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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Pelayanan Publik 

2.1.1 Pelayanan 

   Pelayanan adalah serangkaian kegiatan  atau proses pemenuhan kebutuhan 

orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah  ciri 

seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan  dari pada dimiliki, dan 

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa 

tesebut  (Paiman Napitupulu, 2012:164).   

Artinya, bahwa keberhasilan pelayanan pelanggan sangat banyak bergantung 

pada kreativitas, inisiatif, dan kepandaian, bergaul para pelakunya. Potensi 

keberhasilan pelaksanaan customer service  yang didukung oleh pribadi-pribadi 

pelayanan yang kreatif, inisiatif, proaktif, dan mandiri akan sangat tinggi (Majid 

dkk, 2009:4). 

Pelayanan adalah pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat 

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun 

negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 

mendirikan. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan 

terbaiknya kepada masyarakat (Sinambela dkk,  2011:4). 

Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau 

organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. 

Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani pelanggan. 
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 Artinya karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan atau 

menempatkan sesuatu di mana pelanggan/nasabah sudah tahu tempatnya atau 

pelayanan melalui telepon (Kasmir, 2006:15). 

Menurut Osborn dan Plasterik  mendefenisikan Pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah ditafsirkan sebagai kewajiban  bukan hak, karena mereka 

(birokrat) diangkat untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun 

komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan menjadi respontif 

terhadap kebutuhan  masyarakat  dan dapat merancang model pelayanan yang 

lebih kreatif dan efisien (Ridwan dkk,  2012:18). 

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah 

satu tugas dan fungsi administrasi negara (Sedarmayanti, 2013:243).  

  2.1.2 Pelayanan Publik 

     Kata “publik” merupakan kata serapan yang berasa dari bahasa “public” 

bahasa ini sudah digunakan bertahun-tahun oleh masyarakat bangsa Indonesia 

yang menyediakan bahwa publik ini diendentikkan dengan masyarakat. Kata 

masyarakat ini dalam pengertian umum menyatakan semua kalangan umum yang 

ditujukan pada keseluruhan rakyat. Nama publik sering kita dengar denga nama 

dibelakangnya yang menegaskan bahwa kata yang di depannya adalah dimiliki 

oleh publik. Sebagai contoh kita sering dengar nama: Toilet publik (public toilet), 

Pelayanan publik (public service), Kebijakan publik (public policy), Trasportasi  
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publik (public transport), Lembaga publik (public institusion), dan sebagainya 

(Sugandi dkk, 2011:5). 

Pelayanan publik menjadi isu sentral ditengah masyarakat, karena harapan 

yang tinggi atas peran  pemerintah  dalam menyediakan “pelayanan publik” yang 

cepat, murah, bermutu dan nyaman, yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas  

(Bambang Istianto, 2013:271). 

Menurut Roth, pelayanan publik  merupakan suatu suatu pelayanan yang telah 

disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh pemerintah contohnya 

“museum” atau untuk pribadi yang menyediakan yaitu swasta, contohnya 

“restaurant”. Dengan penjelasan diatas sudah sangat perbedaan  antara barang 

publik  (museum) dan  barang privat (restaurant). Oleh sebab itu selanjutnya 

pembahasan akan lebih fokus pada “barang publik” yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah (Bambang Istianto,  2011:106). 

Pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 

Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan 

pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, 

akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan 

(IMB), izin gangguan (HO), Izin pengambilan air bawah tanah, berlangganan air 

minum, listrik dan sebagainya (Agus Dwiyanto,  2008:136). 

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah  kegiatan atau rangkaian 
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 kegiatan dalam rangka pemenuhaan 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 (Ridwan dkk,  2012: 251). 

Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik segala kegiatan dan upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Sinambela dkk, 2010:5). 

Seperti yang disampaikan Janet Denhartd & Robert Denhartd, (2013) 

Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi 

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

publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik 

yang adil dan tidak diskriminatif (Puspitosari dkk, 2012:55). 

Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut  Sadu Wasistiono adalah 

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun 

pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang dapat 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi 

pemerintah tetapi juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh 

isntansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok  
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serta mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta 

bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan (Bambang Istianto, 2011:122). 

