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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Lanadasan Teori 

2.1.1. Paradigma Administrasi Publik 

 Kata paradigma di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) adalah 

diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berfikir. 

Pelayanan publik tidak terlepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak 

negara. Hesti dkk (2011 : 55) seperti yang disampaikan Janet Denhardt & Robert 

Denhard 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. Dalam perjalanannya tentang konsep 

pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, ada perspektif administrasi 

publik yang bisa digunakan untuk menguji pelayanan publik. Perspektif tersebut 

sebagai berikut : 

A. Old Public Administration 

Fenomena praktik pelayanan publik dalam OPA menggambarkan bahwa 

hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya 

semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus 

dipuaskan. Pemerintah secara politis berusaha mendefinisikan apa yang menjadi 

kebutuhan dan kepentingan publik tanpa melibatkan publik. Setelah itu, pemerintah 

menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mengetahui, memiliki
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sumber daya dan mempunyai kemamampuan memecahkan masalah publik. Oleh 

karena itu, pemerintah yang paling legitimate untuk memberikan pelayanan kepada 

publik dan untuk mendukung pelaksanaan peran pemerintah cenderung menggunakan 

organ-organ pemerintah yang sudah ada. Hesti dkk (2011 : 56) 

B. New Public Management 

 Hesti dkk (2011 : 57-58) NPM muncul sebagai mainstream utama atau 

sebagai the managerialism yang terefleksikan dalam pergeseran dari kebijakan dan 

administrasi ke managemen; meniru gaya management yang diterapkan pada sektor 

privat; menekankan “freedom to manage” dan mengkampanyekan “self-managing” 

(misalnya kuasi otonomi) dari individu-individu. 

 Dalam NPM, praktik pelayanan publik berdasarkan pertimbangaan ekonomi 

yang rasional atau kepentingan pengambilan keputusan (stakeholders). Kebutuhan 

dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan 

publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (customer) sedangkan pemerintah 

berperan mengarahkan (steering) pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan 

kebijakan perlu diciptakan mekanisme dan struktur sosial yang mendukung yakni 

melalui organisasi-organisasi privat atau non-provit. Pendekatan akuntabilitas 

berdasarkan market-driven yang bisa ditentukan dari akumulasi kepentingan-

kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat (customers) yang lebih besar. 

Dan untuk mencapai tujuan pelayanan, organisasi publik yang memberikan pelayanan 

mendapat ruang gerak yang lebih luas. 
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C. New Public Service 

Hesti dkk (2011 : 59-60) pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya 

untuk memenuhi dan mengakomondasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik 

yang didefinisikn melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan 

politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah 

melayani (serving, tidak lagi steering atau bahkan rowing) dan posisi publik bukan 

lagi sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warga Negara 

(citizen). Materi pelayanan publik lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik, 

sedangkan bentuk dan pelaksanaan pelayanan publik merupakan hasil kesepakatan 

antara stakeholder. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab oleh Negara kepada 

rakyatnya dalam pemenuhan hak-hak dasar perlu dipertegas untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Dan untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaannya dalam pencapaian 

tujuan, maka seluruh kerja tersebut harus berlandaskan pada aturan hukum yang 

berlaku, nilai publik yang harus disepakati, norma-norma politik yang etis, standar 

profesional dan kepentingan publik. Setiap penyelenggara memiliki diskresi untuk 

mengoptimalkan perannya, tetapi harus dapat dipertangungjawabkan. Dengan 

demikian, pelayanan publik merupakan tanggungjawab negara yang 

penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh berbagai kalangan yang dikembangkan 

sebagai konstribusi untuk menyelengarakan urusan-urusan publik dan memberikan 

pelayanan publik secara adil dan tanpa diskriminasi. 
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2.1.2. Pelayanan Publik 

A. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Sehingga pelayanan lebih 

dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa Inggis “Public” 

yang berarti umum, masyarakat dan negara, kata publik dalam bahasa Indonesia baku 

diartikan sebagai umum orangbanyak dan ramai. 

Menurut Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang 

dimaksud dengan 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 yand disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 yaitusegara kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Lewis dan Gilman pelayanan publik adalah kepercayaan publik. 

Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat 

memberikan kepercyaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. 

