
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pelayanan Publik 

1. Pelayanan 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. Monir (2003:16) dalam pasolong 

(2008:128), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan melalaui aktivitas orang lain secara langsung.  

Sedangkan menteri pendayagunaan aparatur negara (1993), 

mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan 

penjabaran dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.  

Menurut Inu Kencana Syafiie(2003:116-117) ada tiga pokok unsur 

dalam pelayanan : 1) biaya relative harus lebih rendah, 2) waktu untuk 

mengerjakan relative cepat, dan 3) mutu yang diberikan relative lebih 

bagus. 

Jadi, pelayanan yaitu suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan 

dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau 

pelayanan. Dengan demikian hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
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pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 

kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan itu 

adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain secara langsung yang telah diatur dalam 

peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Di segala 

segi masyarakat membutuhkan pelayanan baik itu dalam bentuk jasa 

maupun barang. Pelayanan yang diinginkan masyarakat ialah pelayanan 

yang tanpa membedakan satu sama lainnya.  

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 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. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
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Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) dalam Pasolong 

(2008:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Agung Kurniawan (2005:6) dalam pasolong (2008:128) 

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan.  

Pelayanan publik menurut Sinambela, dkk (2010:5) adalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

Negara.  

Lalu dalam kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokan 

pelayanan publik itu kedalam tiga bagian di instansi pemerintahan baik itu 

instansi pemerintahan pusat, daerah maupun BUMN/BUMD. 

Pengelompokan itu didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta 

produk pelayanan yang dihalakan, yaitu (1) pelayanan administrative, (2) 

pelayanan barang, (3) pelayanan jasa. 

Pelayanan administrative adalah jenis pelayanan yang diberikan 

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainya yang hasil akhirnya berupa 

dokumen, seperti halnya sertifikat, surat-surat izin, rekomendasi dan 
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lainnya. Contohnya seperti jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan 

IMB, pelayanan administrative lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran, Izin 

praktek dokter, izin higenis dll. 

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan berupa penyediaan atau 

pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampainnya 

kepada konsumen langsung dalam suatu system. Secara keseluruhan hasil 

yang dihasilkan berbentuk benda atau yang dianggap benda yang 

memberikan niali tambah secara langsung bagi pengguna misalnya, jenis 

pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon. 

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia pelayaanan yang berupa sarana prasarana serta penunjangnya. 

Yang menghasilkan berupa jasa yang mendatangkan manfaat penerimanya 

secara langsung dan habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, 

pelayanan angkatan darat, laut, dan udara. Pelayanan kesehatan, pelayanna 

perbankan dll. 

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diatas dalam konteks 

pelayanan publik itu memiliki orientasi adalah pelanggan atau publik 

(masyarakat) yang dialayani. Maka jelas perhatian dari aparatur sipil 

Negara harus berorientasi kepada publik. Karena publik berhak unruk 

mendapatkan pelayanan yang baik. 

Sedangkan pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan 

Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 

7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
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penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas 

pelayanan sebagai berikut:  

a. Transparansi;  

b. Akuntabilitas;  

c. Kondisional;  

d. Partisipatif;  

e. Kesamaan Hak; dan  

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

Selain defenisi pelayanan publik menurut para ahli diatas maka 

pelayanan publik menurut Kepmen PAN nomor 25 Tahun 2004 adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

3. Prinsip Pelayanan Publik  

Sendi-sendi tatalaksana pelayanan umum, pada hakekatnya 

merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi 

pedoman dalam perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan 
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pelayanan umum. Dalam kepmenpan no 63 tahun 2003 prinsip pelayanan 

publik itu ada sepuluh butir prinsip pelayanan publik yang menjadi 

pedoman dalam instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat, berikut dijelaskan kesepuluh prinsip pelayanan 

publik: 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; 

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 

c. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar,tepat, dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 
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f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertangungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, 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. 

4. Etika Pelayanan Publik 

Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi 

aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. 
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Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan 

pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika birokrasi harus diarahkan 

kepada kebijakan-kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan 

masyarakat. Dalam buku Agus Dwiyanto(2008:192) perilaku aparat 

birokrasi yang memiliki etika dapat tercemin pada sikap sopan dan 

keramahan dalam menghadapi masyarakat pengguna jasa. Etika juga 

mengandung unsur moral, sedangkan moral tersebut memiliki ciri rasional, 

objektif, tanpa pamrih, dan netral. 

 Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik 

sudah sepantasnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk tindakan 

diskriminatif yang merugikan pengguna jasa lain. Etika pelayanan publik 

merupakan bidang etika terapan atau etika praktis. Dengan demikian, etika 

pelayanan publik tidak berkaitan dengan perumusan standar etika baru, 

tetapi berkaitan dengan penggunaan atau penerapan standar-standar etika 

yang telah ada. Jelasnya, etika pelayanan publik berkaitan dengan prinsip-

prinsip atau standar-standar moral dalam menjalankan tanggung jawab 

peran aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan 

bagi kepentingan publik. Etika pelayanan dalam kinerja pelayanan publik 

diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari aparat birokrasi 

terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kepentingan pengguna 

jasa ditempatkan sebagai tujuan utama. 

Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur 

pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil 
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keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dalam sudut pandang 

etika. Karena etika bersangkut paut dengan bagaimana agar manusia 

mencapai kehidupan yang baik, makan penerapan etika dalam konteks 

pelayanan publik dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat oleh 

aparatur birokrasi benar-benar memenuhi harapan masyarakat tesebut. 

Menurut Denhardt (dalam Keban, 2008: 168) etika pelayanan 

publik diartikan sebagai filsafat dan professional standart (kode etik), atau 

moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang 

seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator 

publik. Definisi Denhardt tersebut menekankan etika pelayanan publik 

sebagai kode etik. Selain itu, Rohman, dkk (2010: 24) mendefinisikan 

bahwa etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik 

dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai 

hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang 

dianggap baik. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan Publik  

1. Kualitas 

Kalau berbicara kualitas, kualitas merupakan kata yang 

menyandang arti relative karena kualitas bersifat abstrak, kualitas dapat 

digunakan untuk menilai sesuatu yang memenuhi suatu spesifikasi atau 

kriteria yang menentukannya. Apabila spesifikasi terpenuhi maka dapat 

dikatakan bahwa kualitas itu baik namun berbeda apabila spesifikasi itu 

ada yang tidak terpenuhi maka kualitas itu dikatakan buruk. Dengan 
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demikian untuk menentukan kualitas dengan spesifikasi atau persyartan 

tertentu maka diperlukan indikator. Spesifikasi itu dirancang, indokator 

pun dirancang maka kualitas secara tidak langsung hasil rancangan yang 

kemungkinan tidak tertutup untuk diperbarui seiring berjalannya waktu.  

Menurut Sinambela, dkk (2010:6)  adapun dalam defenisi strategis 

dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).  

 Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2004:2) dalam Pasolong 

(2008:132) adalah: 

a. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan; 

b. Kecocokan pemakaian; 

c. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan; 

d. Bebas dari kerusakan;  

e. Pemenuhan kebutuhan pelaggan semenjak awal dan setiap saat; 

f. Melakukan segala sesuatu semenjak awal; 

g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

Lukman (dalam Lindawati 2008:26) kualitas pelayanan adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang 

telah dilakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan. Standar 

pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembukuan 

pelayanan yang baik. 

 Dalam PERMENPAN NO 15 Tahun 2014  Standar Pelayanan 

adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
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pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Secara umum bahwa kualitas itu ditentukan dengan adanya 

persyaratan yang telah dirancang semisal persyaratan yang dibuat oleh 

pemerintah dalam mengukur kualitas pelayanan publik. Kualitas memiliki 

indikator yang dirancang pula tidak ada kemungkinan standar dalam 

kualitas itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

Berry (dalam Nasution, 2010:87) ada lima penentu kualitas yaitu:  

a. Keandalan, kemampuan untuk melaksanankan jasa yang dijanjikan 

dengan terpercaya dan akurat, 

b. Daya tanggap, kemampuan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat, 

c. Kepastian, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, 

d. Empati, kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan, 

e. Berwujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan materi 

komunikasi. 

