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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Efektifitas 

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki 

dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, 

(Wojowisoto, 1980). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang 

mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang 

dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu 

atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut 

dikatakan efektif (3 Ensiklopedia Administrasi, 1989:149).  

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa 

hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat ( 1993:7) efektifitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud 

dengan konsep efektifitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektifitas dalam 

suatu organisasi memiliki arti yang berbeda – beda bagi setiap orang, 

bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu 

sosial, efektifitas sering kali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 

Efektifitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang 

melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka 
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perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai 

maksud sebagaimana yang dikehendaki. 

Menurut Sondang P. Siagian (1997: 151) berpendapat bahwa ada 

bebearapa criteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas kerja dari 

organisasi yang memberikan pelayanan. Pertama, Faktor Waktu, disini adalah 

maksudnya ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang 

diberikan oleh pelayan. Hanya saja penggunan ukuiran tentangtepat tidaknya 

atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang 

lain. Terlepas dari penilaian subjektif demikian, yang jelas adalah faktor 

waktu dapat dijadikan sebagai salah satu penilaian efektifitas kerja. Kedua, 

Faktor Kecermatan, faktor kecermatan dapat digunakan sebagai ukuran untuk 

menilai tingkat efektifitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. 

Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan 

kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak 

terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam 

proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat. Ketiga, 

Faktor gaya pemberian pelayanan, merupakan salah satu ukuran lain yang 

dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektifitas kerja. Yang 

dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan 

dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja pelanggan merasa tidak 

sesuai dengan gaya pemberi pelayanan kepada pelanggan. Jika berbicara 

tentang hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan 

termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengannilai- nilai sosial yang 

dianut oleh orang yang bersangkutan. 
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2.2.  Pelayanan Publik 

Berkitan dengan pelayanan ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu 

Melayani dan Pelayanan. Pengertian Melayani adalah membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pelayanan adalah 

usaha melayani hubungan orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat 

menentukan dalam kegiatan di masyarakat. untuk mengetahui pengertian 

pelayanan, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai 

definisi pelayanan.  

Menurut Moenir (1991:27) pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui 

sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah 

suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada 

orang lain dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi 

sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan menurut siagian (1998:17) 

pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada 

orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan 

mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan 

kesenangan-kesenangan kepada pelanngan dengan adanya kemudahan-

kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Mulyono 

dalam Nazaruddin (2010:23) pelayanan adalah rasa (menyenangkan atau tidak 
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menyenangkan) yang oleh penerima pelayanan pada saat memperoleh 

pelayanan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh seorang, sekelompok atau organisasi dalam memudahkan 

kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan atau masyarakat sehingga 

pelanggan atau masyarakat merasa terpuaskan atau kebutuhannya terpenuhi.  

Agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang lain 

yang dilayanai, maka pelaku yang bertugas melayani harus mampu memenuhi 

empat kriteria pokok (Moenir, 1992:197:200) 

1. Tingkah laku yang sopan. 

2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yyang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan. 

3. Wajtu menyampaikan yang tepat 

4. Keramah-tamah. 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perorangan kepada konsumen (Custumer/yang dilayani), yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. (Sutopo, dan Suryanto A, 

2003:8) 

Dimana tentang karakteristik pelayanan sebagai berikut: 

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi seperti memberikan jasa kepada masyarakat. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh sifatnya adalah tindakan sosial. 
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3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karea pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat 

yang sama. 

Adapun menurut keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.25 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada satu produk secara fisik.   

Pelayanan prima menurut Basuki (2003:26) adalah pelayanan yang 

berdasarkan prinsip bahwa semua pelanggan (masyarakat atau yang dilayani) 

adalah “Raja” tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kuit, status, 

pangkat dan ejenisnya. Masalah utama dalam penerapan pelayanan prima 

lebih kepada manusianya, terutama berkaitan dengan sistem nilai dan sikap 

mental, seteah itu baru masalah sistem dan kompetensi. 