Hidayat (2016 : 21) 
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Menurut Kurniawan pelayanan publik dapat diartikan sebagai bemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Deddy dkk (2016 : 39) 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ratminto 

(2005 : 18) 

Jadi yang yang dimaksud pelayanan publik pada dasarnya sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

dipusat, didaerah, dan dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perbedaan pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah 

bermotif sosial dan politik yang menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan 

suara, sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi mencari 

keuntungan. 

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik ini yang dijalankan oleh 

pemerintah kepada publik haruslah benar-benar mampu seutuhnya menjadikan 

sebuah pelayanan publik ini berpihak kepada publik. Dengan intinya apa yang harus 

dibutuhkan oleh publik memang benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan hukum 
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yang berlaku seperti yang tertulis pada standar pelayanan publik yang dibuat oleh 

pemerintah. Sehingga pelayanan tersebut dapat terealisasi apa yang diinginkan oleh 

pemerintah terhadap publik, dan apa yang diinginkan oleh publik dapat terpenuhi. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan layanan yang sesuai dengan aturan pokok 

dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan juga pelayanan publik 

merupakan proses pemenuhan kebutuhan orang lain dengan sebaik-baiknya guna 

memberikan kepuasan terhadap orang yang dilayani tersebut. 

Peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menjadi 

semakin panting mengingat dewasa ini pemberian jasa atau pelayanan kepada 

masyarakat semakin beragam dan komplek serta tidak diberikan oleh unit pelayanan 

jasa pemerintah Kabupaten Bengkalis, tetapi juga diberikan oleh pihak swasta. 

Dengan demikian, maka sudah saatnya pemerintah untuk siap dan harus mampu 

bersaing dengan unit pelayanan jasa yang diberikan oleh swasta. Pada persaingan 

tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi organisasi pemerintah untuk 

bertahan dan menjalankan aktifitasnya. Persaingan merupakan peluang, oleh karena 

organisasi dengan berbagai fasilitas yang telah dimilikinya mempunyai potensi untuk 

teras berkembang, sedangkan persaingan dikatakan merupakan suatu tantangan, oleh 

karena apabila organisasi pemerintah tidak mampu meningkatkan keprofesionalan 

kerjanya, maka organisasi akan ditinggalkan oleh Para pemakai jasanya. Oleh sebab 

itu organisasi pemerintah perlu merumuskan rencana strategis dalam proses 
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pengambilan keputusannya dengan memperhatikan faktor lingkungan, sumber daya 

dan nilai-nilai sebagai organisasi yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan 

kebutuhan atau harapan masyarakat yakni kualitas pelayanan yang baik. 

B. Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan sangat erat kaitannya dengan manusia, manusia sebagai makhluk 

individu maupun sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi 

setiap harinya. Hal itu memunculkan berbagai macam jenis pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Timbulnya pelayanan umum atau publik 

dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam 

bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. 

Secara garis besar jenis-jenis pelayanan publik menurut Keputusan Mentri 

Pendayagunaan Nomor 63/KEP/PAN/7/2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu : 

1. Kelompok pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

mengahasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya Kartu Tanda Pendudukan 

(KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan lain sebagainya. 

2. Kelompok pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk 
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distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung (sebagai unit ataupun 

individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir 

berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan 

telepon. 

3. Kelompok pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhirnya 

berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagipenerimanya secara langsung dan 

habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos, penyelenggaraan transportasi 

dan lain sebagainya. 

Pemenuhan keinginan atau kebutuhan masyarakat dalam pelayanan 

dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukan kebutuhan 

individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh 

masyarakat. 

C. Asas Pelayanan Publik 

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik mejadi prinsip dasar sebagai 

acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja serta pedoman penilaian kinerja bagi 

setiap penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik bersifat dinamis sesuai 

dengan perkembangan zaman. Pemerintah sebagai Penyelenggara pelayanan publik 

harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang jasa pelayanan. 

Untuk bisa memberikan pelayanan yang memuaskan dan yang diharapkan 

oleh pengguna jasa, maka penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas 
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pelayanan. Ratminto (2005 : 19-20) mengemukakan penyelenggara pelayanan harus 

memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan 

dan dapat disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 

tetap berpegang pada prinsip efisiensi. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminasi dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

D. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Penyelengaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip 

pelayanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
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63/KEP/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraaan Pelayanan Publik, 

menjelaskan tentang prinsip pelayanan publik yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus 

memenuhi beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. 

