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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud maksud yang nyata. Menurut Hasibuan (2009:1), 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu tadi. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses 

untukmewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengaturproses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secaraefektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Adapun definisi manajemen yang dijabarkan oleh beberapa ahli berikut 

iniseperti oleh James A.F. Stoner dan Charles Wankel (1986:4) dalam 

Siswanto(2011:2), yang berpendapat bahwa: 

Management is a process of palnning, organizing,leading, and controlling 

the efforts of organization members and of using all other organizational 

resources to achive stated organizational goals, (manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya 

anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi 

lainnya, demi terciptanya tujuan organisasi). 

 

 Menurut Stoner dan Wankel, terdapat empat poin utama yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian dalam 

mewujudkan suatu manajemen yang baik, berbeda dengan Terry dan Rue 

dalamSyafiie (2006:49), yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai 

berikut: 
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 Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”, 

sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Manajemen 

mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai 

hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah- istilah “objective” 

atau hal-hal yang nyata usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannnya 

kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat 

digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya 

terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya “output” atau hasil kerja yang 

memadai, kepuasan manusiawi dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik. 

 Menurut Terry dan Rue dalam Syafiie (2006:49), ada beberapa pendekatan 

utama dalam manajemen, antara lain: 

1. Proses Pendekatan Operasional 

Manajemen dianalisa dari sudut pandang apa yang diperbuat 

seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. 

Kegiatan-kegiatan itu atau fungsi-fungsi dasar kedalam mana para manajer 

terlibat, membentuk suatu proses yang dinamakan proses manajemen. 

Pendekatan proses itu memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dasar 

manajemen. Proses pendekatan itu banyak digunakan, karena ia sangat 

menolong dalam mengembangkan pemikiran manajemen dan membantu 

menentukan bentuk manajemen dalam ketentuan-ketentuan yang mudah 

dipahami.  
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2. Pendekatan Sistem Sosial 

Para pendukung pendekatan ini manajemen sebagai suatu sistem 

sosial, atau dengan perkataan lain, sebagai suatu sistem interelasi budaya. 

Ia berorientasi secara sosiologis, berurusan dengan berbagai kelompok 

sosial dan hubungan-hubungan budayanya serta berusaha menyatukan 

kelompok-kelompok ini ke dalam suatu sistem sosial. Suatu organisasi 

dianggap sebagai sebuah organisme sosial, takluk kepada segala 

pertentangan dan interaksi para anggotanya. Pendekatan ini 

memperhitungkan kelahiran, manfaat dan fungsi suatu “organisasi 

informal”, yang dianggap tumbuh menjadi sesuatu, terutama sekali sebagai 

akibat kekuatan-kek uatan sosial. Ia juga memperhitungkan pertimbangan-

pertimbangan etika, pengaruh masyarakat, serikat-serikat kerja dan 

pemerintah. Hasil bersih dari pendekatan sistem sosial adalah terbatasnya 

kekuatan paham sosiologis ke dalam penelitian dan teori manajemen. 

Berdasarkan beberapa definisi para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah serangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sehingga sampai pada tahap 

pengendalian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi atau perusahaan 

tersebut dapat mencapai target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan di 

dalam organisasi atau perusahaan tersebut melalui kerjasama yang baik diantara 

para pegawainya. Sedangkan mengarah seni adalah suatu kegiatan manajemen 

juga perlu mendorong orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa 
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berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru agar tercipta kehidupan organisasi 

dan manajemen yang modern serta fleksibel mengikuti perkembangan zaman. 

 

2.1.1 Pentingnya Manajemen 

Dalam Hasibuan (2009:3), pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas 

(fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. 

Usaha untuk memenuhi kebutuhandan terbatas nya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. 

Dengan  adanya  pembagian  kerja,  tugas,  dan  tanggung   jawab  ini  maka 

terbentuk lah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam 

organisasi ini, maka pekerjaan yang  berat dan sulit akan dapat diselesaikan 

dengan baik serta  tujuan yang diinginkan tercapai. 

Dalam Hasibuan (2009:3) pada dasar nya manajemen itu penting, sebab: 

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga 

diperlukan pembagian kerja, tugas,dan tanggung jawab dalam 

penyelesaiannya. 

2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan 

baik. 

3. Manajemen  yang baik  akan  meningkatkan  daya guna dan  hasil guna 

semua potensi yang dimiliki. 

