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BAB II 

TELAAH PUTAKA 

 

2.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang di tawarkan oleh 

organisasi atau perorangan terhadap konsumen yang bersifat tidak berwujud 

dan tidak dapat dimiliki,  hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Norman dalam buku (Sutopo,Uryanto.2003:8) mengenai karakteristik  

pelayanan, yakni sebagai berikut: 

1. Pelayanan bersifat tidak bisa dirabah, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri  dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadianya bersamaan dan terjadi ditempat 

yang sama. 

Menurut Abdulrahman (1995 : 28) pelayanan publik merupakan suatu 

aspek untuk menjaga hubungan antara aparatur pemerintah dengan masyarakat 

sebagai pengguna jasa. Pengertian publik menurut Abdulrahman adalah 

sekelompok orang  yang mempengaruhi dan memberikan perhatian pada suatu 

hal yang sama, dan mempunyai minat dan kepentingan yang sama. 

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakanya, pelayanan publik 

atau pelayanan umum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu: 
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1. Pelayanan publik atau pelayanan umum  yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat, adalah semua penyedia barang atau jasa publik yang di 

selenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, 

perusahaan pengangkutan milik swasta. 

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik, yang dapat di bedakan lagi menjadi: 

a. Bersifat primer  adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah satu-

satunya penyelenggara  dan pengguna atau klien mau tidak mau harus 

memanfaatkannya, misalnya adalah pelayanan  dikantor imigrasi , 

pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 

b. Bersifat sekunder adalah segala bentuk barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didadalamnya pengguna 

atau klien tidak harus menggunakanya karena adanya beberapa 

penyelenggara pelayanan. 

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai dalam membedakan ketiga 

jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: 

1. Adaptibilitas layanan, ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan 

tuntutan perubahan yang di minta oleh pengguna. 

2. Posisi tawar pengguna atau klien semakin tinggi tawar pengguna atau 

klien maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta 

pelayanan yang lebih baik. 
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3. Tipe paar, karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara 

pelayanan yang ada , dan hubunganya dengan pengguna atau klien. 

4. Locus control, karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol 

atas transaksi, apakah pengguna  ataukah penyelenggaraan pelayanan. 

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukan kepentingan pengguna atau 

penyelenggara pelayanan yang lebih domain.  

Pelayanan adalah proses memberikan bantuan kepada orang lain 

dengan menggunakan cara-cara tertentu dan memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya suatu kepuasan dan keberhasilan. 

Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa 

(budiono 2003 : 60) pelayanan berupa jasa tidak dapat di investasikan, 

melainkan hasil tersebut di serahkan secara langsung kepada pelangggan dan 

konsumen sendiri dan konsumen yang akan memberikan penilaian terhadap 

pelayanan tersebut baik atau kurang baik bahkan tidak baik sama sekali.  

Pelayanan merupakan suatu pemberian suatu kinerja atau tindakan tak 

kasat mata kepada satu pihak ke pihak lainya, interaksi antara pemberi dan 

penerima mempengaruhi hasil kinerja tersebut. (rangkuti 2003) 

Menurut wasistiono (2003:43) pelayanan umum merupakan pemberian 

jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak 

swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia  dijelaskan bahwa 

pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan yang melayani adalah 
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menyuguhi, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, 

menggunakan dan digunakan secara langsung dengan menawarkan jasa 

tertentu. 

Sebagian teoritis berpendapat bahwa, buruknya kinerja disektor  publik 

di sebabkan karena belum adanya standar pelayanan yang jelas, kurang 

transparan, tidak akuntabel serta tidak didukung  oleh petugas pemberi 

pelayanan  yang kompeten dibidangnya. Atas dasar inilah Lembaga 

Administrasi Negara (LAN)  melalui keputusan 63 tahun 2000 kemudian 

menyusun prinsip-prinsip umum pelayanan publik yang meliputi: 

1. Kesederhanaan,  dimana prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan. 

2. Kejelasan, meliputi kejelasan dalam hal pelaksanaan teknis dan 

administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang  

dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik dan 

rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pelayanan. 

