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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pelayanan Publik 

Menurut UU No 25 tahun 2009, 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 administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Pelayanan publik Lijan Poltak Sinambela dalam Moenir (2010:5-6) adalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

Negara.Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrasi) haruslah 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. kenutuhan dalam hal ini bukanlah 

kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebuutuhan akan kesehatan, pendidikan, 

dan lain-lain. 

Menurut Santoso (2009 : 58), pelayanan publik adalah pemberian jasa, 

baik oleh pemerintah, pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 

Menurut Sinambela (2005:5), pelayanan publik adalah setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah terhadapsejumlah manusia yang memiliki setiaip 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpylan dan kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 
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pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan.  

Bambang Istianto (2011 : 111) mengatakan bahwa sendi-sendi tatalaksana 

pelayananan publik, pada hakekatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok 

sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam perumusan tatalaksana dan 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.  

Dalam penerapan pelayanan publik dibutuhkan prinsip-prinsip yang dapat 

menjadi landasan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya prinsip 

maka tujuan dari terselenggaranya pelayanan publik akan mudah tercapai.   

1. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. 

Salah satu indikator adanya kepuasan pelanggan adalah tidak adanya 

keluhan pelanggan. Sutopo (2006 : 29) 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “excellen 

service” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau 

pelayanan yang terbaik.Disebut baik dan sangat baik, karena sesuai dengan 

standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi, pelayanan pada 

dasarnya memiliki aturan pelayanan. 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat 

memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan 

focus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima sekarang sering 

diberikan oleh instansi pemerintah di dasarkan dengan Aksioma bahwa 
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“pelayanan adalah pemberdaya”. Jika pada sektor bisnis atau swasta 

pelayanan berorientasi pada profit atau keuntungan perusahaan. Tetapi 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya tidaklah 

mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Pelayanan prima memperhatikan kepedulian kepada pelanggan 

dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasan, agar mereka selalu loyal kepada 

organisasi atau perusahaan. 

2. Standar Pelayanan 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 214 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan adalah tolak ukur yang 

dipergunakn sebagai pedoman penyelenggaran pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewjiban dan janji penyelengaraa 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur.  

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 

a. Sederhana, Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 

mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan 

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 



 16 

b. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan dan 

pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan 

atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

c. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggujawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

d. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan 

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 

e. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses 

oleh masyarakat. 

f. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan 

Di dalam suatu pelayanan biasanya terdapat kendala-kendala yang 

menyebabkan pelayanan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. 

Lemahnya pelayanan publik menurut Moenir (2015 : 40) diantaranya 

adalah : 

a. Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang 

menjadi tanggung jawabnya, akibatnya mereka berjalan dan melayani 

seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya 

sudah gelisah. Akibat wajar inilah tidak adanya disiplin kerja; 
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b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai 

sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya; 

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi 

kesimpangansiuran penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya 

tugas tidak ada yangmenangani; 

d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun 

secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, 

berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara 

lain “menjual” jasa pelayanan; 

e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 

dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil kerja tidak memenuhi standar 

yang telah ditetapkan; 

f. Tidak tersedianya pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan 

menajadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah 

terlambat. 

Menurut Moenir (2015 : 88) pelayanan harus memenuhi beberapa 

faktor pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, yaitu : 

a. Faktor Kesadaran 

Kesadaran merupakan suatu proses berpikir melalui metode 

renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan 

keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam 

jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan 
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dilakukan kemudian. Kesadaran berfungsi sebagai acuan dasar yang 

melandasi dalam perbuatan atau tindakan yang berikutnya.Adanya 

kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan 

kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu 

kehendak.Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam 

bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua 

orang dalam organisasi kerja. 

Kesadaran kerja merupakan kesadaran dalam pelaksanaan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya yang menyangkut penyelesaian dan 

pemberian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaha meningkatkan 

hasil kerja.Kesadaran membawa dampak yang sangat positif terhadap 

organisasi dan pekerjaan itu sendiri.Kesadaran menjadi sumber 

kesungguhan dan disiplin dalam melakasanakan tugas, sehingga 

hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan 

baik dalam perwujudan standar pelaksanaan maupun standar 

operasional. 

b. Faktor Aturan 

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan orang lain.  Makin  maju dan majemuk suatu masyarakat 

makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat 

hidup layak dan tenang tanpa aturan.  

Aturan pada sebuah organisasi memiliki fungsi untuk mengikat 

semua anggota agar dapat berjalan sesuai dengan aturan Sehingga 
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nantinya organisasi tersebut bisa memiliki arah dan tujuan.Dalam 

organisasi aturan menyangkut segala ketentuan baik tertulis dalam 

organisasi yang meliputi waktu kerja, kedisiplinan dalam melakukan 

pekerjaan, memberikan sanksi terhadap pelanggaran kerja, serta 

ketentuan lain yang telah ditetapkan. 

c. Faktor Organisasi 

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan 

organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam 

penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus 

kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi 

kompleks.Oleh karena itu organisasi yang dimaksud di sini tidak 

dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada 

pengaturan dan mekanisme kerja yang mampu menghasilkan 

pelayanan yang memadai. 