4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan 

5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 

memanfaatkan men, money, methods, machine, materials, market (6M) 

dalam proses manajemen tersebut. 
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6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

7. Manajemen mengakibatkan pencapaiantujuan secarateratur 

8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 

9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang. 

Manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah 

tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. 

Melalui manajemen yang baik maka pembinaan kerjasama akan serasi dan 

harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan 

tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia 

mengharuskan kita mempelajari, menghayati dan menerapkannya demi hari esok 

yang lebih baik. 

 

2.1.2 Tujuan Manajemen 

Manajemen dibutuhkan padasetiap organisasi, karena tanpa manajemen 

semua uasaha  akan  sia-sia dan  pencapaian  tujuan  akan  lebih  sulit (Handoko, 

2003 : 6). Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu 1) untuk mencapai 

tujuan;  2)   untuk  menjaga  keseimbangan  di  antara   tujuan-tujuan  yang 

bertentangan; 3) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. 

 

2.2 Pengertian Pelayanan 

Secara umum pelayanan dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam 

melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik 

perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan erat kaitannya dengan 
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hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan/masyarakat. Pelayanan dengan mutu 

yang baik dapat memberikan  kepuasan yang diharapkan masyarakat. 

Menurut Moenir(2008:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang 

lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, 

karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan 

orang dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Groon ros (1990:27) dalam 

Ratminto dan Atik (2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud kan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 

Dari pendapat bebera para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan  adalah  suatu aktivitas atau  kegiatan  yang bersifat  tidak  kasat mata 

(tidak dapat diraba) sebagai interaksi antara konsumen dengan karyawan yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksud kan untuk 

memecahkan masalah seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

konsumen/pelanggan. 

 

2.3 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan public sebagai berikut: Pelayanan public adalah 
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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 administrative yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik mempunyai pandangan 

dan definisi dari bebera para ahli, antara lain: 

Menurut Roth (1926:1), Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan 

yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau 

secara khusus (seperti direstoran makanan). 

Berbeda dengan Roth, Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan 

pelayanan public sebagai berikut: Pelayanan public adalah kepercayaan publik. 

Warga Negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan 

pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Pelayanan public yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan 

menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai 

pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang  

baik. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelayanan public menjadi dasar dan acuan bagi terselenggaranya pemberian 

pelayanan yang baik kepada   masyarakat  secara  bertanggungjawab  agar 

terciptanya kepercayaan public serta dapat membangun citra positif untuk 

organisasi pemerintah. 
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2.3.1 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Menurut A. S. Moenir (2008:8) dalam proses kegiatan pelayanan publik 

terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan  unsur- 

unsur tersebut antara lain : 

1. Sistem, Prosedur dan Metode 

Didalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, 

prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam   

memberikan pelayanan. 

2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur Dalam  pelayanan  

publik  aparatur   pemerintah   selaku   personil pelayanan harus 

profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau 

masyarakat. 

3. Sarana dan prasarana 

Dalam pelayanan public di perlukan peralatan dan ruang kerja 

serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parker 

yang memadai. 

4. Masyarakat sebagai pelanggan 

Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan 

sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. 

 

2.3.2 Asas–Asas Pelayanan Publik 

 Menurut Ratminto dan Winarsih, (2005:245) terdapat beberapa asas dalam 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, 

yaitu: 
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1.  Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan 

dari instansi  penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati 

dengan masyarakat pengguna jasapelayanan. 

2.  Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sepende kmungkin, 

dengan demikian konsep onestop shop benar-benar diterapkan. 

3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain 

sesederhan amungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 

pengguna jasa pelayanan. 

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 

pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar- 

benar diperlukan. 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan  harus   dirumuskan  sejelas 

mungkin dengan membuatbagan tugasdan distribusikewenangan. 

6. Transparansi biaya.Biaya pelayanan harus ditetap kan seminimal 

mungkin dan setransparan mungkin. 

7.  Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 

juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas 

dan tidak resah. 

8.  Minimalisasi  formulir.  Formulir-formulir  harus  dirancang  secara 

efisien,  sehingga  akan  dihasilkan  formulir  komposit (satu  formulir 

yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 
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9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 

ditetapkan selama mungkin. 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban baik bagi providers   maupun bagi customers 

harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta 

ketentuan ganti rugi. 