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa. 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6. Tanggung jawab 
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Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

8. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkunga yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang 

maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan 

prinsip pelayanan. 
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E. Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan juga merupakan salah satu bentuk nyata bagi peningkatan 

mutu pelayanan. Dalam standar pelayanan ini dapata dilihat dengan jelas dasar 

hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, waktu 

pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa 

yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Standar pelayanan 

juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit 

pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu 

pengaduan ataupun apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dan 

standar pelayanan tersebut harus ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut 

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004, 

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian 
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Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan. 

Adanya standar dalam kegiatan publik ini diharapkan masyarakat bisa 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan 

dan tidak menyulitkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

2.1.3. Kualitas Pelayanan 

A. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Setiap instansi publik dalam memberikan pelayanan harus bertujuan untuk 

memenuhi pelayanan publik. Sehingga dalam pemenuhannya, hendaknya instansi 
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harus dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan diharapkan oleh 

masyarakat, karena apabila dalam proses pelayanan yang diberikan masih terdapat 

atau ditemui kekurangan, maka diperlukan adanya peningkatan terhadap kualitas 

pelayanan. 

Menurut Goet dan Davis mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu 

kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayan juga diartikan sebagai suatu yang 

berhubungan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan 

dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Mohamad (2003 : 17) 

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Kepuasan pelanggan atas layanan, 

kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Kualitas pelayanan akan menentukan seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan 

mencerminkan kinerja dari pelayanan yang telah diberikan. 

Mohamad (2003 : 22-24) upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara 

lain dapat dilakukan dengan memperhatiakan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi 

kriteria kinerja pelayanan. Kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain : 

a. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara 

mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh 

pelanggan. 
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b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan 

menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia 

pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam 

pencatatan data dan tepat waktu. 

c. Tanggung jawab dari petugas pelayanan yang meliputi pelayan sesuai dengan 

urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu 

yang perlu segera diberitahukan. 

d. Kecakap para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

e. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. 

Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidah hanya dengan 

pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena 

itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatiakan. 

f. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara 

petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan 

termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia pelayanan tidak 

perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak 

dikonsumsi para pelanggaan melalui kontak langsung. 

g. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang 

mereka butuhkan secara mudah dan gamblang, meliputi informasai mengenai tata 

cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain. 
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h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan 

pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak 

diperoleh dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti. 

i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia 

pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak 

dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia 

pelayanan untuk menjaga pelanggan tetep setia. 

j. Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata 

cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat 

penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang 

diberikan. 

k. Keamanan, yaitu usaha yang memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan 

dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keaman yang perlu kita 

berikan berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri. 

l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang 

diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan 

mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan 

memberi perhatian secara personal. 

m. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas 

fisik, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam 

memberikan pelayanan, kertu pengenal dan fasilitas penunjang lainnya. 
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n. Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 

o. Ekonomi, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk 

membayar. 

Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana 

karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan 

dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan 

karakteristik yang dibuat oleh para ahli. Zaithalm dkk mendefinisikan kualitas 

pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi. Yenny (2017 : 35) yaitu : 

1. Dimensi Tangible (Berwujud), terdiri atas indikator : 

a. Penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan. 

b. Kenyamanan tempat dalam melakukan proses pelayanan. 

c. Kelengkapan fasilitas kantor pelayanan. 

d. Penggunaan alat bantu dalam proses pelayanan. 

2.  Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator : 

a. Kemudahan dalam proses pelayanan 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas. 

c. Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan. 

d. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan. 

e. Kemampuan pegawai menggunakan alat bantu pelayanan. 
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f. Keahlian pegawai menggunakan alat bantu pelayanan 

3. Dimensi Responsivines (Ketanggapan), terdiri atas indikator : 

a. Pegawai tanggap terhadap pengguna layanan. 

b. Pelayanan dengan cepat dan tepat. 

c. Pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

4. Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator : 

a. Jaminan tepat waktu pelayanan. 

b. Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. 

c. Pegawai memiliki pengetahuan yang luas tentang pelayanan. 

5. Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator : 

a. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun. 

b. Melayani dan menghargai setiap pengguna layanan. 

c. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan. 

d. Tidak diskriminasi. 

Berdasarkan 5 dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dari segi berwujud, 

kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati yang diberikan selama proses pelayanan. 

B. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu 

sikap atau cara penyedia layanan dalam melayani masyarakat sebagai pelanggan atau 

secara memuaskan. Setiap penyelenggaraan pelayanan akan menghasilkan banyak 



31 
 

penilaian dari pengguna pelayanan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan 

penilaian yang baik pula dari para pengguna pelayanan, tetapi apabila pelayanan yang 

tidak memberikan kepuasan, misalnya terkait jangka waktu pelayanan maka akan 

menimbulkan citra yang buruk bagi penyelenggara pelayanan. Kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk terus diukur dan dibandingkan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap 

pelayan pemerintah adalah menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik 

yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 

unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi 

instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan dilingkungan instansi masing-masing. 

Pemerintah telah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan 

publik secara eksternal. Tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa negara berkewajiban 

menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya. 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 

2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara 

pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan tersebut maka terdapat 9 (sembilan) 

indikator kriteria pengukuran kinerja pelayanan publik sebagai berikut : 
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1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana; Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 
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9 (sembilan) indikator inilah yang akan dijadikan titik acuan bagi penulis 

dalam mengukur kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada pelayanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. 

C. Survei Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk 

terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan menggunakan 

Survei Kepuasan Masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat 

penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena 

masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Oleh karena 

itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi kedepannya 

dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat 

mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan suatu produk menjadi luntur dan beralih 

ke produk atau layanan yang disediakan oleh badan usaha yang lain. 

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pada 

akhirnya akan bermuara pada nilai yang diberikan oleh pelanggan mengenai 

kepuasan yang diberikan. Survei Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kepuasan 

masyarakat disusun guna mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan oleh instansi. Survei Kepuasan Masyarakat yang disusun 
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dari Unit Pelayanan Pemerintahan yang satu dengan yang lainnya disusun agar 

memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah itu 

sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan 

masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, dengan tersedianya data Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu 

dilakukan. 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. 

5. Memacu persaingan positif, antarunit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat Survei 

Kepuasan Masyarakat secara sederhana dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan di sebuah instansi pemerintah. 
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Berdasarkan tingkat kinerja penyelenggaraan tersebut dapat ditentukan berbagai 

kebijakan dalam hal pelayanan. 

2.2. Pelayanan Dalam Konsep Islam 

Dalam islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan dalam Al-

Qur’an. Dari pedoman umat islam tersebut jika benar-benar berpegang teguh, sudah 

sepastinya kita tidak akan tersesat, dan seharusnya memang seperti itulah kita hidup, 

baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan pekerjaan. Dalam hidup punkita 

juga harus saling membantu, sekalipun itu hanya sebatas saling menasehati. Untuk itu 

dalam pembahasan terkait dengan pelayanan Pemerintah yang dilakukan kepada 

masyarakat sudah seharusnya pelayanan yang dilakukan untuk kepentingan 

masyarakat. Ini merupakan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari yang tidak 

dapat ditinggalkan. Muammar (2014 : 12-15) didalam agama Islam, tokoh yang dapat 

dijadikan suri teladan yang baik adalah Rasulullah SAW. Sebagaiman firman Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 33. Terjemahannya : 

“sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri 

tauladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 

Rasulullah SAW memiliki empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan 

oleh birokrat dalam memberikan pelayanan. Keempat sifat itu adalah siddiq, amanah, 

tabligh, dan fathonah. Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat sifat Rasulullah 

tersebut : 
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A. Siddiq 

Siddiq artinya jujur/benar. Sifat ini semestinya harus diteladani oleh para 

birokrat yang tentunya pantang bagi dirinya untuk berbohong, menipu, 

menyalahgunakan posisi dan kedudukannya, dan sebagainya. Yang akan ditunjukkan 

dalam perilakunya adalah mengatakan secara benar apa yang menjadi hak-hak 

masyarakat yang dilayaninya. 

B. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya. Berkaitan dengan sifat amanah ini, seorang 

birokrat akan senantiasa menjalankan tugasnya dengan sebaik-sebaiknya. Tidak akan 

menyalahgunakan kedudukannya untu kepentingan peribadinya atau keluarganya, 

namun yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat 

yang dilayaninya. Dengan demikian, maka sifat amanah dapat disamakan artinya 

dengan konsep barat, accountable (akuntabel). 

C. Tabligh 

Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh juga berarti menyampaikan sesuatu 

dengan terang dan jelas. Segala firman Allah SWT yang ditujukan oleh manusia, 

disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang disembunyikan. 

Sifat tabligh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparency 

(transparansi, keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifa tablighyang dimiliki 

Rasulullah SAW perlu diteladani para birokrat denga cara menyampaikan secara 

terang semua informasi yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan dan kebijakan 

pelayanan publik. Tidak menutup-nutupi persyaratan dan prosedur pelayanan, dengan 
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tujuan untuk “memperdaya” masyarakat yang dilayani. Apabila prosedur dan 

persyaratan pelayanan kurang atau tidak jelas, maka masyarakat pengguna jasa 

layanan akan rentan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari oknum birokrat 

yang notabene mencari keuntungan pribadi atas pelayanan yang diberikannya. 

Selain adanya keterbukaan terhadap kebijakan dan persyaratan pelayanan 

publik, sifat tabligh juga akan senantiasa terbuka bagi pengawasan. Birokrat yang 

memiliki komitmen untuk transparan, maka pengawasan baginya adalah sesuatu yang 

dapat menjadikan dirinya untuk senantiasa berada di atas jalur yang benar. Hasil dari 

sebuah pengawasan dapat berupa kritikan atau masukan atas kinerja yang ditampilkan 

oleh birokrat. Kritikan atau masukan dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih 

memperbaiki diri sehingga kekurangan atau kelemahan yang dilakukan selama ini, 

dapat diperbaiki dikemudian hari. Birokrat yang menerapkan sifat tabligh dari 

Rasulullah SAW, memiliki peluang yang lebih besar untuk maju dan berkembang di 

masa depan. 

D. Fathonah 

Fathonah artinya, cerdas/bijaksana. Mustahil bagi seoarang rasul itu bersifat 

bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan ayat al-Qur‟an dan kemudian 

menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan suatu sifat yang bijaksana. 

Sebagai seorang pemimpin Negara, Rasulullah SAW memperlihatkan kepada 

umatnya bagaimana seharusnya akhlak seorang pemimpin. Beliau menjadi seorang 

pemimpin yang memecahkan masalah dengan musyawarah, padahal pandangan 

beliau sendiri sudah cukup tanpa perlu bermusyawarah denga para sahabat. Cara dan 
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metode Rasulullah dalam memimpin umat diikuti oleh empat sahabat utama beliah 

yang memerintah setelah wafat Rasulullah, sehingga dijuluki dengan Khulafaur 

Rasyidin; para pengganti yang mendapat petunjuk. Sebagai uswatun hasanah, 

Rasulullah memiliki budi pekerti yang luar biasa mulianya. Bahkan Allah SWT 

memuji budi pekerti Rasulullah SAW sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4. 

Terjemahannya : 

“Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung” 

Kerena keluhuran akhlah beliau, maka Allah jadikan semua perkataan, 

perbuatan dan ketetapan beliau sebagai landasan hukum bagi umat islam yang kedua 

setelah Al-Qur‟an. 

Dalam kaitan dengan pelayanan publik, sifat fathonah dapat diteladani oleh 

birokrat dengan cara menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bijaksana dalam konsep pelayanan publik 

bukan berarti bahwa apabila tidak memenuhi persyaratan, mereka dilayani. 

