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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi dalam

menyangkut kebutuhan pihak konsumen yang berkepentingan sehingga

dilayani dengan keinginan konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri

(Supriyono, 1993 : 300).

Pelayanan Publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima

oleh warga pengguna masyarakat secara luas. Pelayanan Publik merupakan

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan

daerah, serta dilingkuganBadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Karena

itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh birokrasi publik unuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Pelayanan publik dapat diartikansebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
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kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan layanan baik dan profesional.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang

semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh

masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak

dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan

tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin

kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang

dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi

publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif,

sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta

sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan

kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa

depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas

manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat

mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengatur dan

menentukan masa depannya sendiri.
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Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public

services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan

masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Secara sederhana istilah service mungkin bisa diartikan sebagai

“melakukan sesuatu bagi orang lain”. Akan tetapi, tidaklah mudah mencari

pedoman kata dalam bahasa Indonesia yang pas untuk istilah tersebut.

Setidaknya ada tiga kata yang mengaju pada istilah tersebut, yakni jasa,

layanan dan servis. Sebagai jasa, service umumnya mencerminkan produk

tidak berwujud fisik, sebagai layanan istilah service mengisyaratkan segala

sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada

pihak lain. Salah satu contohnya adalah layanan pelanggan (customer service)

(fandy tjiptono, 2008 : 1).

Customer satifation atau kepuasan konsumen merupakan perasaan

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Hubungan

Pelayanan Public dengan Customer Satiffaction pada sisi keprihatinan selalu

saja ada ketidakpuasan dikalangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

pemerintah, sedangkan di sisi aparat pemerintahan munculnya sikap skeptis

dengan pertimbangan perbedaan benefit yang mungkin bisa diraih dari

kualitas pelayanan yang diberikan (Paiaman napitupulu, 2012 : 201).

Pelanggan mempunyai harapan yang tinggi agar perusahaan penyedia

jasa mengenal mereka secara pribadi.Perusahaan harus tahu nama mereka,
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kebutuhan mereka secara spesifik. Sebagai contoh di PAB dalam setiap

memberikan pelayanan sangat diperlukan adanya kehadiran empati terhadap

segala hal didalamnya. Ketika konsumen membutuhkan pelayanan apapun

dari perusahaan  maka perusahaan harus memberikan pelyanan yang terbaik

dengan berbagai prosedur yang ada. Sedangkan konsumen yang dilayani juga

seharusnya memahami dan mengerti dengan segala kondisi yang ada di

perusahaan dengan tidak memaksakan kehendak yang berlebihan sehingga

tercipta hubungan yang saling mengerti antara perusahaan dan konsumen.

Menurut UUD Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga

Negara dan penduduk atas barang, jasa  dan atau pelayanan administrative

lainnya yang disediakan oleh penyelengara Pelayanan  Public.

Pelayanan Publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang

dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan

(aparatur pemerintah). Dengan cara sebagai berikut :

i. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi

tujuan dan sasaran;

ii. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan

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

dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta

pelayanan;



15

iii. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya

kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan

administratif;

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan;

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

iv. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

v. Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang

berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan

adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah

lain yang terkait.
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vi. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

vii. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa

yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

viii. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa

mengalami tumbuh kembang.

2.2 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik, karena kualitas merupakan salah

satu faktor utama yang menentukan pemilihan suatu produk bagi pelanggan.

Kualitas menuntut perbaikan berkelanjutan, selanjutnya ditekankan bahwa

pada saat diperlukan perubahan. Misalnya dalam system dan prosedur,

tindakan yang cepat perlu ditempuh agar tidak terjadi keterlambatan dala

mengejar peningkatan kualitas.

Berdasarkan defenisi kualitas diatas, pada dasarnya kualitas mengacu

pada pengertian pokok, yaitu :

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupun

atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas

penggunaan produk itu.

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu bebas kecurangan/kerusakan.

Dari pengertian dasar kualitas tersebut, tampak bahwa kualitas selalu

focus pada pelanggan (Customer Focused Quality). Dengan demikian produk
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didesain, diproduksi serta kualitas pelayanan diberikan untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan.

Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada

pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Menurut Zeithami,

keputusan seorang konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa di

pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah persepsinya terhadap

kualitas pelayanan, dengan kata lain baik buruknya kualitas pelayanan yang di

berikan provider (penyedia layanan) tergantung persepsi konsumen atau

pelayanan yang di berikan. Pernyataan ini menunjuk adanya interaksi yang

kuat antara “kepuasan konsumen”dengan kualitas pelayanan.

