Menjadi pedoman evaluasi kinerja. 

Dengan penerapan SOP, organisasi akan mempunyai ukuran kinerja yang 

lebih baik. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan dengan penerapan SOP, 

merupakan ukuran ketaatan (compliance) kepada prosedur. Ukuran ketaatan ini, 

apabila berjalan secara optimal dapat membantu organisasi untuk mengurangi 

terjadinya penggelapan dan penyelewengan dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakannya (Tambunan, 2013: 113). 

Evaluasi kinerja yang dilakukan intensif dan teratur, dapat membantu 

menilai efektifitas dan efisiensi SOP, dan meningkatkan kinerja organisasi yang 

bersangkutan. 

6. Menjadi pedoman integrasi 

Melalui penerapan SOP, diharapkan organisasi memiliki rangkaian alur-

alur kinerja yang terpadu satu dengan yang lainnya. Tidak ada gunanya memiliki 

dan menerapkan SOP apabila prosedur-prosedur yang terdapat dalam organisasi 

berdiri sendiri, dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih atau ada 

banyak penggunaan dokumen dan formulir yang berulang, terdapat banyak 

laporan-laporan yang tidak termanfaatkan secara optimal, terjadi distribusi 

laporan-laporan yang tidak tepat atau malah tidak ada standar dalam penerapan 

prosedur ( Tambunan, 2013: 115). 
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2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Layanan Sirkulasi 

Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pusat, Pemerintah 

Propinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan 

perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi 

daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam 

peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Oleh karenanya secara otomatis 

berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, 

sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Untuk memberikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara 

berkesinambungan, seiring dengan harapan publik yang menuntut dilakukan 

peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik, perlu ditetapkan standar dari penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dengan diberlakunya Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, Undang-undang No.25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, serta Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksanaan Teknis 

Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor Per./20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan 
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Standar Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor Kep 26/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi 

dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, sebagai salah satu pelayanan kepada 

masyarakat umum sudah seharusnya membuat Standar Operasional Pelayanan 

baku yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Riau, disusun dengan memperhatikan Petunjuk 

Operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. Sebelum 

ditetapkan sebagai acuan dikoordinasikan lebih dulu dengan bidang – bidang dan 

para pustakawan dan stakeholder yang dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT pelayanan perpustakaan 

Soeman HS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dibagi dalam 2 

(dua) bidang yakni bidang pelayanan publik dan pelayanan intern. Ruang lingkup 

dari Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT. Ruang lingkup dari pelayanan 

Perpustakaan Soeman HS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu: 

a. Persyaratan pelayanan baik administrasi maupun teknis; 

b. Waktu penyelesaian pelayanan; 

c. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima pemustaka; 

d. Prosedur pengajuan pelayanan yang harus diikuti pemustaka; 

e. Prosedur proses penyelesaian pelayanan; 
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f. Sarana dan prasarana yang disediakan dengan baik untuk pemustaka maupun 

petugas pelayanan dalam proses penyelesaian pelayanan termasuk fasilitas 

pelayanan bagi penyandang cacat; 

g. Pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan publik, atas segala 

ketidaksesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan adalah berupa 

perlakuan secara khusus. 

Pelayanan sirkulasi merupakan salah satu kegiatan operasional di 

perpustakaan dalam hal peminjaman buku dan materi lainnya. Pelayanan sirkulasi 

adalah mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat 

waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan. 

Tugas atau kegiatan yang terdapat pada pelayanan sirkulasi antara lain 

peminjaman, pengembalian, pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca 

ditempat, penagihan, pembuatan statistik dan hubungan masyarakat (Qalyubi 

dkk, 2003: 221). Tujuan pelayanan sirkulasi yaitu agar pemakai dapat 

memanfaatkan koleksi seoptimal mungkin. Dari pelayanan sirkulasi ini maka 

akan diketahui siapa peminjam koleksi tertentu dan terjaminnya pengembalian 

koleksi. Selain itu juga dengan pelayanan sirkulasi akan diperoleh data dan 

kegiatan perpustakaan terutama berkaitan dengan pemanfaatan koleksi. 

Kemudian dengan pelayanan sirkulasi pula jika terjadi pelanggaran akan segera 

diketahui (Lasa Hs, 1995: 2). 
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2.3 Pelayanan Publik 

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, Pelayanan publik diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka 

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

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 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permenpan-

RB No.1/2015). 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan 

dalam Sinambela. LP, 2008). 