11. Efektivitas  penanganan  keluhan.  Pelayanan  yang  baik  sedapat 

mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika 

muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 

memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif 

sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan 

baik. 

 

2.3.3  Prinsip–Prinsip Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip  

pelayanan   sebagaimana yang disebutkan dalam KEPMENPAN No. 63 Tahun 

2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007: 22) yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

a) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik  tidak  berbelit-belit,  mudah  

dipahami dan mudah dilaksanakan. 
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b) Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

1) Persyaratan teknis dan aminis tratif pelayanan publik 

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c) Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

d) Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepatdan sah. 

e) Keamanan 

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan 

kepastian hokum 

f) Tanggungjawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g) Kelengkapan saranadan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 
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h) Kemudahan akses 

Tempat  dan   lokasi  serta  sarana  pelayanan  yang   memadai,   

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i) Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

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

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,seperti parkir, 

toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

 

2.3.4 Standar Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan public harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai  jaminan  adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan public yang wajib dia taati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, 

berdasarkan KEPMENPAN  No. 63 Tahun 2003, standar pelayanan publik 

meliputi: 

1) Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengadaan. 
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2) Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian  yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3) Biaya pelayanan 

Biaya atau tariff pelayanan termasuk rincian nya yang dititip kan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4) Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5) Sarana dan prasarana 

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan,sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

Unsur, asas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut diatas merupakan 

pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan 

juga berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi 

penyelenggara pelayanan publik. Melalui standar  dalam kegiatan  pelayanan 

publik ini diharapkan  masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat. 
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2.4  Manajemen Pelayanan Umum 

Moenir (2002 : 186) yang menyatakan bahwa manajemen pelayanan 

umum adalah  “Manajemen proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus 

pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan 

umum/kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan 

pihak yang dilayani”. 

Masih menurut Moenir (2002 : 12) Timbulnya pelayanan dari orang lain 

kepada seseorang yang orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu 

yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji sendiri dari segi 

kemanusiaan. Pelayanan itu timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat 

ideal mendasar dan bersifat material. Faktor yang bersifat ideal mendasar ada 3 

jenis yaitu : 

1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang 

2. Adanya keyakinan untuk orang saling tolong menolong sesamanya  

3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah 

satu bentuk amal shaleh. 

Pelayanan terhadap masyarakat disebut juga sebagai pelayanan publik 

atau juga pelayanan umum dimana pengertian pelayanan umum menurut 

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 

adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang – undangan”. 
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Sedangkan menurut Moenir (2002 : 12) pengertian pelayanan umum 

adalah “setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna 

memenuhi kepentingan orang banyak”. 

 

2.5  Manajemen Pelayanan Publik 

 Menurut Moenir (2008: 186) manajemen pelayanan adalah manajemen 

proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, 

agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai 

sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Sedangkan menurut 

Ratminto dan Atiksepti Winarsih (2005: 4) manajemen pelayanan adalah suatu 

proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun srencana, mengimplementasi 

rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan 

demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. 

 Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan suatu alat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, dengan manajemen yang baik akan memudahkan 

terwujudnya tujuan perusahaan/organisasi, karyawan, dan masyarakat. Dengan 

manajemen juga daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat 

ditingkatkan. 

Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan. 

Meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan 

dan syarat- syarat yang  seringkali tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan 

dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara pasti tetapi relatif. 
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Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan umum, A.S.Moenir (2008: 165) 

mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu: 

1. Layanan 

Agar layanan dapat memuaskan orangatau sekelompok orang yang 

dilayani, maka petuga sharus dapat memenuhi empat syarat pokok yakni: 

(a) tingkah laku yang sopan, (b) cara menyampaikan sesuatu berkaitan 

dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, (c) 

waktu penyampaian yang tepat dan, (d) keramah tamahan. 

