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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur  

Kegiatan administrasi harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga 

menunjang pencapaian tujuan organisasi dengan di dukung oleh pencatatan 

tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah 

tujuan yang telah ditentukan. Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001;5) 

adalah : “Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara transaksi perusahaan yang berulang-ulang”. Sentoso (2001: 210) prosedur 

yaitu suatu tata cara yang merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang standar 

untuk mencapai tujuan atau menuju suatu tujuan. Pendapat yang berbeda yang 

dikemukakan Prosedur atau sistem adalah urutan Langkah-langkah (atau 

pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, 

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 

melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya (Moekijat, 

1997: 53). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan: 

1. Metode-metode yang dibutuhkan untuk mengenai aktifitas-aktifitas yang 

akan datang 

2. Urutan aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu 

3. Pedoman untuk bertindak Dalam menjalankan fungsi birokrasi pelayanan 

umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus 

ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin 
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tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum, Jom FISIP Volume 

3 No.2 Februari 2016 mekanisme, prosedur, dan perangkat hukum yang 

mendasari tidaklah bersifat netral, melainkan disusun untuk melayani 

tujuan tertentu yang misalnya, efisiensi, keadilan, dan pemerataan. 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang 

harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu 

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan 

dan keselamatan kerja. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian 

aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-

perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan 

yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah 

akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. 

Prosedur dapat diartikan juga: 

a. Instruksi atau resep, serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana 

menyiapkan atau membuat sesuatu 

b. Subrutin atau metode (ilmu komputer), sebuah sub program yang 

merupakan bagian dari program yang besar 

c. Algoritma, dalam matematika dan ilmu komputer, serangkaian operasi 

atau perhitungan untuk menyelesaikan tugas tertentu 

d. Prosedur operasi standar 

e. Prosedur hukum 

f. Prosedur parlemen 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instruksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Resep
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perintah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subrutin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_komputer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub_program&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perhitungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prosedur_hukum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prosedur_parlemen&action=edit&redlink=1
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2.2 Pengurusan 

Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan 

yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan 

dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia 

seringnya merangkumi penggunaan sumber-sumber manusia, kewangan, dan 

teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk 

kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. 

Kata kerja “mengurus” datangnya daripada perkataan bahasa Itali, 

maneggiare (menangani-khususnya, seekor kuda), yang pada dirinya diterbitkan 

daripada perkataan Latin, manus (tangan). Perkataan bahasa Perancis, 

menagement (kemudiannya ménagement), telah banyak mempengaruhi 

perkembangan maksud perkataan bahasa Inggris, management pada abad-abad ke-

17 dan ke-18.  

Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat, manakala 

kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Bandingkanlah dengan 

Pengawasan. 

2.2.1  Fungsi pengurusan 

Pengurusan dikendalikan melalui berbagai-bagai fungsi yang 

sering dikelaskan seperti yang berikut: 

Merancang: Memutuskan apa yang perlu berlaku pada masa 

hadapan (hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pada 

sepanjang lima tahun yang berikut, dan sebagainya), mempengaruhi 

13 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengarahan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawalan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Matlamat&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Sumber_manusia
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kewangan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_alam_semula_jadi&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_kerja
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Itali
https://ms.wikipedia.org/wiki/Latin
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggeris
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-17
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-17
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-18
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuasa_%28sosiologi%29&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepimpinan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pengawasan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perancangan&action=edit&redlink=1
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perkembangan maksud perkataan bahasa Inggris, management pada abad-

abad ke-17 dan ke-18.  

Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat, manakala 

kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Bandingkanlah dengan 

Pengawasan. 

1. Mengatur/menyusun: Menggunakan sumber-sumber yang diperlukan 

secara optimum untuk membolehkan rancangan-rancangan 

dilaksanakan dengan berjaya. 

2. Memimpin/Memotivasi: Menonjolkan kemahiran dalam bidang-bidang 

kepimpinan dan motivasi untuk mendapatkan orang-orang lain 

memainkan peranan yang berkesan dalam pencapaian rancangan-

rancangan. 

3. Mengawal, mengawas: Memeriksa dan membandingkan kemajuan 

yang sebenar dengan rancangan, serta mengubah suai rancangan 

tersebut (jika perlu), berdasarkan maklum balas. 