2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan

Menurut Zeithami-Parasurman-Berry (1990), untuk mengetahui

kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 5

indikator yang menjadi penilaian konsumen terhadap pelayanan, yaitu sebagai

berikut :

i. Tangibles(kemampuan fisik)

Yaitu kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik, perkantoran,

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi ( Zeithami-

Parasurman-Berry ( 1990 ) didalam Harbani Pasolong, 2014 : 135 ).

Bukti fisik adalah suatu service yang bisa dilihat, bisa dicium dan bisa

diraba, maka aspek Tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap

pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk

menilai suatu kualitas pelayanan.
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Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat

yang bersamaan aspek Tangible ini merupakan salah satu sumber yang

mempengaruhi harapan pelanggan. KarenaTangible yang baik, maka

harapan responden menjadi lebih tinggi (Irawan 2005 : 58).

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan fisik untuk memberikan

kemudahan kepada para pelanggan denga melaksanakan aktifitasnya atau

kegiatan nya, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.

Sebagai contoh bukti langsung yang dilakukan perusahaan untuk

konsumen misalnya pada PAB tersebut memberikan pelayanan pada

konsumen yang meliputi fasilitas perkantoran, komputerisasi administrasi,

ruang tunggu, tempat informasi yang ditawarkan, sampai fisik yang pada

perusahan tersebut, pegawai atau karyawan dan sarana komunikasi.

ii. Reliability (kehandalan)

Yaitu kemampuan dan kehandalan untuk menediakan pelayanan yang

tepercaya (Zeithami-Parasurman-Berry, (1990) didalam Harbani Pasolong,

2014 : 135 ).

Rehability yaitu dimensi yang mengukur kehandalan dariperusahaan

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Kepuasan pelanggan

terhadap pelayanan juga ditentukan oleh rehabilitee, yaitu dimensi yang

mengukur kehandalan dari perusahaan dalam memberiakn pelayanan

kepada pelanggan.
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Contohnya PAB dikecamatan ujung batu mereka menunjukkan

kehandalan mereka dengan bagaimana kinerja perangkat perusahaan

menunjukkan kualitasnya kepada pelanggan.

iii. Responsive (daya tanggap)

Yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen

(Zeithami-Parasurman-Berry, (1990) didalam Harbani Pasolong, 2014

:135).

Responsiveness adalah dimensi kualitas pelayanan yang paling

dinamis. Harapan pelanggan terhadap keepatan pelayanan hampir dapat

dipastikan akan berubah denga kecendrungan naik dari waktu ke waktu (

Irawan 2005 : 58).

Kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan

dengan cepat atau tidak, dengan ramah atau tidak dapat ditarik kesimpulan

bahwa jasa pelayanan dalam pendistribusian air bersih khusunya PAB

Kecamatan Ujung Batu harus betul-betul memiliki karyawan produktif,

agar semua permintaan pelanggan cepat teratasi dengan baik sehingga

tercipta kesan yang memuaskan bagi para pelanggan yang datang.

Contohnya pada PAB saat mendapat keluhan dari konsumen karena

suatu hal tertentu maka perusahaan harus memberikan pelayanan dengan

menanggapi keluhan tersebut dan meresponnya sesuai dengan prosedur

yang diterapkan olrh perusahaan, namun apabila konsumen tersebut
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kurang mengerti dengan berbagai prosedur perusahaan maka tugas dari

yang menanggapi keluhan tadi memberikan pengertian secara jelas dan

bijkasana.

iv. Assurance ( kepastian)

Yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam

meyakinkan konsumen (Zeithami-Parasurman-Berry, (1990) didalam

Harbani Pasolong, 2014 :135 ).

Assurance yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan

kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staf dalam menanamkan

rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggannya (Irawan 2005 : 58).

v. Empathy ( perhatian)

Yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap

konsumen (Zeithami-Parasurman-Berry, (1990) didalam Harbani

Pasolong, 2014 :135).

Empathy adalah dimensi kelima dari kualitas pelayanan. Secara umum

dimensi ini memegang dipersepsi kurang penting dibandingkan dimensi

lainnya.

Sebagai contoh PAB dalam memberikan pelayanan sangat perlu

adanya kehadiran empathy terhadap segala hal didalamnya.