2. Produk 

Yang dimaksud dengan produk dalam hubungan dengan sasaran 

pelayanan umumya itu kepuasan dapat berbentuk: 

a. Barang,  yaitu sesuatu yang dapat diperoleh melalui layanan pihak lain, 

misalnya barang elektronik dan kendaraan. 

b. Jasa, produk jasa yang dimaksud adalah suatu hasil yang tidak harus 

dalam bentuk fisik tetapi dapat dinikmati oleh pancaindera dan atau 

perasaan (gerak, suatu, keindahan, kenyamanan, rupa) disamping 

memang ada yang bentuk fisiknya dituju. 

c. Surat-surat berharga, kepuasan berikut ini menyangkut keabsahan atas 

surat-surat yang diterima oleh yang bersangkutan. Keabsahan surat 

sangat ditentukan oleh proses pembuatannya berdasarkan prosedur 

yang berlaku dalam tatalaksana surat pada instansi yang bersangkutan. 
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Adapun manajemen pelayanan yang baik akan dapat diciptakan apabila 

terdapat beberapa faktor yang mendukung, menurut Ratminto dan Winarsih 

(2005:54), yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia Pelayanan 

Manajemen pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para 

petugas pelaksana yang memiliki kompetensi  dan kredibilitas dalam 

menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena manusia selalu berperan aktif dalam 

setiap kegiatan Organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, 

dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian 

pelayanan. 

2. Sistem Pelayanan 

Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen 

pelayanan yang berkualitas adalah sistem pelayanan yang diarahkan 

kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem 

pengembangan pelayanan berdasarkan tujuan yang dihasilkan, dengan 

sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. 

3.   Kultur Organisasi 

Kultur organsisasi dalam pelayanan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam  manajemen pelayanan karena organisasi 

merupakan  pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam 

sebuah program dan berhasil atau tidaknya sebuah manajemen dalam 

pelayanan tergantung pada budaya organisasi didalamnya. Penciptaan 

budaya organisasi ini penting untuk mengetahui dukungan nya  
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terhadap  budaya pelayanan yang memungkinkan para petugas 

melaksanakan semua pekerjaan secara baik sesuai nilai yang dianut, 

yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan 

kinerja pegawai. Organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, 

dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian 

pelayanan. 

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan 

pelayanan publik, maka diperlukan suatua ktivitas manajemen. Aktivitas 

manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu 

mengubah  rencana  menjadi kenyataan,  apakah  rencana  itu  berupa rencana 

produksi atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan (A.S.Moenir, 2008:164). 

Ditinjau dari segi aktivitas manajemen umum yang menonjol diantara 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan menurut A.S.Moenir (2008: 164-185) antara 

lain ialah: 

1.   Menetapkan sasaran 

 Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum 

adalah menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama bagi orang-

orang yang memiliki kepentingan bersama dan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

2.   Menetapkan cara yang tepat 

 Aktivitasnya manajemen yang kedua adalah menetapkan cara 

bagaimana yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini 

termasuk menetapkan  teknik pencapaian,  prosedur dan metode. Khusus 

dalam tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-  benar 
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menjadi perhatian manajemen, karena hal ini akan menentukan kualitas 

dan   kecepatan   dalam  pelayanan,   baik   pelayanan   manual  maupun 

pelayanan  dengan  menggunakan  peralatan.  Adapun  teknik  manajemen 

yang digunakan, yaitu teknik manajemen dengan sasaran, teknik 

manajemen dengan hasil, teknik manajemen dengan sistem, teknik 

manajemen dengan motivasi, dan teknik manajemen dengan pengecualian. 

3.   Melaksanakan pekerjaandan menyelesaikan masalah 

 Dalam pelaksanaan  kegiatan  ini penting  yang harus diperhatikan  

ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah 

yang timbul dan  sekaligus memutuskan  keputusan yang diambil  

menajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat 

dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam inti 

masalah. 

4.   Mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan 

 Pengendalian agak berbeda dengan pengawasan, meskipun 

keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. Perbedaan itu 

terletak pada unsur tanggung jawab. Pada pengendalian, unsur ini jelas 

kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping unsur-unsur 

tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam pengendalian memang 

termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, 

tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan 

pengendalian. 
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5.   Mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 

 Kegiatan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas 

/pekerjaan bukanlah kegiatan  terakhir di dalam rangkaian kegiatan 

manajemen, karenakegiatan (aktivitas) manajemen merupakan suatu 

lingkaran yang selalu bergerak darisuatu kegiatan kekegiatan lainnya tanpa 

ada kesempatan terhenti. Gerakan-gerakan tersebut antara satu dan lainnya 

saling mempengaruhi sehingga menjadi suatu kesatuan. Tidak salahlah 

kalau dikatakan bahwa aktivitas itu juga merupakan sistem dalam 

penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi akan kembali ke kegiatan 

pertama, kedua, ketiga, keempat baik secara terpisah maupun tergabung 

sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan 

atau perbaikan terhadap penjabaran objek, carapen capaian sasaran, 

pelaksanaannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri. 