Mary Parker Follett (1868 - 1933) yang menulis tentang topik ini 

pada awal abad ke-20 mentakrifkan “pengurusan” sebagai “seni untuk 

mencapai sesuatu maklumat melalui orang.” Seseorang juga boleh 

memikirkan pengurusan berdasarkan fungsinya, iaitu sebagai: 

1. Tindakan untuk mengukur sesuatu kuantiti pada tempoh-tempoh yang 

tetap dan berdasarkan keputusannya, mengubah suai sebahagian 

rancangan asal; atau 

2. Tindakan untuk mencapai sesuatu maklamat yang dirancang. 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggeris
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-17
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-18
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuasa_%28sosiologi%29&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepimpinan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pengawasan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimum&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepimpinan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivasi&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawalan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pengawasan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Maklum_balas&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Parker_Follett&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/1868
https://ms.wikipedia.org/wiki/1933
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan&action=edit&redlink=1
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Pengurusan juga merangkumi keadaan-keadaan yang tidak adanya 

perancangan. Dari sudut pandangan ini, Henri Fayol, seorang anak 

Perancis, menganggap bahawa pengurusan terdiri daripada lima fungsi: 

1. Merancang 

2. Mengatur 

3. Memimpin 

4. Menyeleraskan 

5. Mengawal 

Walaupun takrif ini berguna, sesetengah orang berpendapat 

bahawa ia terlalu terbatas. Frasa “pengurusan ialah apa yang dibuat oleh 

para pengurus” sering terdengar, dan membayangkan kesusahan untuk 

mentakrifkan pengurusan, dengan sifat takrif yang berubah-ubah, serta 

hubungan antara amalan pengurusan dengan kader atau kelas pengurusan. 

Salah satu aliran fikiran menganggap pengurusan sebagai serupa 

dengan “pentadbiran perniagaan”, walaupun ini mengecualikan 

pengurusan di tempat-tempat bukan perniagaan seperti pertubuhan amal 

dan perkhidmatan awam. Sungguhpun demikian, banyak orang merujuk 

kepada jabatan universiti yang mengajar pengurusan sebagai “pusat 

pengajian perniagaan“, dengan sesetengah institusi seperti Pusat Pengajian 

Perniagaan Harvard menggunakan nama ini. 

Para penutur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga 

menggunakan istilah “pengurusan” sebagai sepatah perkataan kolektif 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Fayol&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Perancis
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perancangan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengaturan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepimpinan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Penyelarasan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawalan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kader&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
https://ms.wikipedia.org/wiki/Perniagaan
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertubuhan_amal&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Universiti
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_pengajian_perniagaan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_pengajian_perniagaan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Pengajian_Perniagaan_Harvard&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Pengajian_Perniagaan_Harvard&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggeris
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
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untuk merujuk kepada para pengurus dalam sebuah pertubuhan, 

umpamanya sebuah perbadanan. 

 

2.3 Perizinan  

Pengertian Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada 

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun 

tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain 

itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari 

suatu larangan. 

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas : 

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari: 

1. Larangan.  

2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). 

3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Perbadanan
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3. Tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan 

dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari: 

1. Larangan.  

2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). 

3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: 

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. 

Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi 

sesuatu yang istimewa (relaxation legis). 

2. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan 

suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa. 

3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar 

di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya 

pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak 

penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan 

pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi 

antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban 

serta syarat-syarat tertentu. 
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2.3.1  Tujuan dan Fungsi Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk 

pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-

ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang 

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari 

perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 

A. Dari sisi pemerintah  

1. Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang 

termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam 

praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan 

permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah 

akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon 

harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula 

pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk 

membiayai pembangunan. 

B. Dari sisi masyarakat 

1. Untuk adanya kepastian hukum. 

2. Untuk adanya kepastian hak. 

3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan 

mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada 

suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar 

berbagai tujuan dari izin. 
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C. Motif-motif untuk menggunakan system izin 

1. Mengendalikan perilaku warga 

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup 

3. Melindungi objek-objek tertentu 

4. Membagi sumber daya yang terbatas 

5. Mengarahkan aktivitas 

 

2.4 Perizinan Usaha Perdagangan  

Pengertian izin usaha menurut Pasal 5 Ayat (1 dan 2) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 

“Ketentuan-ketentuan menenai izin usaha yang diatur oleh undang-undang” dan 

“dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang 

menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya. Menurut 

Siswosoediro (2008: 40) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin yang 

harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang berbadan hukum resmi maupun 

perorangan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan. Tujuan dari kepemilikan 

SIUP ini adalah agar usaha perdagangan kita dilegalisasi oleh pemerintah, 

sehingga tidak mendapatkan masalah pada kemudian hari.Dasar hukum untuk 

mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan 

bahwa perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah 

perusahaan mulai menjalankan usahanya. Bentuk Perusahaan dalam Izin Usaha 

Perdaganga Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2007 

Pasal 1 Ayat (2) perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang 
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menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, 

berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara 

Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur 

mengenai perseroan atau bentuk perusahaan yaitu Perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). 