Pelayanan publik artinya bahwa tersedianya  “kepentingan publik”  yang telah 

disiapkan oleh pemerintah tersebut harus disampaikan  atau diberikan kepada 

masyarakat luas secara adil dan merata tanpa terkecuali yang dilandasi oleh aspek 

legalitas (Bambang Istianto, 2013:270-271). 

Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Kepmenpan No. 63 

Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

1. Kelompok pelayanan administratif: Jenis 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 

Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan 

(IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dan sebagainya. 

2. Kelompok pelayanan barang: Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 

3. Kelompok pelayanan jasa: Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan  
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kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya (Ridwan dkk, 

2012:19-20). 

2.2     Kualitas Pelayanan Publik 

2.2.1  Kualitas 

Kalau berbicara kualitas, kualitas merupakan kata yang menyandang arti 

relatif karena kualitas bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai 

sesuatu yang memenuhi suatu spesifikasi atau kriteria yang menentukannya. 

Apabila spesifikasi terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa kualitas itu baik 

namun berbeda apabila spesifikasi itu ada yang tidak terpenuhi maka kualitas itu 

dikatakan buruk. Dengan demikian untuk menentukan kualitas dengan spesifikasi 

atau persyaratan tertentu maka diperlukan indikator pun dirancang maka kualitas 

secara tidak langsung hasil rancangan yang kemungkinan  tidak tetutup untuk 

diperbaharui seiring berjalannya waktu.  

      Adapun dalam defenisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan (meeting the needs of 

customers).  Pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk. Baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan dan memberikan kepuasan atas pengguna produk. 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

  Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 

pelayanan birokrat terhadapa masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak defenisi 
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yang berbeda dan bervariasi mulai dari konvensional hingga yang lebih strategis. 

Defenisi konvensional hingga yang lebih karakteristik langsung dari suatu produk, 

seperti: 

1. Kinerja (performance). 

2. Keandalan (realibility). 

3. Mudah dalam penggunaan (realibility). 

4. Estitika (esthtics), dan sebagainya. (Sinambela dkk, 2011:6-7). 

  Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat 

abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya (Harbani 

Pasolong, 2014:132). 

Kualitas  pelayanan menurut (Sedarmayanti, 2013:252) adalah: 

1. Kesesuain dengan persyaratan. 

2. Kecocokan pemakaian. 

3. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan. 

4. Bebas dari kerusakan. 

5. Pemenuhan kebetuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 

6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal. 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

 2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

   Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada 

pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan dan salah salah satu 

ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat 
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tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani (Lukman dalam 

Harbani Pasolong, 2014:134). 

Pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan 

sepenuh hati” yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, 

keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan (Sinambela dkk, 2011:8). 

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan 

public dengan mengacu pada Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 (Harbani 

Pasolong, 2014:135-137) adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria Kuantitatif 

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara 

mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. 

b. Kejelasan dan kepastian, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan. 

c. Keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, dan kepastian, hukum bagi masyarakat. 

d. Keterbukaan, yaitu memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara 

terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. 

e. Efisiensi, yaitu pelayanan yang hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan  
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keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang 

diberikan. 

f. Ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan 

harus ditetapkan secara wajar. 

g. Keadilan, mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

2. Kriteria Kualitatif 

1. Jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, perbulan, atau 

per tahun) serta perkembangan pelayanan dari waktu ke waktu, apakah 

menunjukkan peningkatan atau tidak. 

2. Lamanya waktu pemberian pelayanan. 

3. Ratio perbandingan antara jumlah pegawai/tenaga yang ada dengan jumlah 

warga/masyarakat yang meminta pelayanan untuk menunjukkan tingkat 

produktivitas kerja. 

4. Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan 

mempermudah pelaksanaan. 

5. Frekuensi keluhan dan/atau pujian masyarakat mengenai kinerja pelayanan 

yang diberikan, baik melalui media massa ,aupun melalui kotak saran yang 

disediakan. 

6. Penilaian fisik lainnya, misalnya kebersihan dan kesejukan lingkungan, 

motivasi kerja pegawai dan lain-lain aspek yang mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kinerja pelayanan publik. 
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Menurut (Sedarmayanti, 2013:253) dimensi kualitas pelayanan terdapat 

beberapa bagian yaitu: 

1. Reliability (handal), kemampuan untuk memberi secara tepat dan benar, jenis 

pelayanan yang telaj dijanjikan kepada konsumen/pelanggan. 