Seperti yang disampaikan Denhardt dan Robert Denhardt, pelayanan 

publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang 

meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik 

(kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil 

dan tidak diskriminatif (Kurniawan,dkk, 2011 : 55). 

Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna 

(Dwiyanto, 2008 : 136).  
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Jadi dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 

pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

2.3.1 Asas Pelayanan Publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. asas-asas 

penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh Eny Kusdarini 

(2011:190) yakni yang terdiri dari 12 asas :  

a. Asas kepentingan umum 

b. Asas kepastian hukum 

c. Asas kesamaan hak  

d. Keseimbangan hak dan kewajiban  

e. Asas keprofesionalan 

f. Asas partisipasif  

g. Asas persamaan perlakuan/tindak deskriminatif 

h. Asas keterbukaan 

i. Asas akuntabilitas  

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Asas ketepatan waktu 

l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
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2.3.2 Standar Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur 

lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Adapun komponen 

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:  

a. Dasar hukum. 

b. Persyaratan. 

c. Sistem, mekanisme dan prosedur. 

d. Jangka waktu penyelesaian. 

e. Biaya atau tarif. 

f. Produk pelayanan. 

g. Sarana, prasarana atau fasilitas. 

h. Kompetensi pelaksanaan. 

i. Pengawasan internal. 

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

k. Jumlah pelaksana. 

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 keragu-raguan. 

Evaluasi kinerja pelaksana. 
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2.4 kualitas pelayanan publik 

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah 

mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang baik. Demikian pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat diuraikan 

secara objektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi sosial 

dengan subjektivitas yang lebih tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku.  

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2011:40) Kualitas pelayanan 

merupakan suatu kondisi dinasmis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 

saat terjadinya pemberian pelayanan public tersebut. 

Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya 

tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Beberapa contoh pengertian 

kualitas menurut Tjiptono (1995) yang dikutip dalam Hardiyansyah (2011:40) 

adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) 

Perbaikan Bekelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu 

secara benar; (7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Menurut Sampara (1999) dalam Hardiyansyah (2011:35), mengemukakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah  yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan 

standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan layanan sebagai 

pembakuan pelayanan yang baik. Sementara  itu  menurut Ibrahim (2008:22) 
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 dalam Hardiyansyah (2011:40), kualitas pelayanan publik merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi 

pemberian pelayanan publik tersebut. 

Menurut Goetsch dan Davis dalam Hardiyansyah (2011:36), menyatakan 

bahwa Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya 

harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila 

dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya terkait dengan 

pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan 

atau masyarakat secara memuaskan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Trigono dalam Hardiyansyah (2011:94), 

bahwa pelayanan yang terbaik yaitu Melayani setiap saat, secara tepat dan 

memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional, bahwa 

kualitas ialah standar yang harus dicapai oleh seseorang/ kelompok/ lembaga/ 

organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja atau 

produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan 

pada yang dilayani, baik internal maupun eksternal dalam arti optimal atas 

pemenuhan atas tuntutan/persyaratan pelanggan masyarakat. 

Pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang 

melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip- 

prinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir (2002:205) antara lain :  

a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.  
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b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.  

c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur  

d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu dapat 

dirubah apabila perlu.  

e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya organisasi 

untuk menciptakan kualitas layanan.  

f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera konsumen.  

g. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya. 

Untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan public yang diberikan 

aparatur pemerintah, maka diperlukan criteria dimensi-dimensi kualitas layanan 

publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1998 dan Kepmenpan 

No.81 Tahun 1995 dalam Hardiyansyah (2011:48) criteria pelayanan public yang 

baik dapat dilihat dari indicator-indikator pengukuranya antara lain meliputi: 

1. Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, artinya adanya kejelasan dan 

kepastian mengenai: 

a. Prosedur/tatacara pelayanan 

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun adiministrasi. 

c. Unit kerja dan atau yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan. 

d. Rincian biaya/tariff pelayanan dan tatacara pembayaranya. 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

2. Keamanan, ini mengandung arti proses hasil pelayanan dapat memberikan 

kemanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi 
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masyarakat. 

3. Keterbukaan, artinya segala yang berkait atau berhubungan denga proses 

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 

4. Efisien, kriteria ini mengandung arti: 

a. Persyaratan dan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan 

yang diberikan. 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses 

pelayanan masyarajat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya 

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintahan lain 

yang terkait. 

