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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1   Pelayanan Publik  

Pelayanan Publik merupakan  hak dasar bagi setiap warga negara dan 

negara yang merdeka senantiasa memperhatikan hak-hak dasar warganya,baik 

sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat (Moenir; 2006,28). 

Teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat 

digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan dalam berbagai organisasi 

(Sugiono, 2007:55).  

Pelayanan Publik pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perseorangan kepada konsumen(costumer/yang dilayani)yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak  dapat  dimiliki Pelayanan Publik menjadi 

konsep yang sering di gunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi 

maupun ilmuwan dan secara sederhana dipahami dalam administrasi public 

sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.(Agus Dwiyanto:2010) 

Administrasi Negara melingkupi segala kegiataan yang berhubunggan 

dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan pubik,ruang lingkup 

administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik 

secara kolektif dengan tugas dan kewajiban masing-masing dalam memecahkan 

masakah publik untuk mencapai tujuan bersama.(Gerald Caiden :1982 ) 

Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, maka 

pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan 

yang paling tinggi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah dengan maksud 
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agar dapat memberikan  pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat 

karena pelayanan merupakan  salah satu kebutuhan utama masyarakat terhadap 

pemerintah dan negara, bahkan dikatakan fungsi pelayanan (public service 

function) merupakan salah satu fungsi utama pemerintah disamping fungsi 

pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection 

function) yang dijalankan oleh aparatur negara yang terdapat dalam birokrasi 

pemerintahan (INDEEF,1999;12) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang 

merupakan amanat dalam Undang-Undang. Pelayanan Publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang –undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk,atas barang,jasa,dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan Publik pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perseorangan kepada konsumen(costumer/yang dilayani)yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak  dapat  dimiliki Pelayanan Publik menjadi 

konsep yang sering di gunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi 

maupun ilmuwan dan secara sederhana dipahami dalam administrasi public 

sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.(Agus Dwiyanto;2010) 

 

 



 
 

28 

Menurut Parasuraman dalam Warella,y, (2004) ada tiga karateristik utma 

tentang pelayanan, yaitu : 

1. Intangibility  

Berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil 

pengalaman dan bukanya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat di 

hitung,dikukur,diraba atau ditest sebelum disampaikan untuk menjamin 

kulitas. Jadi berbeda dengan barang yang di hasilkan oleh suatu pabrik 

yang dapat ditest kualitasnya sebelum di sampaikan pada pelanggan. 

2. Heterogenity  

Berarti pemakian jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang 

sangat heterogen. Pelanggan dengan oelaynan yang sama mungkin 

mempunyai prioritas yang berbeda.demikian pula performance sering 

bervariasi dari satu prosedur pada prosedur lainnya bahkan dari waktu ke 

waktu. 

3. Inseparability 

Berarti bahwa produksi dan konsumen suatu pelayanan tidak terpisahkan 

konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa 

kedalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada 

pelanggan tetapi kualitas terjadi selama penyampaian pelayanan biasanya 

selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. 

Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas namun menyediakan 

kepuasan kepada konsumen atau pemakai industri, ia tidak terikat pada penjualan 

suatu produk atau penjualan lainnya (Bharata ,2004 ;5)  
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Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (MENPAN) No.81 Tahun 1993 memberikan definisi bahwa pelayanan 

umum/publik adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah pusat dan daerah dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk 

barang dan jasa,baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena fungsi utama pemerintah adalah untuk  melayani masyarakat, 

maka fungsi ini harus benar-benar  dapat dilaksanakan oleh aparatur negara 

sebagai pelaksana birokrasi dengan sebaik-baiknya agar terpenuhinya kepentingan 

dan aspirasi masyarakat. Pemerintah, menurutRyaas Rasyid (1997;11) dibentuk 

bukan untuk melayani dirinya sendiri,tetapi untuk melayani masyarakatnya serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Jika kita membicarakan pelayanan publik pada suatu 

lembagatertentu,tentu titik tolak dari pembicaraan itu tidak lepas dari 

lembaga,manajemen, anggota dan proses administrasi yang akan dijalankan 

dalam lembaga tersebut. Keempat unsur tersebut saling berhubungan antara satu 

dengan lainnya, sehingga perlu adanya kerjasama dalam satutim. Dalam suatu 

organisasi apapun bentuknya, baik swasta maupun pemerintah atau formal 

maupun nonformal, semua tidak terlepas dari peranan pimpinan dalam mengelola 

lembaga atau organisasi dimaksud. 
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2.2 Pelayanan Administrasi  

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi 

dan kegiatan tata usaha lainya yang secara keseluruhan menghasilkan produk 17 

akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan 

lain-lain. ( dalam Harbani Pasalong, 2007:129 ) 

Teori Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai 

apa yang dilakukan oleh pemerintah,terutama lembaga eksekutif dengan sarana 

birokrasi di dalam memecahkan masalah kemasyarakat/publik.(Nigro:1984) 

Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk 

mengatur “publik Affair”dan melaksanakan berbagai tugas yang telah 

ditetapkan.Sebagai suatu disiplin ilmu,administrasi publik bertujuan untuk 

memcahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di 

bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan (Chandler dan plano 

dalam Yeremias keban, 2004) 

Pelayanan masyarakat dalam administrasi berupa :  

1. Surat pengantar pembuatan KTP  

2. Surat pengantar pembuatan KK  

3. Surat keterangan berdomisili  

4. Surat pengantar pembuatan surat tanah  

5. Rekomendasi izin tempat usaha  

6. Legalisir  

7. Surat pindah  

8. Pembuatan surat kelahiran 
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2.3 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaran Pelayanan Publik harus memiliki standar 

Pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

layanan. Standar pelayanan Punlik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 014 

tentang pedoman standar Pelayanan, sebagaimana diatrur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan Komponen Standar 

Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Persyaratan  

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur  

c. Jangka waktu penyelesaaian 

d. Biaya/tarif 

e. Produk pelayanan 

f. Penanganan pengaduan,saran dan masukan (Dalam buku Agus Fanar, 

2009:56 

 

2.4 Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 

indikator ukuran kepuasan konsumen.Menurut Parasuraman dalam Warella,y, 

(2004) ada tiga karateristik utma tentang pelayanan, yaitu : 

1. Intangibility  

Berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil 

pengalaman dan bukanya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat di 
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hitung,dikukur,diraba atau ditest sebelum disampaikan untuk menjamin 

kulitas. Jadi berbeda dengan barang yang di hasilkan oleh suatu pabrik 

yang dapat ditest kualitasnya sebelum di sampaikan pada pelanggan. 

2. Heterogenity  

Berarti pemakian jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang 

sangat heterogen. Pelanggan dengan oelaynan yang sama mungkin 

mempunyai prioritas yang berbeda.demikian pula performance sering 

bervariasi dari satu prosedur pada prosedur lainnya bahkan dari waktu ke 

waktu. 

3. Inseparability 

Berarti bahwa produksi dan konsumen suatu pelayanan tidak terpisahkan 

konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa 

kedalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada 

pelanggan tetapi kualitas terjadi selama penyampaian pelayanan biasanya 

selama interaksi antara klien dan penyedia jasa.  

Penjelasan lainya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yaitu  

harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat: 

1. Sederhana, bila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya 

tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan pelanggan. 

2. Terbuka, keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur,apa adanya 

dalam peraturan atau norma yang berlaku. Standar pelayanan harus 

diumumkan dan disosialisasikan oleh kantor yang bersangkutan. 
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3. Lancar, pelayanan yang lancar diperlukan prosedur yang tidak berbelit-

belit dan aparatur yang memberikan pelayanan harus dengan ikhlas 

melakukan pelayanan dan berani menghadapi tantangan dalam diri sendiri 

dan diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan 

produk (hasil). 

4. Tepat, pelayanan yang diberikan tepat pada arah dan sasaran tidak lebih 

dan tidak kurang, dan tepat waktu yang dijanjikan. 

5. Lengkap, pelayanan yang lengkap diartikan tersedia apa yang diperlukan 

oleh pelangggan, sekali melakukan pengurusan  di dapat jasa pelayanan 

yang lengkap,tidak lagi penyempurnaan kepihak lainnya. 

6. Wajar, pelayanan yang wajar dapat diartikan tidak ditambah-tambah 

menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan 

pelanggan. 

7. Terjangkau, dalam pelayanan retribusi yang dikeluarkan dapat dijangkau 

oleh pelanggan,dalam menetapkan tarif pelayanan harus memperhatikan 

unsur- unsur: 

a.   Tingkat dan daya beli masyarakat. 

b.  Nilai barang atau jasa dari hasil pelayanan umum. 

c. Terhadap jenis pelayanan umum yang memerlukan  

penelitian/pemeriksaan,maka biaya penelitian harus jelas rinciannya. 

d. Tarif pelayanan  umum yang ditetapkan oleh pemerintah  daerah harus 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor:18 Tahun 1997 tentang  Pajak 

dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang  Nomor: 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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2.5  Pandangan Islam tentang Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kebijakan pemerintah dalam hal memperbaiki kualitas pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban dan menjadi 

tuntutan masyarakat pada umumnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah (Bahrul 

Kirom; 2010; 3).Pemerintah berusaha melakukan spesialiasi dalam upaya 

meningkatkan efisiensi karena dengan adanya spesialisasi memungkinkan untuk 

dilakukan penyederhanaan proses administrasi melalui serangkaian kegiatan yang 

sederhana dan mudah dikelola melalui pembagian kerja yang rinci (Agus 

Dwiyanto;2011,37) 

Menurut Ibrahim At Thahawi dan Abdul Mun’imKhallaf (lihat Mustaq 

Ahmad; 2005,10) menyatakan bahwa kerja (pelayanan) adalah sebuah faridhah 

(kewajiban)  dari setiap manusia terutama para pelaksana  pelayanan publik, 

dimana setiap orang akan dimintai perganggung-jawabannya.  

Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT tentang  kerja (pelayanan) 

yaitu dalam Al - Quran Surat At Taubah ayat 105 yang berbunyi:  

                       

                      

 

Artinya:  Bekerjalah kamu,maka Allah dan RasulNya serta orang-orang 

Mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, Lalu dibertitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 
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Begitu juga Allah SWT menjelaskan tentang kerja (Pelayanan) yang 

dilakukan oleh umat manusia dalam Surat Az Zalzalah ayat 7 dan 8 yang 

berbunyi: 

                              

Artinya:  Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun,niscaya 

Dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat dzarrah pun maka Dia juga akan melihat 

(balasannya). 

Dalam kaitan itu, ada dua hal  yang berkaitan dengan pelayanan ,yaitu 

melayani dan pelayanan. Melayani mengandung makna membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang ,sedangkan pelayanan mengandung 

arti usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995). 

 

2.6   Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka penulis menyajikan 

sebagai berikut : 

1. Indra Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim pada tahun 2010 

meneliti dengan judul ”pengaruh kualitas pelayanan administrasi terhadap 

kepusaan masyarakat di kabupaten bengkalis” kualitas yang dilihat dari 

Empat  dimensi yaitu Transparan,Akuntabilitas dan Kesamaan 

hak,Kondisional dan Pertisipatif  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasaan pelanggan dalam sistem pelayanan Administrasinya. 

 

2. Penelitian Ahmad Byron Tentang kualitas pelayanan Administrasi di Desa 
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Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu  (2000) 

yang berjudul A new approach to customer satisfaction,service Quality 

and Relationship Quality Research, yaitu maksudnya adalah pendekatan 

baru terhadap kualitas layanan kepuasaan masyarakat atau pelanggan 

terhadap kualitas hubungan penelitian yang mana menunjukan hasil bahwa 

terdapat hubungan antara kualitas pelayanana dan kepuasaan konsumen 

serta loyalitas konsumen.karena beberapa elemen kualitas sangat penting 

bagi elemen lainnya dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan masyarakat. 

3. Penelitian Indah Sasima diDesa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba 

Melintang Kabupaten Rokan Hilir ( 2001 ) yang berjudul Service Quality 

Measurement and Reltionship With Customer Satisfactionmenunjukan 

hasil bahwa pengelolaan kualitas pelayanan merupakan strategi penting 

untuk kesuksesan layanan. Hubungan di antara kualitas pelayanan 

administrasi dan kepuasaan konsumen sangat berkaitan. 

 

2.7    Definisi Konsep 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai Definisi Konsesp 

yang di gunakan dalam oenelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Pelayanan publik merupakan  hak dasar bagi setiap warga negara dan 

negara yang merdeka senantiasa memperhatikan hak-hak dasar 

warganya,baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 

2. Pelayanan Administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 
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dekomentasi dan kegiatan tata usaha lainya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk 17 akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-

ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain 

3. Kualitas Pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 

indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi  

kualitas pelayanan menurut apa yang di katakan kosumen. 

Pada kontek pelayanan yang paling harus di hindari adanya korupsi,kolusi 

dan Nepotisme (KKN) sehingga berkembangnya budaya sogok menyogok (suap) 

Biasanya yang memberikan layanan paling senang dengan hal  semacam itu  dan 

sangat mengharapkan agar masyarakat akan melakukan hal tersebut untuk 

memperlancar urusan dalam pelayanan yang diberikan. 

 

2.8  Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah suatu cara dan alat yang digunakan dalam 

menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan cara 

mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel 

tersebut  : 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kualitas Pelayanan 

Administrasi di 

Kantor Desa Mukti 

Sari Kecamatan 

Tapung Kabupaten 

Kampar 

 

Intangibility  

1. Terukur  

2. Berdasarkan hasil 

pengalaman 

3. Dapat Terjamin 

kualitasnya 

 

Heterogenity 

1. Tidak diskriminatif  

2. Akomodatif 

 

Inseparability  

1. Transparan  

2. Komunikatif  

Sumber : Parasuraman dalam Warella,y.2004 

 

 

2.9   Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Bagan kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.2 

Bagan kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber :Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 2017 

Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti 

Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

Intangibility Heterogenity Inseparability 

1. Terukur 

2. Berdasarkan 

hasil 

pengalaman 

3. Dapat 

menjamin 

kualitasnya 

1. Tidak 

deskriminatif  

2. Akomodatif 

1. Transparan  

2. Komunikatif  
 

Kepuasaan Masyarakat 

Tercapai / Tidak Tercapai 
 