 

2.6  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) pelayanan perizinan dilakukan dengan penyederhanaan 

penyelenggaraan pelayanan yang dipusatkan pada satu tempat. Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu juga bercirikan adanya lembaga khusus yang memiliki kewenangan 

tertentu untuk memberikan pelayanan, baik itu pelayanan perizinan maupun non- 

perizinan yang mekanisme pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga 

dengan tahap terbitnya dokumen dilaksanakan pada satu tempat. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 

permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu 

dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang kesatu tempat dan 

bertemu dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan 

interaksi antara pemohon dengan petugas perizinandan menghindari pungutan- 

pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan. 

Menurut Trochidis (2008) dalam Rusli (2010), menyatakan bahwa perlu 

dikembangkan model kelembagaan pelayanan publik yang dapat memudahkan 

masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk berurusan dengan pemerintah .Salah 

satu konsep yang dikembangkan adalah model pelayanan yang mengintegrasikan 

berbagai jenis pelayanan pemerintah di satu lokasi. Model pelayanan publik 

seperti ini memiliki berbagai istilah seperti one stop government, integrated 

service delivery, seamless government, joined up government, single accesspoint, 

onestopshop, one stop service. 

Menurut Trochidis dalam Rusli (2010), sistem pelayanan publik yang 

terintegrasi menjanjikan pelayanan yang mulus dari berbagai organisasi 

pemerintah, menciptakan efisiensi dan pengalaman pelayanan yang lebih baik 

bagi penyedia layanan serta pengguna layanan itu sendiri. Sedangkan diIndonesia, 

istilah One Stop Service lebih dikenal dengan model Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP). Hal ini sejalan dengan pendapat Rusli (2010:16) yang menyatakan 

bahwa model pelayanan terpadu satu pintu atau sekarang banyak yang 
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menyebutnya dengan istilah “Pelayanan Satu Kali Selesai” (One Stop Service), 

yaitu pelayanan yang dilakukan oleh suatu kantor, dimana masyarakat yang 

memerlukan pelayanan apa saja dapat dilakukan dengan menghubungi dan 

menerima layanan dari kantor tersebut. Kantor tersebut berfungsi sebagai  

frontliner dan back line. 

Dalam mengelola model pelayanan publik seperti one stop service atau 

diterjemahkan menjadi pelayanan terpadu satu pintu menurut Kubicek dan Hagen 

dalam Rusli (2010), ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek 

koordinasi antar institusi pemerintah pemberi pelayanan, aspek hukum, teknologi, 

sumber daya manusia dan pengganggaran. Dengan kata lain pengembangan model 

pelayanan publik yang berorientasi kepada pelanggan harus memperhatikan 

kapasitas kelembagaan dan kewenangan, sistem dan etika pelayanan, prasarana 

fisik pelayanan, dan kapasitas SDM dan memberikan insentif. 

Model pelayanan one-stop service smenurut Kubicek dan Hagen dalam 

Rusli (2010), memiliki berbagai tujuan sebagai berikut: 

1.  Memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan 

meningkatkan citra administrasi publik 

2.  Interaksi yang efisien dan efektif antara masyarakat dengan instutusi 

publik, dan bahkan dapat menghemat biaya pelayanan administratif. 

Adapun ciri-ciri pelayanan terpadu satu pintu menurut Rusli (2010) adalah  

sebagai berikut: 

1. Wewenang proses dan penandatanganan surat izin berada disatu pihak 

yaitu instansi pelayanan. Khusus untuk pelayanan administrasi 
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kependudukan, berdasarkan peraturan internasional, walaupun dilakukan 

diPTS Ppenandatanganannya tetap dilakukan oleh lembaga  pencatatan 

sipil. 

2. Koordinasi (dalam hal pelayanan dan proses perizinan) lebih mudah dan 

dilakukan oleh Kepala PTSP. Kepala PTSP juga berperan sebagai Ketua 

Tim Tinjauan Lapangan (dan SKPD teknis lainnya sebagai anggota tim) 

untuk proses pemberian izin-izin tertentu. 

