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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Teori (theory) adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan 

adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu Kita 

memahami sebuah fenomena.
13

 Kegunaan teori bagi penelitian adalah teori 

membimbing riset. Teori membantu periset dalam penentuan tujuan dan arah 

risetnya dan memilih konsep-konsep yang tepat guna.
14

 Maka dalam penelitian ini 

ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang 

ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Teori S-O-R 

Teori S-O-R atau Stimulus-Organism-Response, menjadi landasan 

dari proses komunikasi dalam penelitian ini. Teori ini berasal dari kajian 

psikologi. Tidak mengherankan apabila kemudian menjadi salah satu teori 

komunikasi, sebab obyek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah 

sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen; sikap, 

opini, perilaku, kognisi dan konasi. 

Menurut teori Stimulus Response ini, dalam proses komunikasi, 

berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “how” bukan “what” dan 

“why”. Jelasnya how to communicate dalam hal ini how to change the 

attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan 

sikap, tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya jika stimulus yang menerpa 

benar- benar melebihi semula. Dalam menelaah sikap yang baru ada tiga 

variabel yang penting yaitu perhatian, pengertian, penerimaan.
15

 

Selain itu, teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada 

pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Dampak atau pengaruh yang

                                                             
13

 Ricard West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

(Jakarta:Salemba Humanika, 2013), 49. 
14

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis: Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana,2006), 44-

45. 
15

Livia Paramita, “Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Tayangan Talkshow 

@Show_Imah di Trans TV”, Jurnal  e-Komunikasi Vol 2, No .1 ( 2014), 3. 
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terjadi merupakan suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu Jadi unsur-

unsur dalam model ini adalah: Pesan (Stimulus, S), Komunikan (Organism, 

O), dan efek (Response, R). 

Dalam menjabarkan proses atau bagaimana media saat memberikan 

atau menyampaikan pesan kepada khalayak. Kemudian khalayak akan 

merespon pesan tersebut, dapat diterangkan melalui teori S-O-R. Teori S-O-R 

sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Objek dari ilmu 

komunikasi manusia yang meliputi komponen-komponen sikap, opini, 

perilaku, kognisi, afeksi dan konasi.Menurut teori ini, respon atau efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga 

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan 

dan reaksi komunikan.
15

 

   

 

  

 

             Gambar. 2.1 Teori SOR 

a. Stimulus 

Stimulus adalah rangsangan atau sumber informasi. Stimulus yang 

pada penelitian ini adalah pelayanan pembuatan e-KTP di Kantor Camat 

Pangkalan Lesung. 

b. Organism 

Organisme adalah komunikan yang menerima informasi pesan. 

Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan Organism yang 

                                                             
15

Onong Uchjana Effendy,Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2003),254. 
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menerima pesan dari Kecamatan dan diproses melalui tiga tahapan, 

yaitu:
16

 

1) Perhatian (attention) 

Perhatian merupakan penyesuaian organ-organ penginderaan dan sistem 

syaraf sentra bagi stimulasi maksimal. Perhatian juga merupakan suatu 

proses mereaksi secara istimewa terhadap suatu rangsangan atau sederet 

perangsang. 

2) Pengertian (understanding) 

Pengertian berarti proses memahami atau kemampuan individu 

memahami makna atau arti.  Seperti, perasaan suka terhadap titik 

pandang orang lain. 

3) Penerimaan (acceptance) 

Penerimaan merupakan pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai 

individual, tanpa menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya atau 

tanpa keterkaitan emosional yang terdapat dipihak terapis yang 

berangkutan dan biasanya ditandai dengan sikap positif atau menolak. 

c. Response 

Respon merupakan tanggapan individu atau khalayak terhadap sesuatu 

hal. Reaksi yang ditunjukkan adalah dengan perubahan sikap atau 

perilaku. Perubahan ini tentunya berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini 

dikarenakan oleh kepribadian yang berbeda-beda. 