Organisasi melakukan pengaturan struktur yang menggambarkan 

hierarki pertanggung jawaban, pembagian kerja yang berdasarkan 

keahlian dan fungsinya pada masing-masing bagian sesuai dengan 

tugas yang ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi.Selain itu 

oraganisasi juga mengatur sistem, prosedur, dan metode yang 

berfungsi sebagai tata cara atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. 
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d. Faktor Pendapatan 

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan 

atas tenaga dan fikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain, baik 

dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. 

Faktor pendapatan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dimana apabila faktor ini tidak diperhatikan bahkan tidak 

mencukupi untuk kebutuhan fisik minimum, maka akan menimbulkan 

keresahan dan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan, sehingga karyawan tersebut dengan terpaksa melakukan 

pekerjaan tambahan di luar bidang tugasnya, agar terpenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Faktor kemampuan karyawan mempengaruhi kualitas pelayanan 

karena pada umumnya para karyawan yang mempunyai kemampuan 

dan keterampilan inilah yang sehari-hari menjalankan tugas di bidang 

pelayanan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.Dengan 

kemampuan dan keterampilan yang memadai, maka pelaksanaan tugas 

atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi 

keinginan semua pihak.Kemampuan karyawan dapat ditingkatkan 

dengan pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, 

mengadakan pendidikan dan latihan khusus pegawai. 
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f. Faktor Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 

pembantu sosial dalam rangka kepentingan orang yang sedang 

berhubungan dengan organisasi kerja tersebut.Faktor ini 

mempengaruhi kualitas pelayanan karena merupakan alat utama atau 

pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, sarana 

pelayanan juga mempunyai fungsi untuk mempercepat proses 

pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menimbulkan 

kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, dan menimbulkan 

perasaan kepuasan. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut Ibrahim (2011:40), Kualitas pelayanan adalah suatu kondisi 

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

dengan penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan 

public tersebut. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. apabila masyarakat tidak merasa 

puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat 

dikatakan tidak berkalitas. 

Menurut Zeithhaml, Berry, dan Pasuraman di dalam buku Hardiyansyah 

(2011:46), terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu : 
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1. Tangiable (berwujud) : Kualitas pelayanan berupa sarana fisik 

perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.  

2. Reliability (Kehandalan): Kemampuan dan kehandalan untuk 

menyediakan pelayanan yang terpercaya.  

3. Responsiveness (ketanggapan): Kesanggupan untuk membantu dan 

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 

keinginan konsumen. 

4. Assurance (jaminan) : kemampuan dan keramahan serta sopan santun 

pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Emphaty (Empati) : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 

terhadap konsumen.  

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan.Kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan 

Partisipasi Masyarakat Bahwa Kualitas Pelayanan Publik Yaitu: 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan terhadap pelayanan ayng diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Persyaratn pelayanan, yaitu persyatan teknis dan administrasi yang 

diperlukan untuk mendapatkan pekayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 
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3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberdaan kepastian petugas dalam 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 

tanggungjawab). 

4. Kedisiplinan Petuga Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petgas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesoopanan Dan Keramahan Petugas, yaiut sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah 

serta saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yan ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang ditetapkan. 
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12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyaman Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasrana pelayanan yang 

bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan ras nyaman kepda 

penerima pelayanan. 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara layanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  

 

2.3 Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan 

atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan 

teknis dan laik jalan (UU No. 22 Tahun 2009). 

Persyaratan teknis sebagaimana tertulis dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 22 

Tahun 2009 yang menjadi salah satu persyaratan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan raya sebagai berikut: 

a. Susunan  

b. Perlengkapan  

c. Ukuran  

d. Karoseri  

e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya 

f. Pemuatan  
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g. Penggunaan  

h. Penggandengan kenaraan bermotor, dan/atau 

i. Penempelan kendaraan bermotor. 

Sedangkan persyaratan Laik Jalan sebagaiman tertulis dalam pasl 48 ayat 

3 UU No. 22 Tahun 2009 yang juga meliputi salah satu persyaratan kendaraan 

yang dioperasikan dijalan raya sebagai berikut: 

a. Emisi gas buang 

b. Kebisingan suara 

c. Efisiensi sistem rem utama 

d. Efisiensi rem parker 

e. Kincuproda depan 

f. Suara klakson 

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama 

h. Radius putar 

i. Akurasi alat petunjuk kecepatan 

j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan 

k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. 

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu 

kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor 

penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat 

supensi/roda, perangkat kemudi berserta kelistrikan yang saling mengadakan 

interrelasi secara tertib. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta 
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temepelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan 

dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian (UU No. 22 Tahun 2009 pasal 49 

ayat 1). 

 

2.4 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

Dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain sebaiknya ikhlas tanpa 

mengharapkan sesuatu dari yang dialayani (masyarakat) dengan arti tanpa adanya 

pungutan lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan 

yang prima. Allah SWT memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang 

memanipulasi atau menutupi hal yang benar karena hal tersebut riba, sebagaimana 

firman Nya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yaitu : 

                               

                               

              

 

Artinya : 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang); 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran 

dari orang lain mereka minta dicukupkan; 3. Dan apabila mereka 

menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi; 4. 

Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan; 5. Pada suatu hari yang besar; 6. (yaitu) pada hari 

(ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. 

 

Selanjutnya Rasulullah SWA juga menjelaskan ancaman untuk orang yang 

tidak mendelegasikan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, Dalam HR. Bukhori: 

“Rasulullah SWA bersabda : “Jika sebuah urusan diberikan kepada yang 

bukan ahlinya, maka tunggulah kehacurannya” (HR Bukhori) 
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Berdasarkan hadist diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan di dalam 

Islam berkaitan dengan profesionalitas. Allah SWT sangat menyukai hambanya 

yang bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan melakukan pekerjaan 

secara profesional (itqon). Karena suatu pekerjaan akan menjadi sarana untuk 

mendapatkan surga bagi orang yang mengerjakannya, yaitu orang yang 

profesional, bersungguh-sungguh, dan tekun. Diantara bentuknya adalah, tuntas 

melaksanakan pekerjaan yang diamanakan kepadanya, memiliki keahlian di 

bidangnya, dan sebagainya. Dalam hadits Rasulullah bersabda, yang artinya 

:“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia 

menyempurnakan pekerjaannya” (HR. Tabrani) 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping 

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan 

factor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk 

dapat mngembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil 

penelitian sebelumnya yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1  Aria Aldana, 

Tahun 2016 

Kualitas Pelayanan 

Rekomendasi Penelitian 

Bagi Mahasiswa Strata 

Satu (S-1) Di Badan 

Pelayanan Perizinan 

Terpadu  (BP2T) 

Provinsi Riau. 

Hasil penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan Kualitas 

Pelayanan Di Badan 

Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BP2T) berjalan 

dengan baik. 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2 Irma Wahyuni, 

Tahun 2015 

Analisis Pelayanan 

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Pada Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) 

Perhubungan 

Komunikasa dan 

Informasi Kecamatan 

Mandau-Pinggir 

Kabupaten Bengkalis. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualias 

pelayanan pengujian berkala 

kendaraan bermotor di 

UPTD Perhubungan 

Komunikasi dan Informasi 

Kecamatan Mandau-Pinggir 

Kabupaten Bengkalis 

berjalan dengan baik. 

3 Ayu Retno 

Wulandari 

Analisa Kualitas 

Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

(PKB) UPT Balai 

Pengujian Kendaraaan 

Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten 

Jember 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa tingkat 

kualitas pelayanan 

pengujian kendaraan 

bermotor 

UPTD Balai Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten 

Jember dapat 

dikategorikan dalam 

kualitas pelayanan yang 

tidak baik. 

 

2.6 Defenisi Konsep 

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 

dan permaslahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. 

1. 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 administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. Salah satu 

indikator adanya kepuasan pelanggan adalah tidak adanya keluhan 

pelanggan. 



 29 

3. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 214 Tentang Pedoman 

Standar Pelayanan, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakn 

sebagai pedoman penyelenggaran pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewjiban dan janji penyelengaraa kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 

4. Menurut Zeithhaml, Berry, dan Pasuraman di dalam buku Hardiyansyah 

(2011:46), terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima 

dimensi kualitas pelayanan, yaitu : 

a. Tangiable (berwujud)  

b. Reliability (Kehandalan)  

c. Responsiveness (ketanggapan) 

d. Assurance (jaminan) 

e. Emphaty (Empati). 

5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan 

atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan (UU No. 22 Tahun 2009). 

 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk 
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mempermudah analisa agar mendapat kesatuan pengetahuan, maka penulis 

memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini. 

Berikut dapat dilihat konsep operasional dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional  

Variable Indikator Sub Indikator 

Kualitas  

pelayanan 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor Di 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

1. Tangible (berwujud) a. Kenyamanan  

b. Ketersediaan Alat Uji 

Kendaraan 

2. Reliability 

(kehandalan) 

 

a. Kemampuan dan 

keahlian dalam 

menggunakan alat 

bantu 

b. Kecermatan  

3. Responsiviness 

(ketanggapan) 

 

a. Cepat, tepat, dan 

cermat 

b. Merespon setiap 

keluhan 

4. Assurance (jaminan) 

 

a. Jaminan Biaya 

 5. Empathy (empati) 

 

a. Sikap ramah dan sopan 

b. Mendahulukan 

kepantingan mayarakat 

dan tidak diskriminatif. 

Sumber : Teory Zeinthaml, Berry, dan Pasuraman dalam Buku Hardiyansyah 

(2011:46) 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kualiats Pelayanan Pengujian 
Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

Rumusan Masalah 2: 

Apa saja Kendala-kendala 

Kualitas Pelayanan 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor Di Dinas 

Perhubungan Kabupaten 

Kampar 

 

Rumusan Masalah 1: 

Bagaimanakah Kualiats 

Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor Di 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

 

Indikator : 

1. Tangiable (berwujud) 

2. Reliability (kehandalan) 

3. Responsiveness 

(ketanggapan) 

4. Assurance (jaminan) 

5. Empathy (empati) 

 

Agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar dapat berjalan secara maksimal dan mencapai kepuasan 

masyarakat. 

 

 