3. Mekanisme dan prosedur akan lebih mudah disederhanakan karena 

keputusan berada ditangan Kepala PTSP. 

4. Pengawasan menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga PTSP dan 

SKPD teknis. 

5. SPM relatif akan mudah dilakukan karena kewenangan mengkoordinir dan 

mengawasi pelaksanaan pelayanan berada di tangan satu pihak. 

6. Lokasi pelayanan berada disatu tempat (terpusat) tetapi terdapat 

kemungkinan luas  untuk melakukan inovasi dan terobosan pelayanan 

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, misalnya membuka cabang 

diberbagai lokasi, mobil keliling untuk menjemput berkas-berkas di 

berbagai kecamatan. 

7. Lembaga pelayanan sebaiknya berbentuk kantor atau dinas yang bereselon 

II,     sehingga     tidak     terjadi     keseganan    pimpinannya  untuk  

mengkoordinasikan SKPD lainnya yang bereselon. 
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2.7  Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

Islam bukan hanya ad-din (agama), bukan juga millah (ideologi) semata, 

tetapi Islam bagian dari sistem (manhag) dan pandangan hidup (way of life) bagi 

segenap umat manusia. Syariat Islam merupakan kosmologi kehidupan yang 

mengatur bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan mereka, namun 

juga mampu menjadi Insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada 

orang lain. Syariat Islam sebagaimana dijelaskan Abu Bakar (2008 : 2) adalah 

tuntutan, bimbingan dan aturan Allah, baik prinsip-prinsip maupun lainnya guna 

memandu perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesame manusia, 

diri sendiri dan lingkungannya. Ajarannya tak terbalas dalam hal privat, 

melainkan juga meliputi sektor publik. Dari persoalan yang sepele hingga yang 

paling rumit. 

Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri sehingga lebih mementingkan 

hajat profan semata, tetapi hakikat kehidupan adalah menjadi abdi yang dapat 

berguna sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai bentuk manifertasi khaira 

ummah (umat yang terbaik) “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia lainnya”. Demikianlah sabda Nabi junjungan alam yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penggalangan hadis tersebut menyirat segudang 

makna yang sangat mendalam dan utopis bahwa senang atau tidak, berat atau 

ringan, eksistensi manusia dijagat raya ini tidak lain adalah menjadi (khira 

ummah) yang berguna bagi entitas lain. 

Setiap manusia adalah khalifah dimuka bumi yang harus siap mengemban 

tugas masing-masing dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah 
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diserahi amanah tersebut. Destinasi akhir manusia selain mampu meraih 

ketakwaan, juga menjadi manusia yang terbaik dimuka bumi (khira ummah). 

Konklusi ini cukup jelas disebutkan dalam al-quran surat Ali- Imran : 110 

                       

                         

        

Artinya:  Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik. 

 

Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda “Sebaik-baiknya kalian adalah orang 

yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga (HR 

Tirmidzi)”. 

Berbuat baik kepada sesame akan menimbulkan senang dan bahagia 

kepada seseorang yang memerlukan pelayanan, berbuat baik kepada semua ini 

dijelaskan dalam al-quran surah An-Nisa : 36 

                          

                          

                       

 
Artinya; Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan 

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membangga-banggakan diri, 



 43 

Dalam surah Al-Mutafifin : 1-6 

                         

                            

           

Artinya: 

1.   Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

2.   (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 

minta dipenuhi, 

3.   Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. 

4.  Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan, 

5.   Pada suatu hari yang besar, 

6.   (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? 

 

Pada hari ini akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah 

mengenai segala sesuatu yang telah mereka perbuat, apakah itu masalah yang 

kecil apalagi masalah yang besar. Dalam surah Al-Kahfi : 49 yang berbunyi : 

                         

                      

          

Artinya:  Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah 

ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka 

berkata: "Aduhai celaka kami, Kitab apakah Ini yang tidak 

meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia 

mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang Telah mereka 

kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang 

juapun". 
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1.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Setiyorini (2013) tentang Analisis 

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai. Masalah yang mucul 

dalam penelitian ini mengenai keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan 

bangunan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa faktor penyebab 

keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan bangunan dan Hasil dari 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan ditemukan adanya 

faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan 

bangunan yaitu faktor aturan dan faktor kemampuan. Dalam penelitian ini yang 

membedakan dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian terdahulu ini 

hanya membicarakan mengenai pelayanan penerbitan surat Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Dumai yang lebih fokus pada bidang izin usaha IMB sedangkan yang penulis teliti 

dari keseluruhan manajemen pelayanan hingga keseluruhan bidang. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wenny Anggraini (2015) tentang 