2. Responsiveness (pertanggung jawaban), kesadaran/keinginan membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 

3. Assurance (jaminan), pengetahuan/wawasan, kesopanan santunan, 

kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen. 

4.  Emphaty (empati), kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendektan, 

memberi perlindungan, berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

5. Tangibles (terjamah), penampilan pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti: 

peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan. 

   Menurut Lenvine dalam (Agus Dwiyanto,  2008:143) untuk menilai  kualitas 

pelayanan publik terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan pelayanan 

publik di Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi: 

1. Responsiveness atau resposivitas adalah daya tanggap penyedia layanan 

layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntunan pengguna 

layanan. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang 

benar dan telah ditetapkan. 
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3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan 

stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Bambang Istianto (2011:120) mengatakan bahwa kualitas pelayana itu 

berfokus  pada lima bidang yaitu: 

1. Fokus pada pelanggan (costomer focus) identifikasi pelanggan (internal, 

eksternal, dan perantara) merupakan prioritas utama. Apabila itu sudah 

dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan mereka. 

2. Keterlibatan total (total involvement), keterlibatan total mengandung arti 

komitmen total. Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas 

bagi semua karyawan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa 

memberikan inspiratif positif (lewat partisipasi aktif dan tindakan nyata) bagi 

organisasi yang dipimpin. 

3. Pengukuran, dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran-

ukuran dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan pelanggan. 

4. Dukungan sistematis, manajemen bertanggung jawab dalam mengelola 

proses kualitas dengan cara: 

1) Membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan struktur 

manajemen internal. 

2) Menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada, 

 seperti: 
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a) Perencanaa strategis 

b) Manajemen kinerja 

c) Pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan 

d) Komunikasi 

5. Perbaikan berkesinambungan, setiap orang bertanggung jawab 

 untuk: 

a) Memandang semua pekerjaan sebagai suatu proses. 

b) Mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. 

c) Melakukan perbaikan incremedial. 

d) Mengurangi waktu siklus 

e) Mendorong dan dengan senang hati menerima umpan balik-tanpa rasa 

takut atau khawatir. 

2.3    Pelayanan Prima 

Menurut (Rahmayanty Nina, 2010:17) mengatakan bahwa layanan prima 

itu: 

1. Layanan prima adalah pelayanan yang baik dan melampaui harapan 

pelanggan. 

2.  Layanan prima adalah layanan yang memiliki khas kualitas (quality nice). 

3. Layanan prima adalah layanan dengan standar kualitas yang tinggi dan 

selalu mengikuti perkembangan kebutuhan  pelanggan setiap saat, secara 

konsisten dan akurat (handal). 
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4. Layanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (pritical 

needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan. 

      Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

(masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, 

murah, dan ramah) (Sedarmayanti, 2013:249). 

     Dalam sektor publik, pelayanan dikatakan prima apabila memenuhi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa. 

2. Pelayanan prima ada bila terdapat standar pelayanan. 

3. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Bila 

belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang 

mendekati apa yang dianggap pelayanan standar pelayanan yang dilakukan 

secara maksimal. 

4. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas: masyarakat eksternal, dan 

masyarakat internal. 

Menurut (Sinambela dkk, 2010:8) Aparat pelayanan hendaknya 

memahami  variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda 

perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN, variabel dimaksud 

adalah: 

1. Pemerintah yang bertugas melayani. 

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah. 

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik. 

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih. 
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5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan. 

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas pelayanan masyarakat. 

7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat. 

8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 

      Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

1.  Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

diakses serta mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efesiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain. 
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6.  Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan 

publik (Sinambela dkk, 2011:6). 

         Jadi, pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan 

memberi pelayanan terbaik untuk  memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan 

mewujudkan kepuasan, agar mereka selalu loyal  kepada organisasi/perusahaan. 

2.4      Kepuasan Masyarakat 

         Bahwa kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan 

seseorang (pelanggan). Artinya, jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang 

tersebut merasa puas, demikian pula sebaliknya (Wexley dan Yulk (1998) 

Harbani Pasolong, 2014:144). 