Menurut Inu Kencana Syafiie (2003:116) dalam pelayanan pemerintah, 

rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah 

kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

Pelayanan publik pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perseorangan kepada konsumen (costumer/yang dilayani) yang 

bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan publik menjadi 

konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi 

maupun ilmuan dan secara sederhana dipahami dalam administrasi publik 

sebagai pelayanan yang diserahkan oleh pemerintah. (agus Dwiyanto;2010,14) 
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Oleh karena itu, hakekat pelayanan publik sebagaimana keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminanto 

dan Atik SW; 2009, 19) memiliki karakteristik antara lain:  

1. Pelayanan bersifat Transparansi; terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

2. Pelayanan itu bersifat akuntabilitas, dimana pelayanan itu dapat 

dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Pelayanan itu bersifat Kondisional; dimana harus sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan pemberian dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang kepada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Pelayanan itu bersifat partisipatif; dimana pelayanan itu mendorong peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Pelayanan itu bersifat Kesamaan Hak, yang berarti tidak diskriminatif 

dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan 

status ekonomi. 

6. Pelayanan itu bersifat memiliki Keseimbangan Hak dan Kewenangan 

dimana pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing. 

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (MENPAN) No. 81 Tahun 1993 memberikan definisi bahwa 
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pelayanan umum/publik adalah segala bentuk pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dilingkungan 

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangkan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena fungsi utama pemerintah adalah untuk melayani 

masyarakat, maka fungsi ini harus benar-benar dapat dilaksanakan oleh 

aparatur Negara sebagai pelaksana birokrasi dengan sebaik-baiknya agar 

terpenuhinya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah, menurut 

Ryaas Rasyid (1997;11) dibentuk bukan untuk melayani masyarakat dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, 

karenanya pelayanan sangat dibutuhkan dalam segala dimensi kehidupan. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karenanya, berbagai aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki 

karakteristik tertentu dan terbagi kedalam beberapa jenis pelayana. 

Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) 

adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.  

2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran 

yang ingin dicapai 
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3. Memiliki tujuan sosial 

4. Dituntut untuk akuntabel kepada publik  

5. Memiliki konfigurasi indikatornkinerja yang berlaku perlu keluasan, dan 

6. Seringkali menjadi sasaran isu politik 

Adapun penyelenggaaraan pelayanan publik adalah instansi 

pemerintah yang meliputi: 

1. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian 

2. Departemen 

3. Lembaga pemerintah Non Depatemen 

4. Kesekretaariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggo Negara, misalnya: 

Sektretariat Dewan (Sekwan), Sekretariat Negara (Setneg), dan 

sebagainya; 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

8. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maaupun Daerah termasuk dinas-

dinas dan badan. 

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur 

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari 

pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk 

pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pengumutan lainnya. 
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Hakekat pelayanan publik seperti dijelaskan Keputusan Mentapan 

Nomor 63 tahun 2003 bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Diskriminasi pelayanan sering kali muncul karena persepsi mengenai 

hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan penggunan layanan belum 

mencapai titik temu, misalnya, hak bagi setiap pengguna layanan untuk 

mendapatkan perlakuan yang wajar dan ramah dari penyedia layanan.  

Hal tersebut jarang sekali trpenuhi bahkan terjadi hal yang sebaliknya 

justru pengguna layanan yang harus bersikap ramah terhadap penyedia 

layanan agar urusannya menjadi cepat dan lancar. Kontrak pelayanan adalah 

suatu pendekatan dalam penyeleggara pelayanan publik. Untuk mencapai 

maksud tersebut, kontrak pelayanan penyediaan layanan bersama-sama 

dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan menyepakati 

jenis, proedur, biaya, dan waktu serta cara layanan.  

Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan 

kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan, serta stakeholder. 

Kesepakatan inilah nantinya menjadi dasar praktek penyelenggara pelayanan 

publik dan stakeholder. 

Kontrak pelayanan dibutuhkan beberapa hal. Pertama untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi waktu, biaya dan prosedur dan cara 

layanan. Kedua memberikan informasi haak dan kewajiban pengguna layanan, 

penyedia layanan dan stakeholder linnya dalam keseluruhan proses 

penyelenggaraan pelayanan. Ketiga untuk mempermudah pengguna layanan, 
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warga dan stakeholder lainnya dalam mengontrol praktek penyelenggaraan 

pelayanan. Keempat untuk mempermudah manajemen pelayanan 

memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan. Kelima untuk membantu 

manajemen pelayanan mengidentifikasikan kebutuhan, harapan dan aspirsi 

pengguna layanan, serta stakeholder yang lainnya. (Purwati dan Kumorotomo 

2005:91) kualitas pelayanan yang dikehendaki masyarakat sebagai pihak yang 

ingin memperoleh pelayanan adalah: 

1. Kemudahan dalam kepengurusan 

2. Mendapat pelayanan yang wajar 

3. Mendapat pelayaan yang sama dengan yang lain tanpa pilih kasih 

4. Mendapatkan pelayaanan yang jujur dan terus terang. (Moenir, 1999:64) 

Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dikenal dengan 

pelayanan prima (excellent service). Pelayanan prima artinya memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan.  