3. Kepastian waktu,  yaitu pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah di tentukan. 

4. Akurasi, bahwa pelayanan publik di terima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan, bahwa proses dan  produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 
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6. Tanggung jawab, bahwa pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk dapat  dan harus bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainya yang memadai, 

termasuk pula penyediaan sarana teknologi telekomonikasi dan informasi. 

8. Kemudahaan akses, dalam hal ini tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

harus memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi komonikasi dan informasi. 

9. Kedisiplinan,  kesopanan dan keramahan dimana pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta ,memberikan pelayanan 

yang iklas. 

10. Kenyamanan, dalam hal ini lingkungan pelayanan publik harus tertib, 

teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, rapi bersih, lingkungan 

yang indah dan sehat, dan serta di lengkapi  fasilitas pendukung pelayanan 

seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan 

dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas 

sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola 

penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan 

kelembagaan.  

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih 

memiliki berbagai kelemahan antara lain:  
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a. Kurang responsif 

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, 

mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan 

tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, 

aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan 

diabaikan sama sekali.  

b. Kurang informatif 

Berbagai informasi yang seharusnya cepat disampaikan kepada 

masyarakat, tapi lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.  

c. Kurang accessible  

Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan 

masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan 

pelayanan tersebut.  

d. Kurang koordinasi 

Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat 

kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun 

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi 

pelayanan lain yang terkait.  

e. Birokratis 

Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya 

dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga 

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan 

dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan 
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(front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan 

dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan 

penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang 

terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai 

masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.  

f. Kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat  

Pada umumnya pegawai pelayanan kurang memiliki kemauan 

untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, 

pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari 

waktu ke waktu 

g. Inefisien  

Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan 

perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.  

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah 

berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Berbagai 

pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu 

dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.  

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain 

organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi 

berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk 

melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi 
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penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga 

menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.  

Kualitas pelayanan publik yang kerap dikeluhkan masyarakat, dapat 

terjadi karena berbagai hal. Salah satu determinan internal adalah lemahnya 

sistem pengendalian manajemen pemerintahan. Seperti kita ketahui, pada jam-

jam pelayanan publik, aparat kerap lalai dalam melayani masyarakat. Masalah 

berikutnya adalah ringannya konsekuensi dari kealpaan ini. 

Habituasi dari kealpaan ini, berpotensi menciptakan set mental tertentu 

mengenai tanggung jawab pekerjaan di kepala setiap aparat. Set mental ini 

menjadi derivasi bagi budaya kerja, sebagian lembaga pemerintahan yang 

lazim datang terlambat, kualitas pelayanan minimalis, hingga mempersulit 

proses. 

Selain itu, determinan internal lainnya adalah penempatan posisi 

(position building),  yang dibangun secara horizontal antara pemberi 

pelayanan dengan masyarakat.  Paradigma posisi atasan-bawahan ini, 

menghasilkan suatu ketergantungan akut. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Lewis dan Booms merupakan pakar pertama kali mengemukakan 

kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang di berikan 

mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan. Berdasarkan defenisi ini, kualitas 

jasa bisa mewujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketetapan penyampainya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (dalam Tjiptono 2012:157) 
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Kualitas dapat di defenisikan sebagai penyampaian layanan relative 

istimewa atau superior terhadap harapan pelanggan. Jika perusahaan 

melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Berarti 

perusahaan tersebut tidak memberikan kualitas layanan yang baik (Whidya, 

2010:291) 

Dari kedua defenisi di atas saat di tarik kesimpulan bahwa kualitas 

pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang di lakukan oleh perusahaan 

guna memenuhi permintaan konsumen.  

Kualitas pelayanan dapat juga di artikan sebagai kesesuaian 

persyaratan, persamaan dengan pihak pemakai atau bebas dari kerusakan atau 

cacat. Untuk itu kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan yang di berikan 

kepada pelanggan atau nasabah dengan prainsip: lebih murah, lebih baik, 

akurat, sesuai dengan harapan nasabah atau pelanggan. 