Dalam memperhatikan apa yang sebenarnya terdapat dalam arti 

kata kualiatas maka sebuah organisasi akan memberikan pelayanan yang 

memang memenuhi unsur kualitas itu sendiri. 
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2. Pelayanan yang Berkualitas 

Menurut Sinambela dkk.(2006:6) dalam Pasolong (2008:133), 

bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari: (1) transparansi, yaitu 

pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti, (2) akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) 

kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas, (4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat; (5) kesamaan hak, yaitu pelayanan 

yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya 

suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan (6) keseimbangan hak dan 

kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan 

antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Kasmie (2005:31) dalam Pasolong (2008:133), mengatakan bahwa 

pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan 

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan 

standar yang ditentukan. 

Mengetahui suatu kualitas pelayanan dari sebuah organisasi itu 

penting dan bermanfaat untuk organisasi itu. Suatu kualitas yang baik itu 

bergantung pada kepuasan pelanggan. Kualitas dalam pelayaan 
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diorganisasi dapat dilihat dari apa yang diinginkan oleh pelanggan yaitu 

bagian eksternal dari organisasi itu. Pelayanan internal yang dilakukan 

harus memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pelanggan (eksternal) 

dengan menanyakan keiinginan pelanggan itu. Apabila keiinginan atau 

kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi maka kualitas belum dapat dikatakan 

bagus. Kualitas yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri.  

Menurut Lenvine dalam Dwiyanto (2008:143) untuk menilai 

kualitas pelayanan publik terdapat sejumlah indikator yang dapat 

digunakan. Pelayanan publik di Negara demokrasi setidaknya harus 

memenuhi: 

a. Responsiveness atau resposivitas adalah daya tanggap penyedia 

layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntunan 

pengguna layanan, 

b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan 

administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan, 

c. Accountability  atau akuntabilitas adalau suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai 

dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang 

dalam masyarakat. 
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 Bambang Istianto (2011:120) mengatakan bahwa kualitas 

pelayanan itu berfokus pada lima bidang yakni: 

a. Fokus pada pelanggan (customer fokus) identifikasi pelanggan 

(internal, eksternal,dan/atau perantara) merupakan prioritas utama. 

Apabila itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah 

mengindentifikasi kebutuhan,keinginan,dan harapan mereka, 

b. Keterlibatan total (total involvement), keterlibatan total mengandung 

arti komitmen total. Manajemen harus memberikan peluang perbaikan 

kualitas bagi semua karyawandan menunjukan kualitas kepemimpinan 

yang bisa memberikan inspirasi positif (lewat partisipasi aktif dan 

tindakan nyata) bagi organisasi yang dipimpin, 

c. Pengukuran, dalam hal ini, kebutuhan pokonya adalah menyusun 

ukuran-ukuran dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi 

dan pelanggan, 

d. Dukungan sistematis, manajemen bertanggung jawab dalam mengelola 

proses kualitas dengan cara: 

1) Membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan struktur 

manajemen internal, 

2) Menghubungkan kualitas dengan system manajemen yang ada, 

seperti: 

a) Perencanaan strategis 

b) Manajemen kinerja 

c) Pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan 
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d) Komunikasi 

e. Perbaikan berkesinambungan, setiap orang bertanggung jawab untuk: 

1) Memandang semua pekerjaan sebagai satu proses 

2) Mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan 

3) Melakukan perbaikan incremental 

4) Mengurangi waktu siklus 

5) Mendorong dan dengan senang hati menerima umpan balik-tanpa 

rasa takut atau khawatir. 

3. Variabel Pelayanan Prima 

Nina Rahmayanti(2010:17-18)  mengatakan bahwa layanan prima 

itu : 

a. Layanan prima adalah pelayanan yang baik dan melampaui harapan 

pelanggan. 

b. Layanan prima adalah layanan yang memiliki ciri khas kualitas 

(quality nice) 

c. Layanan prima adalah layanan dengan standar kualitas yang tinggi dan 

selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap 

saat,secara konsisten dan akurat (handal) 

d. Layanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis 

(pritical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs)  

pelanggan. 
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Menurut Sedarmayanti (2010:249) pelayanan prima adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai 

standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, dan ramah) 

Dalam sektor publik, pelayanan dikatakan prima apabila memenuhi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna 

jasa, 

b. Pelayanan prima ada bila terdapat standar pelayanan, 

c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Bila 

belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan 

yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan 

yang dilakukan secara maksimal, 

d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal, 

dan masyarakat internal.  