Jadi, hubungan antara teori S-O-R dengan persepsi adalah program e-

KTP yang dijalankan oleh pemerintah Kecamatan akan menimbulkan efek 

terhadap komunikan (masyarakat). Efek yang ditampilkan bisa  secara positif 

atau negatif, suka atau tidak suka sehingga terbentuknya sebuah sikap atau 

perubahan sikap. Berdasarkan uraian di atas, maka proses komunikasi dalam 

teori S-O-R pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

                                                             
16

 Mar’at, Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukuran, (Bandung: Ghalia Indonesia, 

1981), 27 
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 Gambar. 2.2 Proses Komunikasi  

2. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Komunikasi memberi kesempatan kepada kita untuk membicarakan 

tentang diri kita sendiri. Berbicara dengan orang lain menjadikan kita lebih 

mengenal dan memahami diri kitai, sikap, dan perilaku kita. Dengan 

membicarakan tentang diri kita sendiri bersama orang lain, kita akan 

mendapat perspektif baru tentang diri kita dan lebih memahami tentang sikap 

dan perilaku kita. Faktanya, persepsi kita sebagian besar merupakan hasil dari 

apa yang telah kita pelajari tentang diri kita sendiri dan dari orang lain 

melalui komunikasi. 

Istilah persepsi merupakan istilah dari Bahasa Inggris yakni “dari kata 

perception yang bearti penglihatan, keyakinan dapat melihat atau mengerti” 

17
. Untuk lebih jelasnya akan dikutip beberapa pengertian tentang persepsi 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut: 

Desiderato dalam Muchtar T.W, mengemukakan persepsi adalah 

pengamatan tentang objek-objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Mochamad J. A, persepsi adalah 

proses kategorisasi. Organisme untuk masukan tertentu (objek-objek di luar, 

peristiwa dan lain-lain), dan organisme itu berespon dengan menghubungkan 

                                                             
17

 Muchtar, T.W, Studi Komparatif Persepsi dan Minat Siswa SMP tentang SMK, Skripsi, 

FPTK UPI, Bandung, 2007 
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masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) objek-objek atau 

peristiwa.
18

 

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang di 

dahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses 

diterimanya  stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. 

Namun pada proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya 

stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf 

dan proses dilanjutkan merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi 

tidak lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan 

proses yang mendahului terjadinya persepsi.
19

 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang 

sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut 

pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap 

suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan 

alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi 

baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam 

alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada 

stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. 

Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari 

manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan 

masyarakat, mengurus perizinan, bertemu dengan petugas instansi dan 

sebagainya. Dedi Mulyana menyebutkan secara garis besar persepsi manusia 

dibagi menjadi dua bagian
20

, yaitu:  

1) Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, sedangkan 

persepsi terhadap orang menaggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, 

motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada 

                                                             
18

 Mochamad J. A,Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pemilihan DosenPembimbing 

Skripsi Terhadap Proses Penyelesaian Skripsi, Skripsi, FPTK UPI, Bandung, 2004 
19

 WalgitoBimo, Psikologi Sosial, Bandung: Armiko,2003, 45 
20

 Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005, 171 
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saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap 

manusia bersifat interaktif. 

2) Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan 

persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. 

Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan persepsi merupakan suatu 

pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan 

melibatkan indera, sensasi, motivasi dan memori dan selanjutnya diproses 

dan di analisis sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman orang yang 

mempersepsi. 

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat mayang sari terhadap 

pelayanan pembuatan e-KTP  di Kecamatan Pangkalan Lesung. Dengan 

mereka mamahami suatu hal tentang pelayanan, maka akan mempengaruhi 

bagaiamana mereka akan bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang 

mereka pahami. 

b. Syarat terjadinya persepsi 

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai 

berikut
21

: 

a) Adanya objek yang dipersepsi. 

b) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan untuk mempersepsi. 

c) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus. 

d) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk menimbulkan respon. 

c. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai 

berikut
22

, yaitu: 

 

                                                             
21

Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, Jakarta:EGC, 2004, 98 
22

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, 54 
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1) Faktor-faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-

hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. 