Pelayanan prima menurut Sutopo (2003:10) merupakan pelayanan yag 

sangat baik atau pelayanan yang terbaik, disebut sangat baik dan terbaik, 

karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau di miliki oleh 

instansi yang memberikan pelayanan. Jadi pelayanan prima dalam hal ini 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

Menurut Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dalam 

Keputusan Nomor 81/1993 menegaskan bahwa pelayanan berkualitas 

hendaknya sesuai dengan sendi-sendi berikut: 

1. Tertib administrasi: bahwa menetapkan pola pelayanan yang tepat dengan 

cara fungsional, satu pintu atau terpusat. 
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2. Kesediaan dan fungsi pelayanan: bahwa dalam kegiatan prosedur/tata cara 

membuat pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan 

mudah untuk dilaksanakan. 

3. Kejelasan prosedur pelayanan: pelayanan harus mengatur secara jelas 

mengenai hak dan kewajiban dari penerima pelayanan.  

4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan: bahwa setiap proses pelayanan 

umum pertanahan harus diperhatikan seberapa lengkap persyaratan-

persyaratan yang dimiliki. 

5. Kepastian biaya: bahwa penetapan biaya pelaksanaan dikenakan secara 

wajar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat biaya tinggi dan 

mudah pembayarannya. 

6. Kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian pelayanan: pelayanan umum 

yang dimaksud harus diselesaikan tepat waktu sehingga dapat memuaskan 

masyarakat dari segi mutu tepat waktu, kapasitas biaya serta persyaratan 

dan juga petugas harus bersipat ranah dan sopan. 

7. Pemberian pelayanan informasi: bahwa mekanisme serta tata cara dan 

peraturan pelayanan diinformasikan secara terbuka luas serta mudah 

dimengerti oleh masyarakat luas. 

8. Penataan ruang kerja: dalam memberikan pelayanan umum, pelayanan 

dilakukan secara tertib dan teratur dalam ruang lingkup kerja yang telah 

tertata dengan baik. 

Kualitas merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan standar prosedur kualitas pelayanan. pelayanan umum, 

sebagaimana Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
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Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, (Ratminto dan Atik SW; 2009,21) 

harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat: 

1. Sederhanaa; bila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya 

tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan pelanggan. 

2. Terbuka; keinginan pelanggan adalah dilayanai secara jujur, apa adanya 

dalam peraturan atau dalam norma. Standar pelayanan harus diumumkan 

dan disosialisasikan oleh kantor yang bersagkutan. 

3. Lancar; pelayanan yang lancar diperlukan prosedur yang tidak berbelit-

belit dan aparatur yang memberikan pelayanan hrus dengan ikhlas 

melakukan pelayanan dan berani menghadapi tantangan dalam diri sendiri 

dan diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan 

hasil. 

4. Tepat pelayanan yang diberikan tepat pada arah dan sasaran tidak lebih 

dan tidak kurang, dan tepat pada waktu yang dijanjikan. 

5. Lengkap pelayanan yang diberikan, lengkap diartikan apa yang diperlukan 

oleh pelanggan, sekali melakukan pengurusan di dapat jasa pelayanan 

yang legkap, tidak lagi penyempurnaan kepihak lainnya. 

6. Wajar pelayanan yang wajar dapat diartikan tidak ditambah-tambah 

menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan 

pelanggan. 

7. Terjangkau dalam pelayanan retribusi yang dikeluarkan dpat dijangkau 

oleh pelanggan. 

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa publik yang 

prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada 
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pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang 

bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggn adalah sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yng 

dirasakan dengan harapannya. Oleh karena itu dapat dipastikan tingkat 

kepuasan antara satu dengan lainnya berbeda. Tingkat kepuasan pelanggan 

dapat ditentukan sebagai berikut: 

1. Kalau kinerja dibawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa. 

2. Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan akan merasa puas. 