Dalam buku Sinambela,dkk (2010: 8) aparat pelayanan hendaknya 

memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam 

agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN, 

Variabel yang dimaksud adalah  

1. Pemerintah yang bertugas melayanai; 

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 
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5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegaitan 

pelayanan; 

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 

standar dan asas pelayanan masyarakat; 

7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; 

8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima maka suatu organisasi 

harus memenuhi kepuasan dari pelanggannya (masyarakat). Agar 

kepuasan masyarakat dalam pelayanaan terwujud sebelumnya organisasi 

itu memahami siapa masyarakat yang akan dilayani.  

4. Kriteria Kualitas Pelayanan 

Manurut Kepmen PAN No 81 tahun 1993 adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria kuantitatif  

1) Kesederhanaan, yaitu bahwa prosedur/ tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat 

yang menerima pelayanan; 

2) Kejelasan dan kepastian, yaitu mencakup: (a) prosedur/tata cara 

pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis 

maupun administratif, (c) unit kerja dan atau pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, 
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(d) rincian biaya/ tarif pelayanaan dan tata cara pembayarannya, (e) 

jadwal waktu penyelesain pelayanan; 

3) Keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat; 

4) Keterbukaan, yaitu prosedur/tata cara, persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan,waktu 

penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal yang berkaitan 

dengan proses pelayanan wajib ditransformasikan secara terbuka 

agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta; 

5) Efisiensi, yaitu bahwa (a) persyaratan pelayanana hanya dibatasi 

hal-hal yang berkaitan langsung denagn pencapain sasaran 

pelayanan dengan tetap memperhatikan keterbukaan antara 

persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, (b) dicegah 

adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam halnya proses 

pelayanan masyarakat bersangkutan mempersyartakan adanya 

kelengkapan persayaratan satuan kerja/instansi pemerintah lain 

yang terkait; 

6) Ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: (a) nilai barang 

atau jasa pelayanaan masyarakat tidak menuntut biaya terlalu 

tinggi diluar keawajaran, (b) kondisi atau kemampuan masyarakat 
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untuk membayar, (c) ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang beralaku; 

7) Keadilan, yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

b. Kriteria kualitatif 

Ada enam kriteria kualitatif dari penialain kualitas pelayanan 

itu, diantaranya: 

1) Jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (perhari, 

perbulan, atau pertahun) serta perkembangan pelayanan dari waktu 

kewaktu, apakah menunjukan peningkatan atau tidak; 

2) Lamanya waktu pemberian pelayanan; 

3) Ratio/perbandingan antara jumlah pegawai/tenaga yang ada dengan 

jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan untuk 

menunjukan tingkat produktivitas kerja; 

4) Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan 

mempermudah pelaksanaan; 

5) Frekuensi keluhan dan/atau pujian dari masyarakat mengenai 

kinerja pelayanan yang diberikan,baik melalaui media massa 

maupun melalui kotak saran yang disediakan; 

6) Penialaian fisik lainnya, misalnya kebersihan dan kesejukan 

lingkungan, motivasi kerja pegawai dan lain-lain aspek yang 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik. 
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Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 lebih komprehensif dari 

Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993. Pada kepmen pan no 58 tahun 

2002 ini sudah mencakup menganai kuesioner untuk melakukan 

survey dan kuesiner untuk melakukan observasi yang digunakan untuk 

penilaian.  