Karakter orang yang melakukan persepsi mempengaruhi bagaimana ia 

mempersepsikan suatu objek, yang meliputi:
23

 

a) Kebutuhan atau motif, seseorang akan lebih mengutamakan infomasi 

yang menjadi kebutuhannya. 

b) Sikap, nilai preferensi, dan keyakinan, yaitu sikap seseorang 

terhadap infomasi yang telah diyakini sebelumnya sehingga lebih 

mengutamakan informasi tersebut dibandingkan informasi lainnya. 

c) Tujuan, mempengaruhi bagaimana persepsi kita akan sesuatu. 

d) Kapasitas, mencakup tingkat intelegensia, kekampuan berbicara, dan 

kemampuan berbahasa. 

e) Kegunaan, yaitu penting tidaknya suatu informasi. 

f) Gaya komunikasi, misal orang yang pemalu akan menghindari 

bentuk komunikasi diskusi, ada orang yang cenderung menghindari 

orang banyak berbicara, dan lainnya. 

g) Pengalaman dan kebiasaan, terbentuk dari pendidikan dan budaya. 

2) Faktor-faktor struktural  

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar 

individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai 

dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam 

mempersepsikan sesuatu, termasuk juga intensitas rangsangan, ukuran 

rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan. Faktor 

yang berasal dari rangsangan, antara lain:
24

 

a) Karakter fisik stimulus, yaitu ukuran, warna, intensitas, dan lainnya. 

b) Pengorganisasian pesan, yaitu cara bagaimana pesan itu diatur atau 

diorganisasikan untuk mempengaruhi persepsi kita. 

                                                             
23

Mardiah Rubani,  Psikologi Komunikasi, Pekanbaru : UR Press, 2010, 119 
24

Ibid hlm 119 
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c) Novelty (kabauran, keluarbiasaan), hal baru lebih mendapat 

perhatian dibandingkan hal yang rutin atau biasa-biasa saja.Model, 

yaitu bagaimana infomasi tersebut diserap oleh panca indera. 

d) Asal mula informasi, ada informasi yang berasal dari lingkungan 

fisik, dari diri sendiri, dari orang lain, dari media massa, dan lainnya. 

e) Media atau channel, informasi yang didapat dari berita televisi akan 

dipersepsikan berbeda dengan informasi yang berasal dari media 

cetak. 

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti 

masyarakat terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Pangkalan 

Lesung. Dimana sudah menjadi tanggung jawab pegawai kantor camat untuk 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

3. Masyarakat 

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris “society” yang berarti kawan. 

Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat itu tidak 

daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul.
25

 

Berkaitan dengan pengertian tersebut ralph lington kemudian menjelaskan 

sebagai berikut : “masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur 

diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di 

tentukan.” 

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat 

dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia 

yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) 

tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa: 

“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan terkait oleh suatu 

identitas bersama.”  

                                                             
25

Andi Ripai, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene 

Kabupaten Kepulauan Selay”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintah Universitas Hasanuddhin 

Makassar, 2013 
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Selanjutnya M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut : 

“Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, 

dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan 

merdeka.” 

Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu 

kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang 

merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia 

didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut 

adalah:  

a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

Defenisi diatas menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat 

manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. 

Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak 

semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada 

orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial. Interaksi 

sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahui melalui adanya kontak 

sosial (Social Contact) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. 

Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu 

kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan. 

4. Layanan  

a. Pengertian Layanan 

Layanan merupakan suatu kegiatan yang memberikan pelayanan 

kepada pelanggan atau konsumen. Dalam jasa pelayanan tidaklah cukup 

hanya dengan melakukan proses administrasi dengan cepat tetapi juga 

bagaiman memperlakukan para konsumen yang dapat melihatkan cara kita 
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melayani sebaik mungkin secara menumbuhkan kesan atau persepsi yang 

positif  dari pihak konsumen.
26

  

Layanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa 

kepada masyarakat baik secara individu, kelompok atau organisasi.
27

 Dari 

definisi diatas dapat disimpukan bahwa pelayanan merupakan memberi jasa 

kepada seseorang yang merupakan haknya yang memang harus dipenuhi 

dengan menggunakan prosedur dan sistem yang telah ditentukan oleh 

perusahaan atau lembaga. 

b. Dasar-Dasar Layanan 

Pada dasarnya layanan terhadap pelanggan tergantung dari latar 

belakang karyawan tersebut, baik suku bangsa, pendidikan, pengalaman, 

budaya atau adat istiadat. Namun, agar pelayanan menjadi berkualitas dan 

memiliki keseragaman setiap karyawan perlu dibekali dengan pengetahun 

yang mendalam tentang dasar-dasar pelayanan. Kualitas yang diberikan 

tentunya harus sesuai standar tertentu seperti yang diinginkan perusahaan. 