Dalam organisasi jasa adanya total quality management (TQM) sangat 

berpengaruh dengan perubahan management konvensional. demikian juga 

halnya dengan manajemen Bank Mandiri Area Pekanbaru Cabang Ujung Batu 

Kabupaten Rokan Hulu yang harus di kaji dan di kelola secara strategik dalam 

rangka menerap kan konsep total quality management diantaranya yaitu  

dimensi kualitas pelayanan sebagai salah satu bentuk jasa yang melibatkan 

interaksi yang tinggi di antara penyedia dan pemakai jasa. Pokok yang harus 

di kaji menentukan kualitas pelayanan yang kemukakan oleh lovelock, (dalam 

Rangkuti, 2003:18) yaitu: 
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1. Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

jasa secara akurat, tepat dan terpercaya dalam memberikan layanan kepada 

nasabah, yang perlu di perhatikan yaitu pada umumnya nasabah 

menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap dan akurat. Kadang kala jasa 

yang di berikan pihak Bank dinilai sedikit mahal namun tidak menjadi 

masalah bagi nasabah, asal nasabah mendapatkan pelayanan yang baik 

2. Berwujud (tengible) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, 

dan media komonikasi. Bank mengeluarkan banyak uang untuk 

meningkatkan fasilitas mereka, membuat lebih menarik yang dapat 

membantu nasabah, di sambut baik seperti lapangan parkir, dekorasi yang 

nyaman, fasilistas ruang tunggu, peralatan yang canggih, dan 

sebagainya.yang merupakan hubungan kepada masyarakat yang semua ini 

merupan upaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. 

3. Keyakinan (assurance) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kemampuan dan keyakinan. 

Pengetahuan yang luas yang di miliki oleh setiap para karyawan terhadap 

bidngnya masing-masing dengan tujuan  memenuhi keinginan para 

nasabahnya, tentu ini juga akan membuat keyakinan dan kepercayaan dari 

nasabah. 

4. Empati (empathy) yaitu syarat untuk peduli dan memberikan perhatian 

pribadi kepada nasabah. Kemampuan pihak Bank untuk dapat memenuhi 

keinginana atau kebutuhan nasabah merupakan salahsatu nilai tambah bagi 
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Bank tersebut, di mana pihak Bank dapat menggerti dan menganalisis 

kebutuhan dan keinginan nasabah. 

 

2.3 Pengertian Bank 

Bank termasuk industri jasa karena produksinya memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat. Pengertian Bank menurut undang-undang 

RI nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak” (Kasmir 2007:23) 

Defenisi lain mengenai Bank yang di kemukakan oleh suyatna 

(2003:1) Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai peentara 

untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang di 

tentukan. 

Menurut Sinunungan (2003:111) Bank adalah suatu lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. 

1. Fungsi Bank 

Menurut Usman (2004:59) menyebutkan fungsi Bank yaitu : 

a. Fungsi Financial Intermediary 

Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dari unit surplus 

kepada unit deposit atau pemindahan uang dari penabung kepada 

peminjam. 
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b. Bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dan sebaliknya sebagai lembaga yang 

mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga ke stabilan nilai uang, 

mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kerja. 

c. Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yang 

bertujuan : 

1) menunjang pembangunan nasional dan daerah 

2) melanjutkan trilogy nasional. 

3) meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. 

4) meningkatkan pertumbuhan nasional 

5) meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 

Bank memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan 

keuntungan yang di perolehnya, perBankan di defenisikan sebagai suatu 

pemberan jasa-jasa keuangan, tetapi jasa apabila tidak seorangpun 

menghendakinya, dan jelas tujuan utama Bank adalah memberikan serta 

mengembangkan jasa-jasa tersebut hingga menghasilkan keuntungan selaras 

dengan operasi bisnis dan kebijaksanaan keuangan negara yang aman, dalam 

hal pencapaian keuntungan yang baik maka pihak Bank harus memberikan 

pelayanan yang baik terhadap nasabahnya. 

 

2.4 Nasabah 

Pengertian nasabah Menurut Pardede (2004:9)  nasabah adalah orang 

yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada Bank untuk di gunakan 
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dalam operasional bisnis perBankan yang dengan hal tersebut mengharapkan 

imbalan berupa uang terhadap simpanan tersebut. 

Defenisi lain menurut gasperz (dalam Nasution 2004:101) nasabah 

adalah: 

1. Nasabah adalah semua orang yang menuntut suatu perusahaan yang 

memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh 

pada performasi perusahaan. 

