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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pelayanan Publik 

2.1.1.Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 

individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan 

tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.  

Menurut Hardiyansah (2011:11) “Pelayanan dapat diartikan sebagai 

aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu 

berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pendapat lain mengenai 

pelayanan juga dikemukakan oleh Gronross (dalam Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih, 2006:2) bahwa 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 dimaksudkan untuk pemberi 

pelayanan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.  

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa pelayanan adalah aktivitas yang 

dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang 

menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.  
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2.1.2.Publik  

Istilah publik berasal dari bahasa inggris dengan kata “public” yang 

berarti umum, masyarakat ataupun negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk 

(2011:5) Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku 

menjadi publik yang berarti umum, orang banyak atau ramai. Sedangkan Menurut 

Inu Kencana Syafiie, dkk (1999:18) arti dari kata publik itu sendiri adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap 

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka 

miliki.  

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas mengenai pengertian publik, maka 

dapat dipahami bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kepentingan dan harapan yang sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan 

orang banyak.  

2.1.3.Pelayanan Publik  

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah 

satunya dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006:136) yang mendefisinikan 

pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi 

publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan 

disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan 

sebagainya.  

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, Pelayanan publik diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka 
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pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Jadi dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah 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, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.  

2.1.4.Asas Pelayanan Publik  

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. asas-asas 

penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh Eny Kusdarini 

(2011:190) yakni yang terdiri dari 12 asas :  

a. Asas kepentingan umum 

b. Asas kepastian hukum 

c. Asas kesamaan hak  

d. Keseimbangan hak dan kewajiban  

e. Asas keprofesionalan 

f. Asas partisipasif  

g. Asas persamaan perlakuan/tindak deskriminatif 

h. Asas keterbukaan 
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i. Asas akuntabilitas  

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Asas ketepatan waktu 

l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

2.1.5. Standar Pelayanan Publik  

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur 

lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009. Adapun komponen standar pelayanan 

sekurang-kurangnya meliputi :  

a. Dasar hukum 

b. Persyaratan 

c. Sistem, mekanisme dan prosedur 

d. Jangka waktu penyelesaian 

e. Biaya/ tarif 

f. Produk pelayanan 

g. Sarana, prasarana atau fasilitas 

h. Kompetensi pelaksanaan 

i. Pengawasan internal 

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

k. Jumlah pelaksana 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan.  
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m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-

raguan. 

n. Evaluasi kinerja pelaksana 

2.1.6.  Unsur–unsur Pelayanan  

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang 

saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002:8) yang 

menjadi unsur-unsur dalam pelayanan adalah :  

a. Sistem, prosedur, dan metode. 

Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang 

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.  

b. Personil 

Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. 

Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan 

terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.  

c. Sarana dan prasarana 

Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas 

pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan 

sebagainya.  

d. Masyarakat sebagai pelanggan 

Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen 

yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.  
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2.1.7.Faktor Pendukung Pelayanan  

Pelayan umum kepeda masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat 

difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan 

terdapat faktor penting, dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda 

tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan 

pelaksanaan pelayanan yang baik.  

H.A.S Moenir (2002:88) berpendapat ada enam faktor pendukung 

pelayanan, anatara lain :  

a. Faktor kesadaran  

Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang 

merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu 

keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa.  

b. Faktor aturan  

Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan 

seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung ataupun tidak langsung 

akan sangat berpengaruh. 

c. Faktor organisasi  

Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih 

banyak pada pengaturan mekanisme kerja.  
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d. Faktor pendapatan  

Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan imbalan atas 

tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk 

uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu.  

e. Faktor kemampuan  

Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana 

pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau 

jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. 

f. Faktor sarana pelayanan  

Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan 

kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam 

mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.  

2.1.8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang 

merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementrian, 

departemen, lembaga, pemerintahan non-departemen, dan instansi pemerintah 

lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. 

Sedangakan yang berperan sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, 

masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. 

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan penyelenggaran pelayanan publik memiliki beberapa hak sebagai 

berikut :  

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya 
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b. Melakukan kerjasama 

c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik  

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan 

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban sebagai 

berikut :  

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan 

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten  

d. Menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai  

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai 

penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi memperhatikan hak dan 

kewajiaban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan yang telah 

diamanatkan pada undang-undang.  
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2.1.9.Kualitas Pelayanan Publik  

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah 

mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang baik. Demikian pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat diuraikan 

secara objektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi sosial 

dengan subjektivitas yang lebih tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku.  

Pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang 

melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip- 

prinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir (2002:205) antara lain :  

a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.  

b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.  

c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur  

d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu dapat 

dirubah apabila perlu.  

e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya 

organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.  

f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera konsumen.  

g. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya.  

2.2. Pelayanan Sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi merupakan salah satu kegiatan operasional di 

perpustakaan dalam hal peminjaman buku dan materi lainnya. Pelayanan sirkulasi 

adalah mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 
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pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat 

waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan. 

Tugas atau kegiatan yang terdapat pada pelayanan sirkulasi antara lain 

peminjaman, pengembalian, pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca 

ditempat, penagihan, pembuatan statistik dan hubungan masyarakat (Qalyubi dkk, 

2003:221). Tujuan pelayanan sirkulasi yaitu agar pemakai dapat memanfaatkan 

koleksi seoptimal mungkin. Dari pelayanan sirkulasi ini maka akan diketahui 

siapa peminjam koleksi tertentu dan terjaminnya pengembalian koleksi. Selain itu 

juga dengan pelayanan sirkulasi akan diperoleh data dan kegiatan perpustakaan 

terutama berkaitan dengan pemanfaatan koleksi. Kemudian dengan pelayanan 

sirkulasi pula jika terjadi pelanggaran akan segera diketahui (Lasa Hs, 1995:2) 

2.3. Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 

Dalam pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat 

pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu “pendekatan teleologi dan 

pendekatan deontologi”. Pendekatan Teleologi yaitu bertolak dari pemahaman 

bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan 

oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau 

dihasilkan, kemudian pendekatan deontologi yaitu baik atau buruk dilihat dari 

konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil secara komprehensif. Menurut 

Islam dalam hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 

105 :  
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Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang Maha Mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.  

 

 

Demikian pula Allah SWT berfirman dalam QS. Fushilat ayat 46 :  

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka 

(dosanya) atas dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah 

menganiaya hamba-hamba (Nya)”.  

 

 

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT terang-

terangan memerintahkan kita bekerja atau memberikan pelayanan dengan pelayan 

yang baik, dengan begitu secara otomatis kita telah mengerjakan amal yang shaleh 

dan mendapatkan pahala-Nya. 

2.4. Definisi Konsep 

Berdasarkan tinjauan teori yang dipaparkan, maka dapat dikemukakan 

definisi konsep terhadap variabel-variabel penelitian tentang Pelayanan Publik, 

sebagai berikut : 

2.4.1.Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, 

pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan 

oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 25 Tahun 2009 
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tentang Pelayanan Publik). 

2.4.2.Pelayanan Sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi merupakan salah satu kegiatan operasional di 

perpustakaan dalam hal peminjaman buku dan materi lainnya. Pelayanan sirkulasi 

adalah mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat 

waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan.  

2.5. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat 

diketahui indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. 

Berikut yang menjadi indikator peneliti : 

Tabel II.1 : Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub-indikator 

Pelaksanaan Pelayanan 

Sirkulasi 

Peminjaman a. Persyaratan 

b. Prosedur 

c. Waktu 

d. Biaya 

e. Bahan & Peralatan 

Pengembalian a. Persyaratan 

b. Prosedur 

c. Waktu 

d. Biaya 

e. Bahan & Peralatan 

Sumber : Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT Badan Perpustakaan, Arsip 

dan Dokumentas Provinsi Riau. 

 

2.6. Kerangka Pemikiran 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) Kerangka pemikiran atau biasa 

disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala 
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yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka ataupun peraturan yang ada kemudian memaparkan hasil yang 

relevan. 

Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses dan 

Output. Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir tentang 

Pelaksanaan Pelayan Sirkulasi. Berikut kerangka pemikiran peneliti : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: SOP UPT BPAD Tahun 2016 

 

Pelaksanaan Pelayanan Sirkulasi di 

Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau 

a. Peminjaman 

b. Pengembalian 

Terciptanya Pelayanan Yang Prima Pada 

Layanan Sirkulasi Perpustakaan Soeman HS 