Tanpa standar tertentu, maka akan sulit untuk memberikan pelayanan yang 

lebih berkualitas .
28

 

Berikut dasar-dasar layanan yang harus dipahami dan dimengerti 

seorang customer service, pramuniaga, public relations, satpam atau kasir. 

1) Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

2) Percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyum. 

3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah 

kenal. 

4) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. 

5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya. 

                                                             
26

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2005), Hlm 274. 
27

Bambang Istianto,  Menejemen Pemerintahan Dalam Perpektif  pelayanan publik 

(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011) hlm 106. 
28  
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7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8) Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

9) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada minta bantuan. 

10) Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani.
29

 

c. Jenis- jenis yang khusus memberikan layanan  

Berikut ini jenis-jenis karyawan yang khusus memberikan pelayanan 

pada masing-masing perusahaan. 

1) Customer service 

Customer service (CS) merupakan petugas  atau karyawan yang sengaja 

dibentuk untuk melayani karyawan oleh industri keuangan seperti 

perbankan, asuransi atau leasing. 

2) Public relation (Humas) 

Public relation atau humas memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan 

CS. Fungsi yang diemban oleh huma adalah sebagai resepsionis, 

customer relation officer, dan komunikator. Public relation sengaja 

dibentuk hampir oleh semua perusahaan terutama sebagai customer 

relation officer. Fungsi ini dibentuk sebagai orang yang dapar membina 

hubungan baik dengan seluruh nasabah, relasi perusahaan, pemerintah 

dan masyarakat luas. 

3) Pramuniaga 

Pramuniaga merupakan karyawan yang khusus melayani konsumen 

untuk memilih barang, menanyakan sesuatu tentang barang yang biasa 

dilakukan oleh supermarket dan swalayan. 

4) Teller/kasir 

Khusus untuk teller/ kasir, fungsi pelayanannya sangat berbeda dengan 

CS dan humas, walaupun sebagian fungsi CS secara tidak langsung juga 

diemban oleh kasir.  

 

 

                                                             
29

 Kasmir, Etika Customer Service,(jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005) Hlm18-21 
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5) Satuan pengaman (satpam) 

Tugas satpam dalam memberikan pelayanan sangat mempengaruhi 

kualitas pelayanan perusahaan secara keseluruhan. 

6) Operator telepon   

Operator telepon adalah petugas yang bertugas menerima telepon dari 

nasabah atau melakukan komunikasi lewat telepon dengan nasabah. 

Penerima telepon harus bersuara lembut dan ramah tamah karena jika 

suara ditelepon kurang jelas dapat menimbulkan kesalah pahaman.
30

 

d. Jenis-Jenis Layanan 

1) Core Service 

Core service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan 

yang merupakan produk utamanya. Misalnya untuk hotel adalah penyediaan 

kamar dan untuk penerbangan adalah transportasi udara. Perusahaan mungkin 

mempunyai beberapa core service, misalnya perusahaan penerbangan 

menawarkan penerbangan dalam negri dan penerbangan luar negri. 

2) Fasilitating Service 

Fasilitating service adalah failitas pelayanan tambahan kepada 

pelanggan, misalnya pelayanan front office pada hotel atau check in pada 

transportasi udara, fasilitating service ini merupakan pelayanan tambahan 

tetapi sifatnya wajib. 

3) Supporting service. 

Seperti pada fasilitating service, supporting service merupakan 

pelayanan tambahan (pendukung) untuk meningkatkan nilai pelayamam atau 

untuk membedakan dengan pelayanan dari pihak pesaing. Misalnya hotel-

restoran pada suatu hotel, supporting adalah pelayanan tambahan tapi wajib 

dan disediakan untuk meningkatkan daya saing.
31

 

 

 

                                                             
30

 Kasmir, Etika Customer Service,(jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005) Hlm 22-25 
31

Sutopo, Suryanto, Adi, Pelayanan Prima Lembaga Administrasi Negara, ( Jakarta: 
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e. Sifat-Sifaf Layanan 

Seperti yang telah dijelaskan pelayanan merupakan salah satu yang 

penting dalam berbagai bidang baik dalam perusahaan, lembaga baik formal 

maupun non formal, hal itu sesuai dengan sifat-sifat pelayanan itu sendiri, 

adapun sifat-sifat pelayanan diantaranya adalah: 

1) Bersifat tertentu atau terbatas pada jasa konsulatif yang disebut 

memberikan nasehat dibidang kehumasan. 