 Menurut (Sedarmayanti, 2010:226) dalam agenda perilaku pelayanan 

prima, fakta penting kepuasan pelanggan terdiri dari: 

1. Kepuasan pelanggan adalah alat ampuh bagi kehidupan organisasi. 

2. Pelanggan baru diberi pelayanan terbaik dan seoptimal mungkin. 

3. Kepuasan pelanggan memerlukan upaya kerja professional yang mantap. 

4. Memuaskan pelanggan  adalah tanggung jawab semua pihak. 

5. Pelayanan yang memuaskan adalaha tindakan. 

  Menurut (Sedarmayanti, 2013:265) Kepuasan pelanggan dapat dicapai 

apabila pegawai yang memberikan pelayanan berpedoman pada visi, misi 

pelayanan (terpenuhinya pelayanan yang sesuai keinginan pelanggan dan elemen 

pemberi kepuasan yaitu:  
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a. Elemen produk. 

b. Elemen pelayanan. 

c. Elemen penjualan dan purna jual. 

d. Elemen lokasi dan waktu. 

2.5     Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

  Menurut (Ridwan dkk, 2012:101-102) Prinsip Pelayanan Publik sebagai 

berikut: 

1.  Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan, memuat tentang:  

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan  publik. 

b) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan  pelayanan publik. 

3. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan  dalam kurun waktu yang ditentukan. 

4. Akurasi, di mana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan  pelayanan dan 

penyelesaian  keluhan atau persoalan  dalam pelaksanaan  publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya saranan dan prasarana 

kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan  sarana 

teknologi komunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses, di mana tempat dan alokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan  

teknologi komunikasi dan informatika (telematika). 

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan, dan santun dan ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah, dan lain-lain. 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif 

bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu 

memenuhi enam prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur 

maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam 

membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan 

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh 

pemasok karyawan, dan pelanggan.  
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         Menurut (Bambang Istianto, 2011:117-118) ada enam prinsip pokok dalam 

strategi pelayanan publik tersebut meliputi: 

1. Kepemimpinan, strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan 

kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan.  

2. Pendidikan, semua personil perusahaan dan manejer puncak sampai 

karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. 

Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut 

meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat teknik implementasi 

strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.  

3. Perencanaan, proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran  dan 

tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visinya. 

4. Review, merupakan satu-satunya alat yang paling efektif  bagi manejemen 

untuk mengubah perilaku organisasional. Proses merupakan suatu 

mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus 

menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

5. Komunikasi, implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 

oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan 

dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya seperti 

pemasok, pemegang saham, pemerintah masyarakat umum, dan lain-lain. 
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6. Penghargaan dan pengakuan (Total human Reward), penghargaan dan 

pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi 

kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan 

prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, 

moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, 

yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan 

bagi pelanggan yang dilayani.  

2.6   Paradigma Pelayanan Publik 

        J.V. Denhardt & R.B. Denhardt (2003) menyarankan untuk meninggalkan 

NPM  dan reinventing government untuk beralih ke New Public Service (NPS). 

Menurut keduanya, administrasi publik harus: 

1. Service the public interest customers (melayani masyarakat bukan 

kepentingan). 

2. Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik). 

3. Value citizenship over enterpreneuship (lebih menghargai warga negara/ 

masyarakat dari pada kewirausahaan). 

4. Think strategically, act democratically (berpikir strategis bertindak 

demokratis). 

5. Recognize that accountability isn’t simple (menyadari bahwa akuntabilitas 

bukan sesuatu yang mudah). 

6. Serve rather than steer (melayani dari pada mengendalikan). 
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7. Value people, not just productivity (menghargai orang, bukan produktivitas 

semata) (Wirman Syafri, 2012:188).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Paradigma Pelayanan Publik Baru/NPS dipandang merupakan jawaban atas 

kurangnya dimensi kultural dalam administrasi publik dengan menawarkan versi 

administrasi publik yang lebih humanis dan demokratis sebagaimana yang 

dikemukakan oleh kedua paradigma sebelumnya. Basis pendekatan dalam 

paradigma ini adalah (Denhardt, 2007): 

1. Teori democratic citizenship: warga negara haruslah melihat jauh di luar 

kepentingan mereka sendiri, yakni dengan melihat kepentingan publik yang 

lebih besar. Spirit publik perlu dipupuk dan dipertahankan  yang bisa 

dibantu dengan perhatian yang terus menerus terhadap prinsip-prinsip 

keadilan, partisipasi publik, dan deliberasi (kebebasan). Intinya, ada 

keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan kebijakan publik. 