2.4 Pengertian Air Bersih

Secara ilmiah air merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui

dan mempunyai daya regenerasi yaitu selalu mengalami sirkulasi dan

mengikuti daur. Daur hidrologi diberi batasan sebagai tahapan-tahapan yang
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dilalui air dari atmosfer, penguapan dari tanah atau laut, kondensasi untuk

membentuk awan, presipitasai akumulasi didalam tanah maupun tubuh air dan

menguap kembali.

Menurut Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air Pada Pasal 1,

Yang Dimaksud Dengan Air adalah semua air yang terdapatpada diatas,

ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air

permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat.

Air adalah salah satu diantara pembawa penyakit yang berasal dari

tinja untuk sampai kepada manusia. Supaya air yang masuk ketubuh manusia

baik nerupa makanan dan minuman tidak menyebabkan penyakit, maka

pengolahan air baik bersal dari sumber, jaringan tranmisi atau distribusi adalah

mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinyan kontak antara kotoran sebagai

sumber penyakit dengan air yang diperlukan.

Air memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia

lainnya, karakteristik tersebut anatara lain :

a. Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 00 C (320 F) - 1000

C, air berwujud cair.

b. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai

penyimpan panas yang sangat baik.

c. Air memerlukan panas yang tinggi pada proses penguapan. Penguapan

adalah proses perubahan air menjadi uap air.

d. Air merupakan pelarut yang baik.

e. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi.
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f. Air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku.

Air kita perlukan untuk proses hidup dalam tubuh kita, tumbuhan dan

juga hewan. Sebagian besar tubuh kita, tumbuhan dan hewan terdiri atas air.

Air juga kita perlukan untuk berbagai keperluan rumah tangga, pengairan

pertanian, industri, rekreasi dan lain-lain.

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum

apabila telah dimasak terlebih dahulu (Depkes RI, 2002). Air Bersih salah satu

jenis sumber daya berbasis yang bermutu baik dan biasa diamanfaatkan oleh

manusia untuk dikonsumsi atau dalm melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air

minum adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan tidak

mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum

oleh manusia, masih terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri

(misalnya escherichis coli) atau zat-zat berbahaya lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1405/Menke/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan

kerja perkantoran dan industri terdapat pengertian Mengenai Air Bersih yaitu

air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi

persyaratan Kesehatan Air Bersih sesuai dengan Peraturan Perundang –

Undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Semakin Padat

jumlah penduduk dan semakin tinggi tingkat kegiatan akan menyebabkan
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semakin besarnya tingkat kebutuhan air. Variabel yang menentukan besaran

kebutuhan akan air bersih antara lain adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk

b. Jenis kegiatan

c. Standar konsumsi untuk individu

d. Jumlah sambungan

Target pelayanan dapat merupakan potensi pasar atau mengacu pada

kebijaksanaan nasional. Asumsi-asumsi lain yang digunakan meliputi

kecendrungan data yang ada dilapangan serta kriteria dan standar yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu :

a. Cakupan Pelayanan

b. Jumlah Pemakaian Untuk Setiap Jenis Sambungan

c. Jenis Sambungan

d. Tingkat Kebutuhan Konsumsi Air

e. Perbandingan

f. Kebutuhan Domestik Dan Non Domestik

g. Angka Kebocoran

h. Penanggulan Kebakaran

Perencanaan pengadaan sarana prasarana air bersih dilakukan dengan

memperhitungkan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi daerah

perencanaan. Proyeksi kebutuhan air dihitung dengan menggunakan data

proyeksi jumlah penduduk, standar kebutuhan air bersih tiap rumah, koefisien
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kehilangan air dan faktor puncak yang diperhitungkan untuk keamanan

hitungan perencanaaan.

2.5 Pengertian Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih adalah proses memenuhi kebutuhan orang lain

dengan cara menyalurkan atau memberikan air bersih yang dibuat produsen

agar sampai kepada orang lain atau konsumen, tentu saja saling

menguntungkan kedua belah pihak, yang mana air bersih ini dipergunakan

untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia.