2) Bersifat layanan yang lebih lama dalam bentuk “eksekusi untuk 

membantu, mulai dari perencanaan konsep dan hingga penyelesaian 

program kerja kehumasan tersebut secara tuntas. 

3) Dapat juga bersifat gabungan dari keduanya yaitu jasa konsulatif dan 

eksekusi serta bagian evaluasi dari program kerja.
32

 

f. Bentuk-Bentuk Layanan 

Secara spesifik menurut H.moenir membagi pelayanan dalam 3 

bentuk kategori yaitu: 

1) Pelayanan dalam bentuk lisan. 

2) Pelayanan dalam bentuk tulisan. 

3) Pelayanan dalam bentuk perbuatan.
33

 

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang baik mampu memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan sehingga mereka mempunyai persepsi yang baik terhadap 

sipelayan atau pemberi jasa, adapun pelayanan jasa yang baik menurut philip 

dalam rusady ruslan ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya 

adalah: 

1) Berwujud (tangibel meliputi penampilan fisik, personil, materi 

komunikasi. 

2) Empati, meliputi kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi 

pada pelanggan. 

                                                             
32
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3) Daya tanggap (responsiveness) meliputi kemauan untuk membantu 

pelanggan, memberikan jasa dengan tepat. 

4) Kehandalan, meliputi kemampuan untuk melaksanakan jasa yang telah 

dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. 

5) Kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka dalam menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
34

 

g. Layanan Positif dan Negatif 

1) Layanan Positif 

Layanan positif adalah Layanan yang dapat memuaskan pelanggan 

sehingga mereka seakan-akan diperhatikan dan mempunyai kedudukan yang 

istimewa dihadapan pelayan. Pelayan mempunyai sikap dan tingkah laku 

yang baik, karena hal itu memiliki pengaruh yang baik kepada konsumen 

secara positif. 

Adapun untuk mendapatkan pelayanan baik (positif) maka ada 

beberapa syarat yang harus diperhatikan, seperti: 

a) Reability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan janji yang ditawarkan. 

b) Responsiveness yaitu respon dalam membantu pelanggan dalam 

memerikan layanan cepat, tepat dan tanggap serta mampu menangani 

keluhan pelanggan secara baik. 

c) Assurance merupakan kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan 

informasi suatu produk yang ditawarkan dengan baik, keramah-tamahan, 

perhatian dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan terbaik. 

d) Emphaty merupakan perhatian secara individu yang diberikan kepada 

pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan serta 

mampu menangani keluhan pelanggan secara baik dan tepat. 

e) Tangible yaitu kenyataan yang berhubungan dengan penampilan fisik, 

gedung, ruang kantor yang refresentatif, tersedia tempat parkir yang 

layak, tempat beribadah yang memadai, kebersihan yang terjaga, 
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keterampilan, aman dan kenyamanan dilingkungan perusahaan atau 

lembaga.
35

 

2) Layanan Negatif 

Adapun yang dimaksud Layanan negatif adalah pelayanan yang tidak 

sesuai dengan harapan-harapan pelanggan atau tidak sesuai dengan standart 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun lembaga, baik itu lembaga 

pendidikan, lembaga pemerintah, dan sebagainya, untuk menghindari 

terjadinya pelayanan bersifat negatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dan dilaksanakan baik oleh pelayan dan lembaga antara lain: 

a) Pelayanan pelanggan merupakan alat ampuh untuk menarik perhatian. 

b) Pelanggan ditempatkan pada kedudukan peling istimewa. 

c) Diperlukan budaya kerja yang profesional dan mantap. 

d) Memuaskan pelanggan adlah tanggung jawab dalam organisasi. 

e) Sumber daya manusia yang profesional.
36

 

5. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau 

pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami 

dengan mudah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua 

orang atau lebih supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. 

a. Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli 

1. James A.F.Stoner: Komunikasi merupakan proses dimana 

seseorang yang sedang berusaha memberikan pengertian dengan cara 

pemindahan pesan. 