Bentuk perusahaan lainnya Peraturan Perundangan di luar KUHD dan KUHS 

antara lain Perusahaan yang berbentuk Perorangan, Perusahaan yang berbentuk 

Koperasi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Firma (Fa), dan Perusahaan yang 

berbentuk Daerah. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Koperasi Nomor:130/Kp/IV/1982 menyebutkan kegiatan usaha 

perdagangan meliputi bidang perdagangan barang dan perdagangan jasa. 

Penggolongan Perusahaan Menurut Siswosoediro (2008: 41) perusahaan 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok perusahaan kecil, perusahaan menengah, 

dan perusahaanbesar.  

Dalam perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-

DAG/PER/9/2009 dengan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan setiap Perusahaan 

Perdagangan wajib memiliki SIUP.  

SIUP terdiri dari: 

1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal 

dan kekayaan bersih (netto)seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.-

(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan 

modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta 

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal 

dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,-(lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sistem 

dan Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan Setiap golongan usaha dapat 

melakukan sistem dan atau sub sistem kegiatan usaha perdagangan.  

Sistem kegiatan usaha perdagangan secara partai besar meliputi 

perdagangan ekspor, impor, keagenan tunggal, penyalur utama, penyaluran, dan 

pengumpul. Kegiatan Usaha Perdagangan secara Eceran terdiri dari Supermarket, 

pertokoan, kios, pedagang keliling.Definisi Konsepsional Berdasarkan judul yang 

diangkat oleh penulis dalam penelitianini maka definisi konsepsional dari 

penelitianini adalah “Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik 

yang mampu memenuhi harapan masyarakat. Sehingga pelayanan publik pun 

harus memenuhi harapan publik, dan inilah yang dimaksudkan dengan pelayanan 

publik yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan 

secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang 

terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan. 
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2.5 Pelimpahan Kewenangan  

Pelimpahan Kewenangan Menurut Hasibuan (2003 : 3) pelimpahan 

kewenangan adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh 

delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Pelimpahan  

Kewenangan adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. 

Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal 

kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ada alasan mengapa 

diperlukan pendelegasian, yaitu : 1. Memungkinkan atasan dapat mencapai lebih 

dari pada mereka menangani setiap tugas sendiri. 

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan 

dijalannya oleh organ lain atas namanya. 

Seorang manajer atau seorang pimpinan perusahaan sebagai mansuia 

mempunyai waktu, kemampuan dan perhatian yang sangat terbatas maka tidaklah 

mungkin seorang pimpinan itu dapat melaksanakan tugasnya sendiri, sungguhpun 

pimpinan itu harus bertanggung jawab akan  pelaksanaan tugasnya dengan sebaik 

mungkin.  

Karena  hal tersebut di atas, maka seorang manajer perlu mendelegasikan 

sebagian tugas kepada bawahannya. Pendelagasian wewenang adalah suatu 

pelimpahan hak atau kekuasaan pimpinan terhadap bawahannya untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan sekaligus meminta pertanggung jawaban 

atas penyelesaian tugas-tugas tersebut. 
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2.6 Pandangan Islam Terhadap Pelimpahan Kewenangan 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An- Nisa ayat 59) 

 

Ayat Al-Qur’an diatas menegaskan urutan pertama yang harus ditaati ialah 

Allah SWT, setelah itu Rasullah SAW, dan kemudian ulil amri  yaitu para 

pemimpin. Istilah Ulu al-Amr terdiri dari dua kata Ulu artinya pemilik dan Al-

Amri artinya urusan atau perkara atau perintah, jika kedua kata tersebut menjadi 

satu, maka artinya ialah pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Pemilik 

kekuasaan di sini bisa bermakna Imam dan Ahli al-Bait, bisa juga bermakna para 

penyeru kejalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga 

bermakna fuqaha dan ilmuan agama yang taat kepada Allah SWT. 

Kata al-Amr itu sendiri merupakan bentuk mashdar dari kata kerja Amara-

Ya`muru artinya menyuruh atau memerintahkan atau menuntut seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu. Dengan demikian Ulu al-Amr dapat kita artikan sebagai 

pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang 

yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan 

memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan. Kepatuhan 
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seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu 

dimana seorang rakyat itu wajib ta’at  da nada pula saat dimana rakyat tidak perlu 

patuh, bahkan boleh berontak dan melawan. Batasan kepatuhan terhadap 

pemimpin adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat 

ma’siat, serta melanggar apa yang telah Allah SWT larang. 