5. Ekonomi, kriteria ini mengandung arti, bahwa pengenaan biaya pelayanan 

harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: 

a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya 

yang terlalu tinggi diluar kewajaran. 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Keadilan dan merata, kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan/jangkauan 

pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata 

dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

7. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan 
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masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

8. Kriteria kuantitatif, kriteria ini antara lain meliputi: 

a. Jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, per bulan, 

atau pertahun), perbandingan periode pertama dengan periode berikutnya 

menunjukkan adanya peningkatan atau tidak. 

b. Lamanya waktu pemberian pelayanan masyarakat sesuai dengan 

permintaan. 

c. Penggunaan perangkat-pernagkat modern untuk mempercepat dan 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

d. Penggunaan perangkat-pernagkat modern untuk mempercepat dan 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

e. Frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat penerima pelayanan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja/kantor pelayanan yang 

bersangkutan. 

Selanjutnya untuk dapat mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah 

suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, 

berkualitas atau tidak. Berkenan dengan hal tersebut, zeithaml et. Al dalam 

harridyansyah (2011:40) mengatakan bahwa: 

“servQual is an empirically derived method that may be a services organization to 

improve service quality. The method involves the development of an understanding 

of the perceived service needs of target customers. These measured-perceptions of 
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servise quality for the organization that is “excellent”. The resulting gap analisys 

may then be used as a driver for servise quality improvement.” 

Kualitas layanan merupakan metode yang diperoleh secara empiris yang 

mungkin sebuah organisasi layanan untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Metode ini melibatkan pengembangan pemahaman tentang kebutuhan pelayanan 

yang dirasakan dari target pelanggan. Ini diukur-persepsi kualitas servise untuk 

organisasi yang "sangat baik". The analisys gap yang dihasilkan kemudian dapat 

digunakan sebagai driver untuk peningkatan kualitas pelayanan. " 

ServQual merupakan 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 daro persepsi kualitas 

pelayanan bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan terhadap 

sebuah organisasi yang sangat baik.  

Analisis kesenjangan yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai 

panduan untuk meningkatkan kualitas layanan. Uraian diatas menjelaskan bahwa 

ukuran kualitas pelayanan memiliki sepuluh dimensi, yaitu tangiable 

(terlihat/terjamah), terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 

Reliable (kehandalan) terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Responsiveness (tanggap) kemauan 

membantu konsumen dan bertanggung jawab terhadap kualitas yang diberikan 

Competence(kompeten),tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan 
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yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; Courtesy (ramah), sikap 

atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau 

melakukan kontak atau hubungan pribadi; Credibility (dapat dipercaya), sikap 

jujur dalam setiap upaya untuk  menarik  kepercayaan masyarkat; Security 

(merasa aman), jasa pelayanan  yang diberikan  harus bebas  dari berbagai 

bahaya dan resiko; Access (akses), terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak 

dan pendekatan; Communication (komunikasi), kemauan pemberi pelayanan 

untuk mendengarkan suara, keinginan atau inspirasi pelanggan, sekaligus 

kesediaan untuk selalu menyampaiakan informasi baru kepada masyarakat; dan 

Understanding the customer (kemampuan memahami pelanggan).

Dalam perkembangan selanjutnya Parasuraman, Zetihaml, dan Berry 

(1988)   dalam   Tjiptono   (2005)   menemukan adanya overlapping pada 10 

(sepuluh) dimensi di atas. Oleh karena itu sepuluh dimensi di atas disederhanakan 

menjadi lima dimensi pokok. Dimensi kompetensi, kesopanan, kredibilitas dan 

keamanan disatukan menjadi dimensi jaminan (assurance). Selanjutnya untuk 

dimensi akses, komunikasi, dan kemampuan memahami konsumen/pelanggan 

diintegrasikan menjadi dimensi  empati  (emphaty).  Berikut  ini  5  (lima)  

dimensi kualitas pelayanan yang telah disederhanakan dari sepuluh dimensi 

kualitas pelayanan diatas. 

           Dalam Hardiyansyah (2011:46) 5 dimensi kualitas tersebut yaitu:  Tangible 

(Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing- masing dimensi memiliki indikator-

indikator sebagai berikut: Untuk dimensi Tangible (Berwujud), terdiri dari 
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indikator: 

a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan 

d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

Untuk dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator: 

a. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas 

c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan  alat bantu dalam proses pelayanan. 