2. Prof. Drs. H.A.W: Komunikasi adalah hubungan kontak antara 

manusia baik individu ataupun kelompok. 
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3. Everett M. Rogers: Komunikasi adalah proses di mana suatu ide 

dialihkan dari sumber yang satu kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

4. Rogers & D. Lawrence Kincaid: Komunikasi adalah suatu proses di 

mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran 

informasi satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam. 

5. Shannon & Weaver: Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia 

yang saling pengaruh dan memengaruhi satu sama lainnya, baik itu secara 

disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, 

seni, dan teknologi. 

b. Fungsi Komunikasi 

1. Sebagai Informasi Komunikasi memberikan suatu informasi yang 

diperlukan dari setiap individu ataupun kelompok dalam mengambil suatu 

keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang 

akan diputuskan. 

2. Sebagai Kendali Fungsi komunikasi sebagai kendali mempunyai 

arti bahwa komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku orang lain 

atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi oleh semua pihak. 

3. Sebagai Motivasi Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi 

melalui penjelesan yang dilakukan oleh para motivator. 

c. Tujuan Komunikasi 

Ada beberapa tujuan komunikasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Agar yang disampaikan komunikator bisa dimengerti oleh 

komunikan. Maka komunikator harus menjelaskan pesan utama dengan 

jelas dan sedetail mungkin. 
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2. Supaya bisa memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, 

setiap individu bisa memahami individu yang lain dengan kemampuan 

mendengar apa yang sedang dibicarakan orang lain. 

3. Supaya pendapat kita diterima orang lain. Komunikasi serta 

pendekatan persuasif adalah cara supaya gagasan kita diterima oleh orang 

lain. 

4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai 

keinginan kita. 

d. Syarat-syarat Komunikasi 

Ketika ingin melakukan komunikasi, dibutuhkan syarat-syarat tertentu. 

Adapun syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut: 

1. Source atau sumber merupakan bahan dasar dalam penyampaian 

pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi 

adalah orang, lembaga, buku dan masih banyak yang lainnya. 

2. Komunikator adalah pelaku yang menyampaikan pesan bisa 

beruapa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, bisa juga berupa 

kelompok orang atau juga organisasi komunikasi seperti film, radio, surat 

kabar, televisi dan lain sebagainya. 

3. Komunikan merupakan penerima pesan dalam komunikasi yang 

bisa berupa seseorang, kelompok ataupun massa. 

4. Pesan merupakan keseluruhan yang disampaikan oleh seorang 

komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha 

untuk mengubah sikap serta tingkah laku orang lain. 

5. Saluran adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa 

bagian, yaklni saluran formal atau resmu dan saluran informal atau tidak 

resmi. 
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6. Effek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yang terjadi. 

e. Model-model Komunikasi 

1. Model S – R 

Model stimulus – respon (S – R) merupakan model komunikasi 

yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, 

terutama yang beraliran behavioristik. Model ini menunjukan bahwa 

komunikasi sebagai aksi reaksi yang sederhana. Misalnya jika seorang 

lelaki berkedip kepada seorang wanita, kemudian wanita itu tersipu malu, 

itulah yang disebut pola S – R. Pola S – R juga dapat berlangsung 

negatif, misalnya ada orang yang menatap orang lain dengan tatapan 

tajam, bisa jadi orang yang ditatapnya itu akan balik menatap, atau 

menunduk malu, atau malah memberontak. 

2. Model Aristoteles 

Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik, 

sering juga disebut dengan model retoris. Model komunikasi ini terjadi 

ketika seorang pembicara berbicara kepada khalayak dalam upaya untuk 

mengubah sikap mereka. Dalam hal ini ia mengemukakan tiga unsur dasar 

dalam proses komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. 

3. Model Lasswell 

Model komunikasi Lasswell merupakan ungkapan verbal yang 

tersusun sebagai berikut: 

Who-Says What-In Which Channel-To Whom-With What Effect?  