2. Model-model komunitas dan masyarakat  madani (civil society) warga 

negara merasa frustasi dan marah dengan kelakuan atau perangai politisi 

yang professional beserta elit-elit media yang memaksa mereka keluar dari 

sistem politik. Warga negara melihat bahwa sistem yang tertutup bagi 

negara biasa (Mathews, 1994). Dalam model komunitas dan civil society 

ini, administrasi publik bisa memengaruhi komunitas melalui dua cara. 

a) Administrasi publik bisa memperhitungkan  jaringan interaksi warga 

negara dan level  kepercayaan sosial yang tinggi untuk membangun 

jaringan atau network  yang lebih kuat lagi.  
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b) Administrasi publik bisa berkontribusi pada pembangunan komunitas 

dan capital sosial atau juga mempromosikan capital sosial dengan 

mendorong  keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan publik 

(Nalbandian, 1999). 

3. Organisasi humanism dan new public administration: selama ini, 

pendekatan administrasi publik telah mengabaikan perilaku manusia 

(human behavior) dan didominasi oleh isu- isu kewenangan dan control. 

Untuk mempromosikan perkembangan individu dan kinerja organisasi, 

Argyris (1962) berpendapat bahwa manajer dalam suatu organisasi haruslah 

mengembangkan keahlian atas kesadaran sendiri, mendiagnosis dengan 

efektif, membantu individu untuk terus tumbuh dan berkembang. Selain 

dari pengembangan kealian, manajer idealnya juga memusatkan perhatian 

terhadap moralitas individu, keontikan/ keaslian, dan aktualisasi yang bisa 

dihubungkan dengan “human side enterprise” (Argyris, 1973). 

4. Post modern public administration: pendekatan ini menyebut bahwa teori 

administrasi publik bisa dimengerti dengan mudah sebagai antitesis 

positivesme dan logika ilmu sosial. Kalangan post modern menggambarkan 

kehidupan modern sebagai hyperrality dan pengaburan antara ril dan tidak 

ril. Bagi kalangan ini, media massa, sistem informasi, dan teknologi adalah 

bentuk baru yang mengubah politik dan kehidupan. 

  Paradigma New Public Service muncul di tengah masyarakat setelah Janet 

V. Denhardt dan Robert D. Denhardt mengeluarkan buku popular yang berjudul 

“The New Public Service: Serving, not Steering’’ pada tahun 2003. Mereka  
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mengkritik konsep NPM-steering rather than rowing-yang dianggap telah 

melupakan siapa kapal (who owns the boat).  Menurut mereka administrasi publik 

seharusnya fokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan warga kelas 

menegah harusnya berada di barisan terdepan. Penekanan administrasi seharusnya 

tidak diletakkan pada steering atau rowing saja, melainkan pembangunan insitusi 

publik yang ditandai oleh itegritas dan responsiveness. (Mediya Lukman, 

2013:55-56). 

2.7     Pandangan Islam Tentang Kualitas Pelayanan Publik 

      Kualitas Pelayanan dalam Islam adalah sesungguhnya utama pemerintahan 

hal ini disebut dengan amar makhruf, karena pelayanan itu  positif sifatnya maka 

harus ditujukan kepada masyarakat yang baik dan benar yang secara sistematis  

disebut positif pula, dengan demikian secara filosofis positif dikalikan positif akan 

menghasilkan hasil yang positif (Syafiie dkk,  2011:159). 

  Al-Qur’an Surah  Al-Baqarah 188: 

                            

                

Artinya: 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui 

(QS. Al-Baqarah 188). 
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2.8       Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka penulis menyajikan 

penelitian terdahulu. Hal ini dianggap cukup penting bagi penulis karena 

sekaligus juga menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan sekarang ini dapat diketahui. Penelusuran  ini juga sebagai 

tindakan penulis untuk mebuktikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan 

sekarang ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini 

dapat terjamin. Berikut disajikan penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