Dengan demikian, apabila para birokrat sebagai penyelenggara pemerintahan 

meneladani akhlak Rasulullah SAW diatas, maka kita meyakini pelayanan publik 

yang selama ini banyak mendapatkan keluhan dan kritikan dan masyarakat akan 

berubah menjadi pelayanan publik yang banyak mendapat pujian dan sanjungan dari 

masyarakat yang dilayani. Dan pada akhirnya akan terwujud pelayanan publik yang 

berkualitas. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sekaran kerangka pemikiran adalah merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variabel-variabel yang akan diteliti. Sugiono (2005 : 65) 

Adapun gambaran dari penyelenggaraan peraturan daerah mengenai 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khusunya 

pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran 

di Kabupaten Bengkalis. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu 

diketahui sampai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

dengan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 

kriteria pelayanan. Penentuan unsur tersebut disesuaikan dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka semakin tinggi pula kualitas kinerjanya 

dan berlaku juga sebaliknya. Berikut ini gambar 2.2.1 merupakan skema dari 

kerangka pemikiran penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya : 
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Gambar 2.2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas pada gambar 2.2.1, 

dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian pelayanan harus sesuai dengan persyaratan, 

sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi 

jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, pelaku kelaksana, penanganan pengaduan, 

saran dan masukan, sarana dan perasaranaagar terwujudnya pelayanan prima 

sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Erni (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan 

Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar” 

UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan 

Indikator Kualitas Pelayanan Publik 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 

Tahun 2017 

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Pelaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Perasarana 

Kepuasan Masyarakat 
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dari hasil penulis berdasarkan hasil penelitiannya dapatlah disimpulkan analisis 

pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kampar tidak berjalan dengan baik. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yenny (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Kualitas pelayanan publik di Kantor Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo” dari hasil penelitian 

penulis dilapangan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dilihat dari 

dimensi tangible, reliability, responsiviness, assurancedan emphaty beserta 

indikatornya belum bisa dikatakan baik. Hal ini diketahui adapun kendala dalam 

pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain kurangnya sumber daya pegawai, kesadaran 

masyarakat yang kurang khususnya dalam melengkapi syarat-syarat administratif 

pelayanan, serta fasilitas pelayanan yang belum memadai. 

Penelitian yang juga dilakukan oleh Irena (2003), yang melakukan penelitian 

yang berjudul “Pemerintah dan Masyarakat Dalam Kasus Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan di UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis” dari hasil penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa 

temuan data yang diperoleh, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam 

pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada perencanaan 

partisipatif masyarakat Kecamatan Mandau dilibatkan dalam proses penyampaian 

masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat dalam kepengurusan Administrasi 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan UPTD Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Mandau diawasi secara institusional oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten 

Bengkalis dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Pengawasan secara eksternal dari 

hasil penelitian penulis dilakukan oleh DPRD. Pihak DPRD melakukan chek 

dilapangan untuk memperoleh informasi dan melakukan Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) kemudian meminta hasil laporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Bengkalis. Sedangkan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan UPTD 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pihak UPTD Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Mandau mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat dengan membuka kotak 

pengaduan. Selain itu tersedianya website facebook untuk masyarakat memberikan 

kritik dan saran serta menjawab pertanyaan seputar administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil oleh staf UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, maka 

perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bahwa peneliti disini meneliti 

menggunakan 9 (sembilan) indikator yang akan dijadikan titik acuan bagi penulis 

dalam mengukur kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalispada pelayanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Pada tahun 

2003 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 
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Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana melalui produk hukum 

terakhir inilah penulis akan mengukur kinerja pelayanan publik di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada pelayanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Dari hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memperoleh hasil ke yang lebih baik lagi. Dalam 

hal ini yang mencangkup berbagai sektor pelayanan yang sangat bervariasi. 

2.5. Konsep Oprasional 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk meminimalisir 

kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk 

mengoprasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut : 

Tabel 2.1.Konsep Oprasional. 

Referensi Indikator 

Kualitas Pelayanan Publik 1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Pelaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Perasarana 
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2.6. Definisi Konsep 

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu 

adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas adalah menggambarkan karakteristik suatu produk yang bebas dari 

kekurangan atau kerusakan sehingga mampu memenuhi keinginan pelanggan dan 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

2. Pelayanan publik adalah proses pemberian layanan (melayani) keperluan 

masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam 

pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta 

Kelahiran sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.  

3. Kualitas pelayanan publik adalah setiap penyelenggara pelayanan publik 

diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas yang 

memenuhi standar pelayanan yang ada sehingga apa yang dirasakan masyarakat 

akan sesuai yang diharapkan. 

4. Survei kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi pemerintah 

2.7. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sugiono (2005 : 38) 
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Adapun variabel dari penelitian ilmiah ini adalah kualitas pelayanan publik 

memiliki indikator sebagai berikut : 

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Pelaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Perasarana 