Model ini dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948 yang 

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya 

dalam masyarakat. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi, 

yaitu: pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian yang terpisah 

dalam masyarakat untuk merespon lingkungan dan transmisi warisan 
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sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Lasswell menyatakan bahwa 

tidak semua komunikasi itu bersifat dua arah. Model komunikasi Lasswell 

sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut 

mengisyaratkan bahwa komunikasi lebih dari satu saluran dapat membawa 

pesan. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Masalah persepsi masyarakat terhadap pelayanan disuatu lembaga 

pemerintahan sebelumnya sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain : 

1. Alex Murtin. Judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Kabupaten Sleman dan 

Kabupaten Bantul”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

jumlah sampel adalah masyarakat penerima layanan publik dan aparat 

pemerintah yang bertugas dikantor kecamatan. dengan teknik 

pengumpulan data adalah survey, kuisioner. Dengan hasil yang 

menyimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di Kabupaten Sleman lebih 

baik dibandingkan Kabupaten Bantul.
37

 

2. Muslim, Burhanudin Harahap, Kariono. Judul “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan 

Kota Medan”. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah 

populasi seluruh pegawai dinas kependudukan kota medan yang berjumlah 

80 orang dan sampel adalah 63 orang serta sampel untuk masyarakat 

sekitar 100 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan 

angket. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Persepsi 
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oleh instansi pemerintah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Jurnal akuntansi dan 

investasi vol, 9. No.1 hal 80-90, Januari 2008. 



27 
 

 
 

Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas 

Kependudukan Kota Medan adalah kurang baik.
38

 

3. Dewi Norvita Sari. Judul “Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap 

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa”. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan populasi warga Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor 

Kabupaten Pati.Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam 

dan angket. Dengan hasil yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat 

randukuning terhadap kinerja aparatur pemerintah desa adalah cukup 

baik.
39

 

Dari beberapa judul penelitian diatas semua mengkaji bagaimana persepsi 

ataupun pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi 

pemerintahan baik itu dikabupaten ataupun di kantor kepala desa, hasil dari 

beberapa penelitian diatas adalah menyimpulkan persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan instansi pemerintahan sudah cukup baik, maka dari itu saya tertarik 

untuk mengangkat masalah yang sama yaitu masalah persepsi masyarakat 

terhadap pelayanan dikecamatan dengan titik fokus penelitian yang berbeda yaitu, 

pada penelitian sebelumnya adalah masalah yang menjadi titik fokusnya adalah  

kualiatas pelayanan administrasi. namun pada penelitian saya yang membuat 

penelitian ini berbeda adalah titik fokus masalahnya adalah masalah pelayanan 

pembuatan e-KTP dari pemerintah dan tempat yang berbeda yaitu dikecamatan 

pangkalan lesung. 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Konseptual merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang 

mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja abstrak untuk 

menjelaskan konsep pertama tersebut.
40

 

                                                             
38

Muslim, Burhanudin Harahap, Kariono, Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, Jurnal Studi Pembangunan, 

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2005. 
39

Dewi Novita Sari, Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa, Jurnal Ilmiah PPKN Veteran Semarang, Volume 1, Nomor 1 November 2014. 
40

Bambang Prasetyo,Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,2008), hlm.90. 



28 
 

 
 

Maka penulis selanjutnya membuat konsep operasionalnya mengenai 

persepsi masyarakat mengenai pelayanan pembuatan e-ktp yang nantinya menjadi 

tolak ukur dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, yang mana 

dalam penelitian ini membahas persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu 

objek. Adapun yang dimaksud dengan persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada 

stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, 

sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun demikian menafsirkan makna 

informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga etensi, ekspedisi, 

motivasi, dan memori. Sedangkan pelayanan merupakan sebuah kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh sebuah instansi melalui pegawai terhadap pelanggan, 

pelayanan yang baik akan menimbulkan penilaian yang baik pula, pelayanan yang 

baik tentu memberi kepuasan dan kepuasan itu terdiri atas dua hal yaitu layanan 

dan produk kegiatan layanan. 