Kepmen pan no 58 tahun 2002 memuat tujuh dimensi yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja pelayanan publik 

instansi pemerintahan serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi tersebut 

masing-masing dikembankan menjadi dua pertanyaan, sehingga 

terdapat 14 pertanyaan yang ada dalam kuesiner dalam KEPMEN PAN 

tersebut, ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut yang digunakan 

untuk menilai kualitas pelayanan publik tersebut adalah: 

a) Kesederhanaan prosedur pelayanan,yaitu mencakup apakah telah 

tersedianya prosedur tetap/standar operasional pelayanan (SOP), 

apakah tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana 

dalam pelaksanaannya, apakaah telah dilaksakan secara konsisten 

dan bagaimana tingkat kemudahan mendukung kelancaran 

pelayaanan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 

variabel ini, yaitu: (a) kemudahan/ kecepatan prosedur pelayanan, 

(b) kesulitan mengurus pernyataan dalam proses pelayanan; 

b) Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada 

keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya 

pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, 
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apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang 

menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan. Ada dua item 

pertanyaaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu: a) 

keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan, biaya dalam 

pelayanan, b) keterbukaan sifat petugas dalam memberi pelayanan; 

c) Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variabel 

waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan 

dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, 

dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat 

sesuai dengan tarif/biaya yang ditentukan; 

d) Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek 

cara kerja pelayanaan, apakah cepat/tepat,apakah hasil kerjanya 

baik/rapi/benar/layak; 

e) Tingkat propesional petugas, yaitu mencakup bagaimana tingkat 

kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai,sikap, perilaku, 

dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada 

kebijakan untuk memotivasi smangat kerja para petugas; 

f) Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup 

bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanaan, 

pengelolaan berkas, apakah dilakukan denagn tertib, apakah 

terdapat motto kerja, dan apakah pembagaian tgas dilaksanakan 

dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi 

dan semangat kerja para petugas; 
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g) Sarana dan prasarana pelayaan yaitu mencakup keberadaan dan 

fungsinya,bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi 

dan dayaguna dari sarana/ fasilitas tersebut dalam menunjnag 

kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan 

kenyaman kepada pengguna pelayanan. 

5. Kepuasan Masyarakat 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini 

meliputi: 

a. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

b. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

c. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
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d. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara dan masyarakat. 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

h. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan 

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 
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i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2015:18-20) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 

a. Faktor personal/individual,meliputi: pengetahuan,ketrampilan (skiil), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu; 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 

c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeretan anggota tim; 

d. Faktor system, meliputi: system kerja, fasilitas kerja atau insfrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi,proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi; 
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e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal.  

Faktor yang mempengaruhi kinerja diatas sangat bereratan dengan 

kualiatas pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada masyarakat. 

Apabila salah satu faktor diatas tidak terpenuhi maka akan menimbulkan suatu 

keadaan ketidak nyamanan dari pihak tertentu seperti halnya karyawan.  

 

2.4 Investasi 

Pengertian Investasi dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi yaitu 

penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi              

dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, 

penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dalam hal ini cadangan 

modal barang diperbesar selama tidak ada modal barang yang harus diganti. 

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal yang 

dipergunakan untuk proses produksi. Dalam hal ini investasi yang ditanamkan 

hanya digunakan untuk proses produksi saja. kegiatan investasi dalam 

realitanya tidak hanya dipergunakan untuk proses produksi, tetapi juga pada 

kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat 

menunjung kegiatan investasi. 

Selanjutnya ada tiga artian mengenai investasi, berikut dipaparkan 

ketiga artian itu: 

1. Investasi yaitu suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat 

penyertaan lainnya; 

2. Investasi merupakan suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal; 
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3. Investasi adalah pemanfaatan dana yang tersedia untuk dipergunakan 

dalam produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang. 

Investasi secara umum diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana 

pada saat sekarang ini untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil,dan 

sebagainya) atau aktiva keuangan (saham, obligasi, reksadana, wesel, dan 

sebagainya) dengan tujuan untuk mendapat penghasilan yang lebih besar di 

masa yang akan datang. Investasi itu berbeda dengan tabungan, karena 

tabungan memiliki fungsi konsumtif. 

Menurut Gitman dalam Murdifin Haming dan Salim Basamalah 

(2010:6) investasi (jangka panjang) atau pengeluaran modal (capital 

expenditure) adalah komitmen untuk mengeluarkan sejumlah dana tertentu 

pada saat sekarang untuk memungkinkan perusahaan menerima manfaat di 

waktu yang akan datang,dua tahun atau lebih. Menurut Fitz Gerald dalam 

Murdifin Haming dan Salim Basamalah (2010:6) menyatakan bahwa investasi 

adalah aktivitasyang berkaitan dengan usaha penarikan sumber (dana) untuk 

dipakai mengadakan barang modal pada saat sekarang ini, dan dengan barang 

modal itu akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.  