Apabila pemimpin sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran 

serta tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhan 

terhadap pemimpin tersebut sudah gugur dengan sendirinya, karena pemimpin itu 

sendiri sudah termasuk kema’siyatan kepada rakyatnya dan perlu untuk di 

hapuskan di muka bumi ini. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Dalam satu penelitian diperlukan kajian terdahulu yaitu untuk 

membandingkan permasalahan yang dibuat oleh penulis dan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu  

 

No Peneliti Judul Kesimpulan 

1 Endah 

Setiyorina 

(2013) 

Analisis pelayanan penerbitan Izin 

Bangunan (IMB) di Bdan 

Pelayanan Terpadu dan Peneneman 

Modal Kota Dumai. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

dalam proses 

pelayanan 

ditemukan adanya 

faktor yang 

menyebabkan 

adanya 

keterlambatan 

penertiban surat izin 

mendirikan 

bangunan yaitu 

faktor aturannya 

kemampuan. 
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No Peneliti Judul Kesimpulan 

2 Siti Muklikhah 

(2014) 

Analisa Kepuasan Masyarakat 

Pengguna Jakesda Dalam 

Menerima Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas Teluk Belitung 

Kecamatan Merbau Kepulauan 

Meranti. 

Hasil penelitian 

bahwasanya analisis 

kepuasan pengguna 

jamkesda dalam 

kategori baik. 

 

3 Miftahudin 

(2015) 

Analisis Prosedur Pelayanan 

Pengurusan Akta Kelahiran Pada 

Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 

Meranti. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

prosedur pelayanan 

pengurusan akta 

kelahiran pada dinas 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

kabupaten kepulauan 

meranti sudah 

berjalan dengan baik 

namun masih ada 

yang harus 

dimaksimalkan, baik 

dari segi waktu 

penyelesaian, 

retribusi maupun 

sarana dan prasarana 

yang ada dalam 

kantor Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

 

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yang memiliki persamaan yaitu 

tentang Analisis, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. 

Dimana penulis meneliti bagaimana analisi prosedur pengurusan surat izin usaha 

perdagangan di Kecamatan Koto Kampar Hulu (studi izin usaha di Kecamatan 

Koto Kampar Hulu). 
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1.8 Definisi Konsep 

Guna menghindari terjadinya salah penafsiran dan kekeliruan dalam 

memahami arah penelitian sekaligus terciptanya satu kesatuan pemahaman yang 

utuh maka perlu diberikan definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi 

yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) 

agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal 

prosedur kesehatan dan keselamatan kerja 

2. Pengertian izin usaha menurut Pasal 5 Ayat (1 dan 2) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 

“Ketentuan-ketentuan menenai izin usaha yang diatur oleh undang-

undang” dan “dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan 

asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu 

berlakunya. 

3. Pengurusan adalah tindakan untuk mengukur sesuatu kuantiti pada 

tempoh-tempoh yang tetap dan berdasarkan keputusannya, mengubah 

suai sebahagian rancangan asal; atau tindakan untuk mencapai sesuatu 

maklamat yang dirancang. 

 

1.9 Konsep Operasional 

Konsep oprasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefinisikan yang dapat diamati, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti 

terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan&action=edit&redlink=1
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Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Analisis 

prosedur 

pengurusan 

surat izin 

usaha 

perdagangan 

di Kecamatn 

Koto 

KAMPAR 

Hulu (studi 

izin usaha di 

Kecamatan 

Koto Kampar 

Hulu). 

 

 

Melakukan perencanaan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan 

 Cepat 

 Tepat 

 Mudah 

Melakukan percepatan pencapain 

standar pelayanan minimal di 

keamatan 

 Tanggap 

 Cepat 

 Tepat Waktu 

 Tepat Sasaran 

Melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan 

 Penyuluhan 

 Pendidikan bagi 

aparat 

Melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan 

 Monitoring 

 Pengawasan 

Melaporkan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan kepada Bupati Kampar 

 Laporan bulanan 

 Laporan tahunan 

 

 

1.10 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Adapun kerangka berfikir tentang peran Camat dalam 

melaksanakan perizinan di Kecamatan Koto Kampar Hulu berikut: 
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Gambar 2.1 

 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah dari Peraturan Bupati Kampar No 49 Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati No 49 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan  

Kewenangan Bupati Untuk Melaksananakan Sebagai Urusan 

Otonomi Daerah ke Kecamatan 

Perizinan 

 

Melakukan 

perencanaan kegiatan 

pelayanan kepada 

masyarakat di 

kecamatan 

 

Melakukan pembinaan 

dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada 

masyarakat di 

kecamatan 

 

Melakukan evaluasi 

terhadap pelaksaan 

pelayanan kepada 

masyarakat di 

kecamatan 

Peran Camat dalam Melaksanakan Perizinan di 

Kecamatan Koto Kampar Hulu 

 

Melaporkan 

pelaksanaan kegiatan 

pelayanan kepada 

masyarakat di 

kecamatan kepada 

Bupati Kampar 

 

Melakukan percepatan 

pencapain standar 

pelayanan minimal di 

keamatan 