Dengan demikian yang dimaksud konsep operasional dalam penelitian ini 

adalah anggapan atau pendapat masyarakat Mayang Sari terutama terhadap 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada publik. Agar konsep tersebut dapat 

diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menadi 

variabel, adapun variael yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Variabel Bebas (X) 

Adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahuluan dari 

variabel lainnya,
41

 di dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu Persepsi 

Masyarakat Desa Mayang Sari. 

 

 

                                                             
 41 Ibid, Hlm 21 



29 
 

 
 

2. Variabel Terkait (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya, variabel terkait dalam 

penelitian ini adalah layanan komunikasi E-KTP. 

Menurut Singarimbun Defenisi operasional unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel. Dengan 

kata lain, defenisi operasional adalah satu informasi ilmiah yang sangat 

membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.
42

  

Defenisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel Bebas (X) Persepsi 

1) Faktor-faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan 

hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor 

personal. Karakter orang yang melakukan persepsi mempengaruhi 

bagaimana ia mempersepsikan suatu objek.
43

 

2) Faktor-faktor struktural  

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar 

individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai 

dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam 

mempersepsikan sesuatu, termasuk juga intensitas rangsangan, 

ukuran rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan 

rangsangan.
44

 

 

b. Variabel Terikat (Y) Layanan Komunikasi 

a) Reability (kehandalan), yaitu sikap karyawan dalam memberikan 

pelayanan yang terpercaya dan akurat. 

b) Responsiveness (tanggapan), yaitu kemauan karyawan untuk 

membantu dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tanggap. 
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c) Assurance (jaminan), yaitu keramah tamahan dan kesopanan 

karyawan dalam memberikan pelayanan. 

d) Emphaty (empati), yaitu kepedulian dan perhatian terhadap 

masyarakat. 

e) Tangible (penampilan fisik), yaitu fasilitas yang diberikan. 

 

Tabel. 2.1 

Operasional Variabel 

Variabel  Indikator  Instrument 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Layanan 

Komunikasi 

 

 

 

 

Faktor Fungsional 

 

 

 

 

 

 

Faktor Struktural 

 

 

 

 

 

 

Reability (kehandalan) 

1.  Kebutuhan atau motif. 

2.  Sikap, nilai preferensi, dan 

keyakinan. 

3.  Tujuan. 

4.  Kapasitas. 

5.  Kegunaan. 

6.  Gaya komunikasi. 

7.  Pengalaman dan kebiasaan. 

 

1.  Karakter fisik stimulus. 

2.  Pengorganisasian pesan. 

3.  Novelty (keluarbiasaan). 

4.  Model. 

5.  Asal mula informasi. 

6.  Media atau channel. 

 

1. Ketepatan waktu. 

2. Kenyamanan. 

3. Keamanan. 

 

 

 

 

Responsiveness 

(tanggapan) 

1. Kesiapan. 

2. Kecepatan. 

3. Cekatan. 

 

Assurance (jaminan) 

1. Keramahan.  

2. Kesopanan. 

3. Kepastian. 

4. Tanggung jawab. 

 

Emphaty (empati) 

1. Kepedulian. 

2. Keadilan. 

3. Perhatian. 

 1. Fasilitas ruang tunggu, 
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Tangible (penampilan 

fisik) 

seperti tersedianya tempat 

duduk, toilet. 

2. Tempat beribadah. 

3. Tempat parkir. 

4. Fasilitas ruang kantor camat 

5. Penampilan petugas 

6. Kebersihan 

7. Kerapian. 

 

D. Hipotesis 

Secara asal kata (Etimonologi) hipotesis berasal dari kata hypo dan 

thesis.Hypo berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Dari kedua kata itu dapat 

diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa 

hipotesis ini merupakan pendapat atau pertanyaan yang masih belum tentu 

kebenarannya, masih harus diuji lebih dulu dan kerenanya bersifat sementara atau 

dugaan awal.
45

 Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha :   Adanya perbedaan persepsi Masyarakat terhadap layanan 

Komunikasi Pembuatan E-KTP Di Desa Mayang Sari Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 

Ho :   Tidak ada perbedaan persepsi Masyarakat terhadap layanan 

Komunikasi Pembuatan E-KTP Di Desa Mayang Sari Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 
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