2. Nasabah adalah orang yang tidak bergantung pada kita, tetapi kita yang 

bergantung padanya. 

3. Nasabah adalah orang yang membawa kita kepada keinginanya 

4. Tidak ada seorangpun yang menang berargumentasi terhadap pelanggan. 

5. Nasabah adalah orang yang sangat penting yang harus di puaskan. 

Menurut Boedioo (2003:35) adalah suatu yang unik dan wajib 

mendapatkan perhatian dan kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal 

organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada era 

persaingan yang semakin lama semakin meningkat. 

 

2.5 Pegawai 

Pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dan 

mendapatkan gaji setiap bulan. Melayu S.P Hasibuan dalam bukunya MSDM 

(1993 : 13), menyatakan bahwa pegawai adalah orang menjual jasa (pikiran 

dan tenaga) dan mendapat kompensasi (balas jasa) yang besarnya telah 

ditetapkan terlebih dahulu, dimana mereka wajib dan terikat untuk 
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mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai 

dengan perjanjian. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diasumsikan bahwa pegawai 

adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan 

gaji setiap bulan, kecuali golongan yang terdiri dari : 

1. Anak – anak berumur 14 tahun ke bawah 

2. Mereka yang masih berumur 14 tahun ke atas tetapi masih mengunjungi 

sekolah untuk waktu penuh 

3. Mereka karena usia tinggi, cacat baik jasmani maupun rohani, tidak 

mampu melakukan pekerjaan dengan hubungan kerja untuk diri sendiri 

(swakarya) maupun dalam hubungan kerja yang mampu bekerja tetapi 

karena sesuatu tidak mendapatkan pekerjaan yaitu para penganggur.  

 

2.6 Pandangan Secara Islam 

Pelayanan Publik dalam Pandangan Islam telah mengajarkan semua 

hal yang bekaitan dengan sendi-sendi kehidupan termasuk didalamnya 

bagaimana memberikan pelayanan kepada orang lain. Jauh sebelumnya , islam 

telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al baqarah ayat 267: 

َه ٱۡۡلَۡزِضِۖ َوَل  آَٰ أَۡخَسۡجىَا لَُكم مِّ ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِممَّ اْ أَوفِقُىاْ ِمه طَيِّبََٰ أَيُّهَا ٱلَِّريَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ََ ِمۡى ُُ يََٰ بِي ََ ُمىاْ ٱۡل  ََيَمَّ

َ َنىِ   َ َُىفِقُىَن َولَۡستُم بِ  اْ أَنَّ ٱََّّ َٰٓ أَن َُۡمِمُوىاْ يِي ُِ  َوٱۡلمَُمىَٰٓ  يٌّ َحِميداِخِري ُِ لِلَّ

 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 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 daripadanya, 
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padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 

 

Dan firman Allah SWT dalam  surat ali imran ayat 159 yang berbuni 

َه للّاِ  ىاْ ِمْه َحْىلَِك يَاْلُف َلْىهُْم َواْستَْمفِْس لَهُْم  يَبَِما َزْحَمٍة مِّ لِىَت لَهُْم َولَْى ُكىَت يَظًّّا َنمِيظَ اْلقَْمِب لَوفَوُّ

مِيه  ََ  َوَشاِوْزهُْم يِي اۡلَْمِس يَإَِذا َلَزْمَت يَتََىكَّْل َلمَى للّاِ لِنَّ للّاَ يُِحبُّ اْلُمتََىكِّ

Artinya : ' maka berkat rahmat Allah enkau (muhammad) berlaku lemah 

lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri di sekuitarmu. 

Karena itu maafkan lah mereka dan mohonkanlah ampun untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

itu.kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertakwalah kepada allah,sungguh allah mencintai orang yang 

bertawakal. 

 

Apabila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi 

saat ini maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat Birokrat hendaknya 

melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia 

memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa 

dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu diperhatikan secara 

serius, adalah prilaku birokrat sebagai pelayan masyarakat,  dimana prilaku 

baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh prilaku 

pelayan publik itu sendiri,  Beberapa bentuk prilaku yang sering terjadi di 

kalangan administrasi publik diantaranya adalah prilaku seperti mempersulit, 

superior, maupun pengabaian yang kesemuanya adalah termasuk prilaku yang 

menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. 