Peranan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam 

Membentuk Citra Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan hasil penelitiannya adalah Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal kota Pekanbaru memiliki peran melaksanakan koordinasi dan 

menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam bidang perizinan dan non 

perizinan secara terpadu dengan perinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, 

simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam penelitian ini yang membedakan 
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dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian terdahulu ini membicarakan 

mengenai peranan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam 

membentuk citra pelayanan publik sedangkan yang penulis teliti tidak hanya 

melihat peranan Dinas terkait melainkan melihat dari keseluruhan aspek 

manajemen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ersyah Mariska (2017) tentang Analisis 

Kualitas Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Bengkel Motor pada  Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri 

Hulu. Masalah yang mucul pada penelitian ini yaitu mengenai ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apa faktor penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat 

merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan beberapa faktor internal 

pada kinerja pelayanan publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki 

wewenang baik permasalahan pelayanan seperti berapa lama pembuatan surat izin 

usaha bengkel motor, kinerja dari pada pelayanan, ataupun mengenai biaya. 

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis bahwa dalam 

penelitian terdahulu ini hanya membicarakan mengenai kualitas pelayanan 

pengurusan izin usaha bengkel saja hanya fokus pada satu bidang izin usaha 

sedangkan yang penulis teliti dari keseluruhan manajemen pelayanan 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslikha (2014) tentang Analisis 

Kepuasan Masyarakat Pengguna Jamkesda dalam Menerima Pelayanan 

Kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung kecamatan Merbau Kepulauan 

Meranti, menggunakan metode penelitian kualitatif dan untuk mengetahui sampel 

menggunakan rumus sloovin. Hasil penelitian bahwasannya analisis kepuasan 
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pengguna jamkesda dalam kategori baik kedisiplinan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan sudah baik namun masih ada 

kekurangan dalam keadilan mendapatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam 

penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis bahwa dalam 

penelitian terdahulu ini hanya membicarakan mengenai kepuasan masyarakat 

pengguna Jamkesda dalam menerima layanan kesehatan sedangkan yang penulis 

teliti dari keseluruhan manajemen pelayanan perizinan dari sistem prosedur yang 

berbelit-belit hingga lamanya waktu pembuatan surat izin. 

 

2.9  Defenisi Konsep  

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang 

jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis 

dan pembaca. Berikut adalah konsep-konsep yang digunakan peneliti: 

a. Manajemen 

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber- sumber lainnya. 

b. Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu usaha dalam serangkaian kegiatan yang 

dilakukan guna memberikan kepuasan bagi orang lain serta konsumen 

(masyarakat) sehingga dapat memperoleh aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi pemberi layanan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang akan dicapai. 
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c. Manajemen Pelayanan 

Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, 

mengimplementasi rencana, mengkoordinasi dan menyelesaikan 

aktivitas- aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. 

d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses  

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 

penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. 

 

2.10   Indikator 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Analisis 

Manajemen 

Pelayanan 

Pada Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu Satu 

Pintu 

Kabupaten 

Indragiri 

Hulu(A.S 

Moenir : 2008) 

 

 

1. Sistem 

mekanisme 

prosedur 

1. Mekanisme Prosedur 

2. Kesederhanaan Prosedur 

Pelayanan 

3. Kepastian jadwal penyelesaian 

pelayanan 

4. Kewenangan dan proses 

2. Personil 1. Kemampuan petugas 

pelayanan 

2. Disiplin dalam melaksanakan 

tugas 

3. Terbuka terhadap kritikan 

masyarakat. 

3. Sarana dan 

prasarana 

1. Peralatan dan ruang kerja 

2. Fasilitas pelayanan publik 

4. Masyarakat 

sebagai 

Pelanggan  

1. Masyarakat sebagai Pelanggan 

2. Tingkat kesadaran msyarakat 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Pelayanan 

Satu Pintu 

Layanan Perizinan dan 

Non Perizinan Dengan 

Sistem Satu Pintu 

Sistem, 

mekanisme, 

prosedur 

Personil 
Sarana dan 

prasarana 

Masyarakat 

sebagai 

pelanggan 