Untuk dimensi responsiveness (respon/tanggapan), terdiri atas indikator: 

a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. 

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas  

Untuk dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator: 

a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 
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c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan  

Untuk dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator: 

a. Mendahukan kepentingan pemohon/pelanggan 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah 

c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun 

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

Selanjutnya menurut Kumorotomo dalam Hardiyansyah (2011:50) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik terdiri atas 4 dimensi, yaitu dimensi 

efisiensi, efektifitas, keadilan, dan daya tanggap. Masing-masing dimensi terdiri 

atas beberapa indikator. Untuk dimensi efisiensi, indikatornya adalah: 

keberhasilan organisasi pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan 

faktor-faktor produksi sertapertimbangan yang berasal  dari  rasionalitas 

ekonomis. Untuk dimensi efektivitas, indikatornya adalah: apakah tujuan 

didirikannya organisasi pelayanan publik itu tercapai; hal  tersebut  erat  kaitannya 

dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi,serta fungsi sebagai agen 

pembangunan. Untuk dimensi keadilan, indikatornya adalah: distribusi danalokasi 

layanan yang diselenggar akan oleh organisasi pelaynan publik, dan untuk 

dimensi daya tanggap, indikatornya adalah: daya tanggap terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

          Sedangkan menurut De Vreye dalam Hardiyansyah (2011:50) dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan, ada  7  dimensi  dan indikator yang harus 

diperhatikan: 
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1. Self-esteem (harga diri), dengan indikator: pengembangan prinsip pelayanan; 

menempatkan seseorang sesuai dengan keahliaannya; menetapkan tugas 

pelayanan yang futuris dan berpedoman pada kesuksesan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini . 

2. Exeed-expectation (memenuhi harapan), dengan indikator penyesuaian 

standar pelayanan; pemahaman terhadap keinginan pelanggan; dan pelayanan 

sesuai harapan petugas. 

3. Recovery (pembenahan), dengan indikator: menganggap keluhan merupakan 

peluang, bukan masalah; mengatasi keluhan pelanggan; mengumpulkan 

informasi tentang keinginan  pelanggan;  uji  coba standar pelayanan; dan 

mendengar kelhan pelanggan. 

4. Vision (pandangan ke depan), dengan indikator: perencanaan ideal di masa 

depan; memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin; dan memberikan 

pelanyanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

5. Improve (perbaikan), dengan indikator: perbaikan secara terus menerus 

menyesuaikan dengan perubahan; mengikutsertakan bawahan dalam 

penyusunan rencana; investasi yang bersifat non material (training) 

penciptaan lingkungan yang kondusif; dan penciptaan standar yang responsif. 

6. Care (perhatian), dengan indikator: menyususn sitem pelayanan yang 

memuaskan pelanggan; menjaga kualitas; menerapkan  standar  pelayanan 

yang tepat; dan uji coba standar pelayanan. 

7. Empower (pemberdayaan), dengan indikator: memberdayakan 

karyawan/bawahan: belajar dari pengalaman; dan memberikan rangsangan, 
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pengakuan dan penghargaan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh  Gespersz  dalam  Hardyansyah  

(2011:51) Gespersz menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut yang 

harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Ketepatan waktu pelayanan; 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan realibilitas; 

3. Kesopanan dan keramahan; 

4. Tanggung jawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan; 

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung; 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan; 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi; 

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan flesibilitas/penanganan permintaan 

khusus; 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan, dan informasi; 

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan lingkungan, 

AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya. 

Brown dalam Hardiyansyah (2011:51) mengemukakan bahwa dimata 

masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut: 

1. Reability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan 

secara tepat; 

2. Assurance yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan; 
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3. Responsiveness,  yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan 

memberikan pelayannan yang tepat; 

4. Tangibel, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan 

pribadi. 

 Dimensi-dimensi pelayanan publik yang lainnya dikemukakan oleh Salim 

&  Woodward  dalam  Hardiyansyah  (2011:52). Menurutnya, dimensi kualitas 

pelayanan publik terdiri dari economy, eficiency, efectiveness, & equity. 

1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan  sumber  daya  yang sesedikit 

mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Eficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya 

perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Efectiveness atau efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, 

baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka penjang,  maupun misi 

organisasi. 

4. Equity ketidakadilan adalah pelayanan publik yang diselenggar akan dengan 

memperhatikan aspek-aspek kemerataan. 