Sebagai Negara mayoritas Islam di indonesia menjalankan syariat islam 

sebagai seorang yang beragama islam atau muslim merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
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Oleh karena itu, birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu 

memahami hakikat dari tugas yang diembannya. dan dalam menjalankan tugas 

keseharian perlu menjadikan sifat Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah, sebab 

sikap dan perilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karena sesungguhnya 

akhlak beliau telah mencerminkan al qur’an dan Hadis. Rasulullah memiliki 

empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh Para Birokrat. keempat 

sifat itu antara lain yaitu :  

Siddiq, yang artinya benar, Amanah, yang artinya dapat dipercaya, 

Tabligh, artinya menyampaikan, dan Fathonah, yang  artinya bijaksana.  

Demikian empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan  bagi 

siapa saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat publik, apabila 

para birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat 

terwujud pelayanan publik yang bekualitas seperti apa yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Variable Hasil 

1 M. Sobari 

(2012) 

Analisis Loyalitas 

Nasabah Dalam 

Menabung Di Bank 

Bri Cabang Bagan 

Siapi – Api 

Kecamatan Bangko 

Kabupaten Rokan 

Hilir  

1.Sikap 

terhadap 

merek  

2.Kepuasan 

pelanggan 

3.Kualitas 

pelayanan 

Ketiga variable tersebut 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah 

dalam menabung di Bank 

BRI cabang bagan siapi-

api , dan variable yang 

dominan mempengaruhi 

loyalitas adalah kualitas 

pelayanan dengan nilai 

beta 0,324 atau memiliki 

pengaruh 32.4 % 

2 Erwandi 

(2014) 

Analisis Pelayanan 

Terhadap Nasabah 

Pada PT.Bank Riau 

Kepri Cabang Panam  

Pekanbaru 

1.kepuasan 

nasabah 

2. kehandalan 

Kepuasan nasabah adalah 

faktor utama yang harus di 

perhatikan oleh pihak 

perBankan 

3 Ratna 

Wati Sari 

(2016) 

Analisis Faktor-Fktor 

Yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan 

Pada Pt. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Unit 

Muara Lembu 

Kuantan Singingi 

1.Kualitas 

2.pelayanan 

3. Bukti fisik 

4. Kehandalan 

5.Ketanggapan 

Berdasarkan hasil analisi 

regresi antara faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah, maka di 

peroleh hasil koefesien 

regresi yang positif dan 

signivikan secara versial. 

Sedangkan variable yang 

paling dominan 

mempengruhi kepuasan 

nasabah adalah pelayanan 

 

2.8 Definisi Konsep  

Adapun konsep-konsep yang yang digunakan penulis dalam  penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Publik  adalah 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 
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Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

nasabah maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2.  Nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada 

Bank untuk di gunakan dalam operasional bisnis perBankan yang dengan 

hal tersebut mengharap imbalan berupa uang terhadap simpanan tersebut. 

 

2.9 Konsep Operasinal 

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisa 

serta mengatasi ruang lingkup penelitian diperlukanlah konsep operasional 

dan indikator sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Konsep operasional 

 

Konsep indikator Sub indikator Item peneliti 

Analisis 

Kualitas 

pelayanan 

publik  

1. Kehandalan 

 
 Akurat 

 Tepat 

 Terpercaya 

 

 Sangat 

setuju 

 

 setuju 

 

 

 kurang 

setuju 

 

 tidak 
stuju 

2.Berwujud  Fasilitas fisik 

 Peralatan 

 Personil 

 Media komonikasi 

3.Keyakinan 

 
 Kemampuan 

 Keyakinan 
 

4. Empati  Keinginan 

 kebutuhan 

Sumber : lovelock, (rangkuty 2003:18) 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

sehingga 

 

 

 

 

 

Analisis pelayanan pegawai 

 

Analisis Kualitas Pelayanan 

Publik 

Kehandalan 

 

Terciptanya pelayanan yang baik dan sesuai dengan 

keinginan nasabah 

Empati Keyakinan 

Berwujud 