Jadi, investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha kepada suatu daerah atau bisnis tertentu yang 

diharapkan modal yang ditanamkan tersebut mendapat keuntungan dimasa 

yang akan datang dalam jangka waktudua tahun atau lebih dengan cara 

mengelola sumber daya yang ada. 
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2.5 Pandangan Islam  

Pelayanan prima ialah melayani dengan sepenuh hati dan memberikan 

yang terbaik untuk pelanggan atau konsumen agar mereka percara dan tidak 

mengalami kebingungan dan keragu-raguan dengan transaksi di bank yang 

rumit dan membingungkan. Disebut sangat baik karena sesuai dengan standar 

pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan 

pelayanan, pelayanan prima sesuai dengan harapan pelanggan.  

Dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan, seharusnya 

karyawan menjaga amanah keprcayaan yang diberikan oleh perusahaan serta 

konsumen untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Dituliskan juga 

dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 283  

 

Artinya:  “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis,maka hendaklah ada barang jaminan yang 

dipegang. Tetapi, jika kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.dan janganlah 

kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa 

menyembunyikannya, sungguh,hatinya kotar(berdosa), Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
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Seperti yang tertulis dalam surat Al Anfaal ayat 27. 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.” 

 

Saat memberikan servis atau pelayanan kepada pelanggan sebaiknya 

dilakukan dengan sepenuh hati untuk membantu konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya, tanpa adanya paksaan. Kejujuran dan pelayan yang baik, 

ramah, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman itu akan membuat 

pelanggan senang dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.  

 

2.6 Defenisi Konsep 

Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah-

istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefinisikan 

konsep-konsep sebagai berikut: 

1. Kualitas adalah hal yang abstrak, dimana kita tidak dapat hanya melihat 

saja apakah pelayanan itu berkualias atau tidak namun kita harus melihat 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu badan tertentu; 

2. Pelayanan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok  dalam bentuk barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat atau konsumen; 
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3. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur 

Negara dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan baik itu pelayanan administratrif maupun barang 

dan jasa; 

4. Pelayanan yang baik adalah kemampuan yang diberikan oleh seseorang 

untuk memberikan pelayanan kepada orang lain dengan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pelayanan yang baik ini bertanda bahwa instansi 

tersebut menerapkan pelanggan (masyarakat) hal yang utama. Ada 9 

penilaian dalam melihat kualitas pelayanan publik itu,yaitu: Persyaratan, 

Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat 

Pelayanan,dan penanganan pengaduan; 

5. Investasi adalah penanaman modal kepada suatu daerah atau usaha yang 

dilakukan oleh orang yang memiliki modal yang disebut investor yang 

mengharapkan hasil yang bagus dimasa yang akan daang dengan cara 

memanfaatkan sumber daya yang ada. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Untuk mempermudah menganalisa dan agar mendapat kesatuan 

pengertian dalam penelitian maka berikut konsep operasional yang digunakan: 
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Tabel 2.1 

Konsep Penelitian kualitas pelayanan publik di DPMPTSP kota Pekanbaru 

No Konsep Indikator Sub Indikator 

1 

Kualitas 

pelayanan 

publik 

a. Persyaratan 

 

 

1. Terbukanya persyaratan pelayanan 

2. Kemudahan dalam mengurus pelayanan 

3.  Kejelasan dalam persyaratan teknis 

maupun administratif. 

b. Prosedur 

 

 

 

 

1.  Kejelasan alur prosedur pelayanan 

2. Keterbukaan informasi prosedur 

pelayanan 

3.  Keadilan dan kesederhanaan prosedur 

pelayanan 

c. Waktu 

pelayanan 

 

1.  Kejelasan waktu pelayanan 

2.  Keterbukaan waktu pelayanan 

d. Biaya/Tarif 

 

 