2.6 Pandangan Islam Tentang Pelayanan

Islam mengajarkan bila ingin memberikan asil usaha baik berupa

barang maupun pelayanan / jasa hendaknya yang berkualitas, jangan

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti

dijelas  dalam Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

ا أَْخَرْجَنا لَُكْم ِمَن اْألَْرِض ۖ َوَال تَ  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا أَْنفِقُوا ِمْن َطیِّ ُموا اْلَخبِیَث ِمْنُھ َیا أَیُّ َیمَّ

َ َغنِيٌّ َحِمیدُتْنفِقُوَن َولَْسُتْم بِآِخِذیِھ إِالَّ أَْن ُتْغِمُضوا فِیِھ ۚ َواْعلَمُ  وا أَنَّ هللاَّ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata.Dan  ketahuilah,bahwa Allah mahakaya lagi
maha terpuji”

Menurut Thorik dan Utus H. pentingnya memberikan pelayanan yang

berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebata mengantar atau

melayani, tetapi service berarti mengerti, memahami dan merasakan sehingga
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penyampaiannya pun akan mengenai heart share konsumen dan pada akhirnya

memperkokoh posisi dalam mind share konsumen.

Adi Warman Karim (2003 : 73) menjelaskan bahwa baik buruknya

perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang

dijalankan. Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan yang artinya :

َن ّهللاِ لِنَت لَُھْم َولَْو ُكنَت َفظًّ  وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُھْم َفِبَما َرْحَمٍة مِّ ا َغلِیَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ

لِ  ْل َعلَى ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ﴾١٥٩﴿یَن َواْسَتْغِفْر لَُھْم َوَشاِوْرُھْم ِفي األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

Artinya: “maka disebab rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena
itu, maafkanlah mereka, mohonkanla maupun bagi mereka dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah
kepada-nya”

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian

tedahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari

topik  penelitian yaitu mengenai Analisis Pelayanan Air Bersih demi

kelancaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dyah Nastiti Proborini (Institut Teknologi Bandung2007) yang

berjudul Evaluasi Kinerja Pelayanan PenyediaAir Bersih Sistem Perpipaan Di

Kota Kecil (Studi Kasus: Kota Soreang Dan Banjaran)dalam penelitian

inidilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga penyedia air bersih sistem

perpipaan. Identifikasi dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu operasional, tarif,

dan administrasi. Ketiga aspek ini kemudian dijabarkan dalam sepuluh

indikator penilaian.Lembaga penyedia air bersih perpipaan yang ada di Kota
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Soreang dan Banjaran, yaitu PDAM dan pengelola air bersih sistem komunal.

Dari hasil analisis kinerja kedua lembaga penyedia air bersih ini, diketahui

bahwa PDAM mampu memenuhi lima indikator. Sedangkan pengelola air

bersih komunal mampu memenuhi enam indikator.Perbedaan kinerja di antara

keduanya terutama tampak pada aspek operasional. Dalamaspek operasional,

PDAM memiliki kinerja baik dalam kriteria kuantitas air, kualitas air,

danpengaduan tertangani.

Harry gustian  UIN Suska Riau, yang berjudul Analisis Kualitas

PelayananmAir Bersih Pada Pdam Tirta Dharma Cabang Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis, berdasarkan indikator yang berlandaskan Pada

Zeithami (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty ) dapat

dinyatakan bahwakualitas pelayanan air bersih pdam tirta dharmalebih

meningkatkan lagi kualitas pelayananjasa air bersih kepada pelaggannya

Yaitu Masyarakat Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil penelitian Suyeno, Universitas Brawijaya, Malang

yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah

PerkotaanBerbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan

Mandau, Komunikasi  kebijakan  dalam  implementasi kebijakan  dapat

diibaratkan  sebagai  nadi  dalam proses  implementasi  kebijakan. Tanpa

adanya komunikasi  kebijakan  maka  tidak  akan  tercapaitujuan  kebijakan

itu.
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2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang dibentuk

dengan menggeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk

memberikan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti

adalah :

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktifitas

seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung

untuk memenuhi kebutuhan.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005 : 5) dalam (Harbani

Pasolog, 2014 : 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.

Identifikasi pelanggan menurut Vincent Gaspersz (2004 : 27) dalam

(Harbani Pasolong, 2014 : 131) yaitu berkaitan dengan mereka yang secara

langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kebijakan organisasi

publik.

Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada

pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan Lukman (1999) dalam

(Harbani Pasolong, 2014 : 134) menyebutkan salah satu ukuran kebehasilan

menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat bergantung pada

tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya memicu

pada pelayanan eksternal dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih

didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelanggan yang berkualitas.