3. Kalau kinerja melebihi harapan, pelanggn akan merasa sangat puas dan 

senang atau gembira. (Lukman, 1999:124) 

Dengan demikian kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama 

pelayanan prima oleh pemerintah. Sebagai aparatur pelayanan tidak bisa 

mencari alasan sedikitpun untuk bisa berusaha memuaskan pelanggannya. 

Sedangkan menurut J. Salusu (1998:440) Birokrat yang belum mampu 

memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan pekerjaan kurang semangat, lambat dan sering menyimpang. 

2. Memperlihatkan favoritesme, diskriminasi dalam melayani anggota 

masyarakat yang berurusan dengannya. 

3. Memperlihatkan anggota staf yang memperlihatkan interes yang rendah 

terhadap standar profesionalisme yang diperlukan. 

4. Mempromosikan seseorang atas dasar favoritisme politik atau kriteria 

nonprofesional. 

5. Menciptakan setumpuk kertas yang tak berujung pangkal, dan tak mampu 

menemukan berkas yang relevan pada saat yang diperlukan. 
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Pelayanan publik yang berkualitas akan menciptakan suatu apa yang 

diharapkan masyarakat dan tujuan dari pemerintah akan terwujud sejalan 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 

publik tersebut. 

Berdasarkan Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang 

pedoman pelayanan publik terdapat 14 unsur minimal yang harus ada untuk 

dasar mengukur indek kepuasan masyarakat yakni:  

1. Prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.  

2. Persyarakatan pelayanan yaitu persyarakatn teknis dan administratif yang 

harus diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

layanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya).  

4. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan kejelasan berwenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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7. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan dan mendapat pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedkan./status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu ketergantungan sikap dan 

perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang bersih, rapi, teratur, sehingga dapat memberikan rasa kenyamanan 

pada penerima pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan di 

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang 

harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah.  
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Dalam konsep pelayanan dikenal dua jenis pelaku pelayanan dan 

penerima pelayanan. penyedia pelayanan atau service provider (barata, 

2003.11) adalah pihak yang dapat memberikan pelayana tertentu kepada 

konsumen baik berupa pelayanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan 

barang (goods) atau jasa-jasa (service). Penerima pelayanan atau service 

receiver adalah pelanggan (costumer) atau konsumen yang menerima 

pelayanan dari penyedia pelayanan.  

Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan untuk 

acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak 

penyedia pelayanan kepada pengguna untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

Tujuan dari efektivitas pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin yaitu:  

1. Transparansi, yakni pelayanna yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi pelayanan dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisien  dan efektif.  

4. Partisipatif, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggataan pelayanan masyarakat dan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dalam 

artian tidak membeda-bedakan suku, ras, dan sebagainya. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan keadilan optimalisasi pelayanan masyarakat dapat 

diwujudkan dengan mengubah pandangan tentang efektivitas pelayanan 

yang selama ini diterapkan oleh aparat pemerintah desa. Dimana mesti 

selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas 

pelayanan masyarakat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar.  

Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan yang berkualitas sangat 

tergantung kepada kepuasan. Kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila 

terdapat kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan 

kenyataan yang didapatkan. Membuat masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan. Kepuasan masyarakat merupkan tujuan utama pelayanan prima. 

Oleh karena itu, sebagai aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan 

sedikitpun untuk tidak berusaha memuaskan masyarakatnya. 

Suatu pelayanan publik dapat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi 

apabila kegiatan tersebut dianggap benar da sesuai dengan nilai-nilai yang 

baik relatif berdasarkan kepada kepuasan atau setidaknya berdasarkan apa 

yang diinginkan masyarakat (Susanto, 2044:2) 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, harus menghasilkan 

pelayanan dan prosedur yang ramah terhadap masyarakat, prosedur yang 

ramah menurut Rahayu (2003:5) adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Prosedur menurut masyarakat dirasakan masuk akal dan membantu. 

2. Mencapai tujuan. 
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3. Kata-kata digunakan serta cara yang digunakan tidak membingungkan dan 

aneh. 

4. Penilaian masyarakat setelah berurusan dengan aparatur positif, karena 

memiliki sifat sopan, ramah dan mau membantu ksulitan. 

5. Bagi masyarakat, aturan-aturan tidak dirasakan sebagai kendala, namun 

sebagai alat untuk memuaskan mereka, atau paling tidak merupakan 

penjelasan jika pemenuh kebutuhan secara penuh mustahil diberikan.  