Sementara menurut Lenvinne dalam Hardiyansyah (2011:53) dimensi 

kualitas pelayanan terdiri atas: responsiveness, responsibility, & accountability. 

1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers 

terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu  ukuran  yang menunjukkan 

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak 

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
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3. Accountability atau akuntabilitas adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelengaraan pelayanan dengan 

ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh 

stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 
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Gibson, Ivancevich & Donnelly dalam Ratminto dan Atik (2010:177) 

mengemukakan indikator tersebut adalah kepuasan, efisiensi, perkembangan, 

keadaptasian dan kelangsungan hidup. 

1. Kepuasan, artinya seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan 

anggotanya 

2. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. 

3. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan  organisasi untuk 

menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan. 

4. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan  daya  tanggap  organisasi 

terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

5. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung 

jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas  dan  potensinya untuk 

berkembang. 

 Dari banyaknya pendapat yang menjelaskan diatas mengenai berbagai 

dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, dalam penelitian ini 

dimensi yang digunakan penulis untuk mengukur kualitas pelayanan dengan 

menggunakan indikator Tangible, Reability, Assurance, Responsiviness, dan 

Emphaty. Penilaian dengan lima indikator tersebut dinilai sudah tepat dan 

memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Indikator 

kesederhanaan mencakup kesederhanaan prosedur yang mudah dipahami 

masyarakat dan tidak berbelit-belit, indikator bukti langsung merupakan 

kemampuan penyedia pelayanan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal, indicator kehandalan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang 
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dimiliki oleh penyedia pelayanan dalam memberikan pelayanan dan indikator 

daya tanggap untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana  tangapan  pihak  

penyedia  layanan untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan dari pemustaka. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 

Dalam pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat 

pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu “pendekatan teleologi dan 

pendekatan deontologi”. Pendekatan Teleologi yaitu bertolak dari pemahaman 

bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan 

oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau 

dihasilkan, kemudian pendekatan deontologi yaitu baik atau buruk dilihat dari 

konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil secara komprehensif. Menurut 

Islam dalam hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 

105:  

 

 

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.  

Demikian pula Allah SWT berfirman dalam QS. Fushilat ayat 46 :  
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Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka 

(dosanya) atas dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah 

menganiaya hamba-hamba (Nya)”.  

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT terang-

terangan memerintahkan kita bekerja atau memberikan pelayanan dengan pelayan 

yang baik, dengan begitu secara otomatis kita telah mengerjakan amal yang shaleh 

dan mendapatkan pahala-Nya. 

 

2.6 Definisi Konsep 

2.6.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka 

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2.6.2 Kualitas Pelayanan Publik 

kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana 

penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik 

tersebut. 
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2.7 Indikator 

 

Konsep Indikator Sub-Indikator 

Dimensi Kualitas 

Pelayanan 

Parasuraman, 

Zetihaml, dan 

Berry  

1. Tangible 

(Berwujud) 

a. Penampilan petugas/ aparatur dalam 

melayani pelanggan 

b. Kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan 

d. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

 2. Reliability 

(Kehandalan) 

a. Kemampuan petugas/ aparatur dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan 

b. Keahlian petugas dalam menggunakan 

alat bantu dalam proses pelayanan 

 3. Responsiveness 

(Respon/ 

tanggapan) 

a. Merespon setiap pelanggan/pemohon 

yang ingin mendapatkan pelayanan 

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan 

dengan waktu yang tepat 

c. Semua keluhan pelanggan direspon oleh 

petugas 

 

 4. Assurance 

(Jaminan) 

 

a. Petugas memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan 

b. Petugas memberikan jaminan biaya 

dalam pelayanan 

 

 5. Empathy 

(Empati)  

 

a. Mendahulukan kepentingan 

pemohon/pelanggan 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah 

dan sopan 

c. Petugas melayani dengan tidak 

diskriminatif (membeda-bedakan) 

 

Sumber: Dimensi Kualitas Pelayanan Parasuraman, Zetihaml, dan Berry dalam 

Hardiyansyah (2011:46 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dimensi Kualitas Pelayanan Parasuraman, Zetihaml, dan Berry 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Standar Operasional 
Prosedur pada Layanan Sirkulasi Umum 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Riau 

1. Tangible (Berwujud) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsiveness (Respon/ 

tanggapan) 

4. Assurance (Jaminan) 

Peningkatan Kualitas Pelayanan pada 

Layanan Sirkulasi Umum Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Riau 