28

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum

apabila telah dimasak terlebih dahulu (Depkes RI, 2002). Air Bersih salah satu

jenis sumber daya berbasis yang bermutu baik dan biasa diamanfaatkan oleh

manusia untuk dikonsumsi atau dalm melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air

minum adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan tidak

mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum

oleh manusia, masih terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri

(misalnya Escherichis Coli) atau zat-zat berbahaya lainnya.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah yang memberikan bagaimana cara

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel

tersebut.

Tabel 2.1
Variabel Indikator Sub Indikator

Menurut Zeithhami-
Parasuman-Berry dalam
Harbani Pasolong, (2014)
Teori Administrasi
Publik, Menyatakan untuk
mengetahui kualitas
pelayanan, ada Indikator
Ukuran  Kepuasan
Konsumen yang Terletak
Pada 5 Dimensi Kualitas
Pelayanan yaitu :

1. Tangibles
(Kemampuan
Fisik)

a. Sarana perkantoran
b. Air bersih yang akan disalurkan
c. Penampilan dan sikap para

petugas
d. Penguasaan teknologi dalam

berbagai akses data
e. Alat-alat didalam memberikan

pelayanan distribusi
2. Reliability

(Kehandalan)
a. Keandalan petugas dalam

memberikan pelayanan
b. Keandalan petugas  dalam

memberikan informasi
pelayanan

c. Keandalan petugas  dalam
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mlancarkan prosedur
d. Keandalan petugas  dalam

memberikan pelayanan yang
terampil yang sesuai dengan
tingkat keterampilan kerja yang
dimilikinya dalam menjalankan
aktivitas pelayanan yang efisien
dan efektif

e. Kehandalan dalam
mengaplikasikan penguasaan
teknologi untuk memperoleh
pelayanan yang akurat dan
memuaskan sesuai hasil output
penggunaan teknologi yang
ditunjuk

3. Responsive
(daya tanggap)

a. Respon petugas  pelayanan
terhadap keluhan warga

b. Respon petugas pelayanan
terhadap saran warga dalam
petugas dalam melancarkan
prosedur

c. Respon petugas pelayanan
terhadap kritikan warga

d. Memberikan penjelasan secara
bijaksana sesuai dengan bentuk-
bentuk pelayanan yang dihadapi

e. Cepat dan tanggap dalam
menyelesaikan masalah yang
ada

4. Assurance
(Kepastian)

a. Kemampuan didalam bidang
administrasi dan ekonomi
petugas pelayanan

b. Kemampuan teknis  petugas
pelayanan

c. Kemampuan sosial tugas
pelayanan

d. Keterampilan dan pengetahuan
yag dimiliki para karyawan
untuk melakukan pelayanan

e. Sikap atau prilaku baik
karyawan untuk memberikan
pelayanan

5. Empathy
(Perhatian)

a. Perhatian petugas pelayanan
b. Kepedulian petugas
c. Keramahan petugas pelayanan
d. Kemudahan untuk

memanfaatkan jasa yang
ditawarkan perusahaan

e. Usaha perusahaan untuk
mengetahui dan memahami
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kebutuhan dan keinginan
pelanggan

Sumber : Zeithami-Parasurman-Berry dalam Harbani Pasolong (2014)

2.10  Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan

sebagai skema pemikiran atau dasar pemikiran untuk memperkuat indikator

yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam rangka pemikiran ini penulis

akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan uang

disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat

dalam penelitian ini.

Gambar 2.1

Tangible

(fasilitas)

Realbility

(kehandalan)

Responsiveness

( daya tanggap)

Assurance

(kepastian)

Empathy

(perhatian)

Menurut Zeithaml-Parasurman-Berry (1990), kerangka pikir yang akan

penulis tuliskan adalah kualitas pelayanan distribusi PAB Kecamatan Ujung

Pengelola Air Bersih (PAB)Kecamatan Ujung Batu Kabupaten

Rokan Hulu

Pealayanan Air Bersih

Kepuasan Pelanggan
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Batu. Disini penulis akan menjelaskan hubungan indikator yang

mempengaruhi kualitas pelayanan distribusi air bersih di PAB Kecamatan

Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sehinggan dapat diambil kesimpulan,

yaitu sebagai berikut :

a. Hubungan fasilitas dengan pelayanan distribusi

Fasilitas (tangible) adalah berdasarkan penilaian pelanggan

terhadap kemampuan kantor PAB yang berkaitan dengan tempat

pelayanan yang nyaman, dan memadai, peralatan dan perlengkapan yang

baik, serta prosedur pelayanan yang sama bagi semua pihak dalm

menampilkan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.