SKRIPSI (ALI JOHN HENDRI, 2014). UIN SUSKA RIAU yang telah 

melakukan  penelitian dengan judul skripsi “Analisis Pelayanan Publik Pada 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini 

membahas tentang dimana pencatatan berdokumen  maupun dalam   perhitungan 

statistik vital dan statistik kependudukan banyak kejadian-kejadian kependudukan 

yang belum  tercatat secara benar, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, 

kematian penduduk. Sehingga kepemilikan dokumen penduduk yang merupakan 

alat bukti yang sah atau sebagai identitas diri masih banyak belum dimiliki 

penduduk. Adapun  perumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah Pelayanan 

Publik Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Yang berarti 

pendapat dari Kantor Camat Bandar Petalangan sama dengan masyarakat di 

Bandar Petalangan itu sendiri menyatakan pelayanan di berikan oleh Kecamatan 

Bandar Petalangan sudah cukup baik. 
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SKRIPSI (DAMRI, 2014). UIN SUSKA RIAU Riau yang telah 

melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Kualitas Pelayanan Publik 

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar”. 

Penelitian ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan program Pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Penelitian yang 

dilakukan menyatakan  bahwa Analisis  Kualitas  Pelayanan Publik  Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar terlaksana dalam kategori 

cukup baik dengan persentase 48,69%. 

1.9 Defenisi Konsep 

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada 

karya ilmiah yang berjudul “Analisis  Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Adapun yang menjadi defenisi konsep 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

2. Pelayanan publik merupakan suatu suatu pelayanan yang telah disediakan 

jika untuk kepentingan publik disediakan oleh pemerintah contohnya 

“museum” atau untuk pribadi yang menyediakan yaitu swasta, contohnya 

“restaurant”. Dengan penjelasan diatas sudah sangat perbedaan antara 
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 barang publik (museum) dan  barang privat (restaurant). OLeh sebab itu 

selanjutnya pembahasan akan lebih fokus pada “barang publik” yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah. 

3. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif 

bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan 

tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. 

4. Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada 

pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan dan salah satu 

ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) 

sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

adalah melaksanakan sebagian urusan di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kecamatan sesuai dengan kedudukan atau wilayah 

kerjanya dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian 

pelayananan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

1.10 Konsep Operasional 

   Adapun yang menjadi konsep operasional dalam  penelitian ini untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1: Konsep Operasional   

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kualitas Pelayanan 

Publik Pada Unit 

Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil    di 

Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru 

1. Kuantitatif a. Kesederhanaan 

b. Kejelasan dan Kepastian 

c. Keamanan 

d. Keterbukaan 

e. Efisiensi 

f. Ekonomis 

g. Keadilan 

2.  Kualitatif a. Jumlah Warga Masyarakat 

b. Lamanya Waktu Pemberian 

Pelayanan 

c. Ratio Perbandingan 

d. Penggunaan Perangkat-

perangkat Modern 

e. Frekuensi Keluhan atau 

Pujian 

f. Penilaian Fisik 

Sumber Data: Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 (Harbani Pasolong, 

2014:135-137) 

Dari tabel diatas  dapat dijelaskan bahwa konsep operasional dalam 

penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru dengan menetapkan sumber data dari Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 

1993 yang kemudian diimplementasikan kedalam dua indikator yaitu: Kriteria 

kuantitatif dan kriteria kualitatif. 

1.11 Kerangka Pemikiran 

    Adapun  yang menjadi kerangka pemikiran dalam  penelitian ini untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah  ini: 

 

 

 



42 
 

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran Kualitas Pelayanan Publik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993  (Harbani Pasolong,      

2014:135-137) 

 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui  kualitas pelayanan publik pada 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan didasarkan  Kepmen PAN Nomor 

81 Tahun 1993 dan adanya dua indikator yaitu kuantitatif dan kualitatif serta 

adanya kepuasan masyarakat. 

 Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru 

Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 

1. Kuantitatif 

a. Kesederhanaan 

b. Kejelasan dan Kepastian 

c. Keamanan 

d. Keterbukaan 

e. Efisiensi 

f. Ekonomis 

g. Keadilan 

2. Kualitatif 

a. Jumlah Warga Masyarakat 

b. Lamanya Waktu Pemberian 

Pelayanan 

c. Ratio Perbandingan 

d. Penggunaan Perangkat-

perangkat Modern 

e. Frekuensi Keluhan atau 

Pujian 

f. Penilaian Fisik Lainnya 

2 indikator yaitu: 

Kepuasan Masyarakat 