1.  Kejelasan biaya pelayanan 

2.  Terbukanya informasi biaya pelayanan 

3.  Kewajaran biaya pelayanan 

e. Produk 

Spesifikasi 

Jenis 

Pelayanan 

1.  Kejelasan produk spesifikasi jenis 

pelayanan 

2.  Keterbukaan informasi dalam mengetahui 

produk spesifikasi jenis pelayanan 

f. Kompetensi 

Pelaksana 

 

1. Kemampuan fisik dan administrasi 

pelaksana 

2.  Keterbukaan tanggung jawab pelaksana 

g. Perilaku 

Pelaksana 

 

1.  Kesopanan pelaksana 

2.  Kedisiplinan pelaksana 

3.  Kemudahan dalam menemui pelaksana 

h. Maklumat 

Pelayanan 

 

 

 

1.  Kejelasan kewajiban petugas pelayanan 

2.  Kejelasan dalam jaminan keamanan dan 

kenyamanan pelayanan 

3.  Kejelasan dalam janji layanan 

i. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukan 

1.  Kemudahan dalam pengaduan,saran dan 

masukan 

2.  Tersedianya kotak pengaduan,saran dan 

masukan 

3. Kejelasan dalam penanganan 

pengaduan,saran dan masukan 

Sumber: disesuaikan dengan PERMENPAN RB NO 16 TAHUN 2014 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah 

yang berkaitan dengan masalah pelayanan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari Safitri (2016), mengenai Analisis 

kualitas pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru. 

Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

hasil penelitiannya kualitas pelayanan surat izin usaha perdagangan(SIUP) 

di badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru dalam 

kategori baik dengan nilai persentase rata-rata kualitatif 75% dari semua 

indikator dimana dalam penelitian ini menggunakan 14 indikator yaitu: 

presedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, 

kedisiplinan petugas pelayanan,tanggung jawab petugas pelayanan, 

kemampuan petugas pelayanan, kecepatan petugas pelayanan, keadilan 

mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran 

biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan 

keamanan pelayanan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Susanti mengenai, kualitas pelayanan 

publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan gamping. Dalam 

penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualintatif. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan 

publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Gamping dilihat 

dari aspek fasilitas fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap 



 

 

44 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy) yaitu: (1) Bagian 

Pelayanan Umum di Kecamatan Gamping belum memenuhi fasilitas 

pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat seperti se kursi diruang tunggu yang belum memadai dengan 

jumlah pengunjung setiap harinya, belum adanya meja untuk menulis di 

ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti 

genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses 

pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak 

dapat mendapatkan pelayanan.  

Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan biaya dan belum ada dana 

yang diberikan Kabupaten Sleman untuk Proses Pengadaan. (2) 

Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan Kecamatan 

Gamping dalam aspek reliability (kehandalan) mengenai kehandalan 

dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan 

ketepatan proses pelayanan (3) pegawai dalam hal membantu masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan khususnya masyarakat yang bingung 

dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan pengunjung yang 

saling berkomunikasi. (4) keamanan di Kecamatan Gamping sudah 

menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait 

memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan 

tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkiran.(5) Aspek 

empati (empathy), yang diberikan pihak Kecamatan Gamping yaitu dengan 

memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari sikap 
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petugas yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai prosedur 

pelayanan dan menerima kritik mapun saran dengan sepenuh hati sebagai 

interopeksi untuk layanan yang lebih baik. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berpikir 

yang digunakan di dalam penelitian ini. Kerangka berpikir ini berisi ruang 

lingkup dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang ada di DPMPTSP 

kota Pekanbaru maka berikut digunakan kerangka teoritis yang mendasari 

penelitian ini berdasarkan PERMEN PAN RB no 16  tahun 2014 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Sumber: PERMENPAN RB NO 16 TAHUN 2014 

 

 

 

 

 

 

Kualitas pelayanan publik di DPMPTSP kota Pekanbaru 

Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014  

9 indikator kepuasan masyarakat: 

 

a. Persyaratan 

b. Prosedur 

c. Waktu pelayanan 

d. Biaya/Tarif 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

f. Kompetensi Pelaksana 

g. Perilaku Pelaksana 

h. Maklumat Pelayanan 

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 

Pelayanan yang baik di DPMPTSP kota Pekanbaru 

Kepuasan masyarakat 