b. Hubungan kehandalan dengan pelayanan distribusi

Kehandalan (reliability) adalah berdasarkan penilaian pelanggan

terhadap kemampuan kantor PAB yang berkaitan dengan ketanggapan

petugas atas keluhan dan masalah yang dihadapi pelanggan serta

kecepatan dalam melayani sambungan baru dalam membantu memberikan

jasa dengan cepat atau ketanggapan.

c. Hubungan daya tanggap dengan pelayanan distribusi

Daya tanggap (responsive) adalah berdasarkan penilaian pelanggan

terhadap kemampuan kantor PAB yang berkaitan dengan kesanggupan

untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta

taggap terhadap keinginan konsumen.

d. Hubungan kepastian dengan pelayanan distribusi
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Kepastian (assurance) adalah berdasarkan penilaian pelanggan

terhadap kemampuan kantor PAB yang berkaitan dengan keramahan dan

kesopanan, pemberian pelayanan secar tuntas dan menyeluruh, serta

memberikan penjelasan dengan baik dalam menimbulkan kepercayaan

dan kekayaan.

e. Hubungan daya tanggap dengan pelayanan distribusi

Perhatian (emphaty) adalah berdasarkan penilaian pelanggan

terhadap kemampuan kantor PAB ang berkaitan dengan sikap tegas tetapi

penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

2.12 Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan

maka penulis menetapkan Konsep Operasional yang digunakan untuk

mengukur indikator penelitian dengan Skala Likert. Skala Likert dimana

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator

Variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiono, 2008 : 107).

Jawaban setiap instrument mempunyai gradiasi dari yang positif

hingga negatif, berupa :

a. Sangat Setuju

b. Setuju

c. Ragu-Ragu

d. Kurang Setuju
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e. Tidak Setuju

Untuk mengukur masing-masing indikator dalam variabel kualitas

pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas (Tangibles) yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik

perkantoran, air bersih yang akan di salurkan dan sebaginya, dapat dikata

kan :

Sangat Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa  sangat puas dengan pelayanan distribusi air

bersih yang diberikan PAB.

Setuju           : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Ragu-Ragu    : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Kurang Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

ragu di dalam memberikan pendapat tentang pelayanan

distribusi air bersih yang diberikan PAB.

Tidak Setuju  : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa tidak puas dengan pelayanan distribusi air bersih

yang diberikan PAB.

b. Kehandalan (Reliability) yaitu kemampuan dan kehandalan untuk

menyediakan pelayanan yang tepercaya dan dapat dikatakan :
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Sangat Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

sangat puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Setuju           : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Ragu-Ragu    : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Kurang Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

ragu di dalam memberikan pendapat tentang pelayanan

distribusi air bersih yang diberikan PAB.

Tidak Setuju  : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

tidak puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

c. Daya tanggap (Responsive) yaitu kesanggupan untuk membantu dan

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap

keinginan konsumen, dan dapat dikatakan :

Sangat Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa  sangat puas dengan pelayanan distribusi air

bersih yang diberikan PAB.

Setuju           : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.
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Ragu-Ragu    : Apabila pelanggan PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Kurang Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa ragu di dalam memberikan pendapat tentang

pelayanan distribusi air bersih yang diberikan PAB.

Tidak Setuju   : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

tidak puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

d. Kepastian (Assurance) yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan

santun pegwai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen dan dapat

dikatakan :

Sangat Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa  sangat puas dengan pelayanan distribusi air

bersih yang diberikan PAB.

Setuju           : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Ragu-Ragu    : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Kurang Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa ragu di dalam memberikan pendapat tentang

pelayanan distribusi air bersih yang diberikan PAB.
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Tidak Setuju  : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu

merasa tidak puas dengan pelayanan distribusi air bersih

yang diberikan PAB.

e. Perhatian (Emphaty)yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai

terhadap konsumen dan dapat dikatakan :

Sangat Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

sangat puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Setuju           : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Ragu-Ragu    : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.

Kurang Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

ragu di dalam memberikan pendapat tentang pelayanan

distribusi air bersih yang diberikan PAB.

Tidak Setuju : Apabila pelanggan  PAB di kecamatan ujung batu merasa

tidak puas dengan pelayanan distribusi air bersih yang

diberikan PAB.