Adapun tujuh dimensi dalam pelayanan: 

1. Ketepatan waktu yaitu pelaksanaan dapat diselesaikan tepat pada kurun 

waktu yang ditentukan. 

2. Akurasi pelayanan yaitu produk pelayanan dapat diterima dengan benar 

dan sah. 

3. Kesopanan dan keramahtmahan dalam memberikan pelayanan yaitu 

pemberi pelayanan harus bersikap sopan santun dan mempunyai sikap 

ramah dan memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

4. Tanggung jawab yaitu pimpinan yang menyelenggarakan pelayanan harus 

memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan dan 

keluhan dalam pelaksanaan pelayanan. 

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan yaitu tempat dan lokasi serta 

prasarana yang dibutuhkan memadai untuk dijangkau dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 

6. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yaitu lingkungan harus teratur 

dan tertib dan dilengkapi ruang tunggu yang nyaman dan bersih. 

7. Dan atribut pendukung lainnya (Purwanto., 2004:4) 
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2.3.  Pengaruh Pemimpin Terhadap Pelayanan 

Menurut H. Jodeph Reitz dalam Nanang Fattah, faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektifitas pemimpin adalah: 

1. Kepribadian, merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan sekali 

dalam suatu kepemimpinan, kepribadian mencakup, harga diri, pengaruh 

dan kemantapan emosi, selanjutnya meliputi kecerdasan, kelancaran 

bicara, keaslian dan wawasan. 

2. Harapan dan perilaku atasan. Setiap pemimpin mengharapkan 

kedisiplinan, tertib, bersih, indah dan sebagainya. 

3. Karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Setiap bawahan 

mengharapkan penghargaan, harga diri dari atasan. 

4. Kebutuhan tugas yaitu segala sesuatu yang diperlukan atau yang 

dibutuhkan demi terciptanya tugas yang dikerjakan. 

5. Iklim dan kebijakan organisasi. “(Nanang Fattah, 2004:98) 

Syafaruddin (2002:164-165) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan (termasuklah dalam rangka 

mengimplementasikan tugas-tugasnya) yaitu: 

1. Kepribadian yang kuat, yaitu kepribadian yang percaya diri, berani, 

bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. 

2. Memahami tujuan terkait tentang strategi pencapaian tujuan yang ingin 

dicapai. 

3. Memiliki pengetahuan yang luas. Pemimpin harus memiliki pengetahuan 

yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 
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4. Memiliki keterampilan profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan 

tugasnya sebagai pemimpin mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan). 

Menurut Ngalim Purwanto (2003:59-60) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pemimpin antara lain: 

1. Keahlian dan pengetahan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan 

kepemimpinannya. 

2. Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu nelaksanakan tugas 

jabatannya. 

3. Sifat-sifat kepribadian pemimpin, secara psikologis manusia itu dibeda-

bedakan sifat, watak, dan kepribadiannya. 

4. Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok, seseorang yang memimpin 

anak kecil, berlainan perilakunya dengan orang yang memimpin orang-

orang dewasa. 

5. Sangsi-sangsi yang ada di tangan pemimpin, kekuatan-kekuatan yang 

dimiliki atau yang ada dibelakang pemimpin menentukan sikap dan 

tingkah lakunya. 

 

2.4.  Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Publik 

 Kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-

Berry dalam buku Pasolong (2008:135) keputusan seorang konsumen untuk 

mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas 

pelayanan. Dengan kata lain baik buruknya kualitas pelayanana yang diberikan 
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provider (penyedia layanan) tergantung pada persepsi konsumen atau 

pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan adnaya interaksi yan g 

kuat antara  “kepuasan konsumen” dengan kualitas pelayanan. 

Untuk mengetahui kualitas pelyanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, ada lima dimensi kualitas pelayanan yagh sering digunakan untuk 

menilai kualitas pelyananyang dikemukakan oleh Parasuraman dkk (1998), 

kelima dimensi tersebut yaitu:  

1. Realibility, kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat. Maksudnya dalam memberikan pelayanan, 

provider menargetkan waktu tertentu untuk dapat menyelesaikan tugasnya 

yaitu memberikan pelayanan kepada costumer sesuai yang ditargetkan. 

2. Responsives, kerelaan untuk menolong costumer dan menyelenggarakan 

pelayanan secara ikhlas. Dalam hal ini provider harus memiliki sikap 

tanggap dalam aduan costumer mengenai kurang jelasnya informasi yang 

diberikan dan pelayanan yang tidak memuaskan. 

3. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa 

percaya para costumer kepada provider. 

4. Emphaty, memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya. 

5. Tangibly, penampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai dan fasilitas- 

fasilitas lain yang dimiliki provider. Dalam hal ini semua sarana dan pra 

sarana peralatan kerja dan pendukung lainnya harus tersedia supaya 
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provider dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada costumer 

sehingga dengan adanya fasilitas yang lengkap costumer dapat merasakan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. 

 

2.5.  Defenisi Konsep 

Untuk mempermudah dalam menganalisa penelitian dan menghindari 

salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu 

mengoperasikan variabel-variabel yang akan digunakan sebagai landasan 

dalam penelitian ini. 

1. Keputusan Mentri Pendayaunaan Aparatur Negara No.25 Tahun 2004 

yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pelayanan prima menurut Sutopo (2003:10) merupakan pelayanan yag 

sangat baik atau pelayanan yang terbaik, disebut sangat baik dan terbaik, 

karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau di miliki oleh 

instansi yang memberikan pelayanan. Jadi pelayanan prima dalam hal ini 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

 

2.5. Pandangan Islam Tentang Pelayanan  

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari 

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan 

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang 
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lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267,menyatakan 

bahwa: 

                         

                          

             

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 nafkahkan darinya padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji”. 

 

Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan 

untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. 

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah 

diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan 

jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umat-Nya untuk 

menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91: 

                         

                 

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 

saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat”. 
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Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan 

atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada konsumen.Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan 

profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan 

dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang 

ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan 

kepadakonsumen. 

Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional 

apabila dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan 

akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat 

apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan 

bidangpekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan 

suatuamanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak 

padaketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan 

pelayanankepada konsumen. 

Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat hendaknya 

tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui 

pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan 

pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana yang dinyatakan dalam 

hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: “apabila amanat 

disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana 

caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabila 
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diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya”. 

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau 

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta 

respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap 

respek, sopan santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi 

positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Assurance ini 

akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, 

sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap 

lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan 

menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. 

Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan 

kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang 

berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan 

dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan bahwa: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu, maafkanlah mereka; 

mohonkanlah mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah.Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakal kepada-Nya”. 

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk 

peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen.Kemauan ini 
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yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian 

terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini 

akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya 

dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui 

pemberian layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi 

konsumen dengan senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami 

kesulitan dalam bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan 

lembaga. Kediaan memberikanperhatian dan membantu akan meningkatkan 

persepsi dan sikap positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang 

akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas 

konsumen.  

Berkenaan dengan empati, dalam Rasullulah saw yang diriwayatkan 

oleh Bukhori Muslim, menyatakan: “Abu Musa al-Asy’ary ra. Berkata: 

bersabda Nabi saw, “seorang muslim yang menjadi bendahara (kasir) yang 

amanat, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan 

sempurna dan suka hati, memberikannya kepada siapa yang diperintahkan 

memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat 

pahala bersedekah”. 

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti 

gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya.Dalam konsep 

Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak 

menunjukkan kemewahan.Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman 

memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan. 

Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At- 
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Takaatsur ayat 1-5, yaitu: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 

sampai kamu masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui. Janganlah begitu,jika kamu mengetahui dengan pengetahuan 

yang yakin”. 

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan, maka disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah suatu penilaian 

konsumen tentang kesesuaian tingkat pelayanan yang diberikan dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan ini diukur dengan 

lima dimensi, yaitu: 1) Reliability (Kehandalan), 2) Responsiveness (Daya 

Tanggap), 3) Assurance (Keyakinan), 4) Emphaty (Empati) dan 5) Tangibles 

(BuktiFisik).(:http://ridwan202.wordpress.com/2013/02/11/kualitaspelayanan- 

dalam-islam) 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti 

sebelumnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Saudara Martin Saputra Mahasiswa UIN Tahun 2013 yang berjudul 

“Analisis Pelayanan Bidang Pemerintahan Pada Kantor Keluran Enok 

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Jurnal Johan Salaputa  Judul “Analisis Pelayanan Masyarakat Di Kantor 

Desa Pasanea Kecamatan Seram Utara barat Kabupaten Maluku Tengah 
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2.7. Konsep Operasional 

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian maka penulis 

menyusun konsep operasional dalam penelitian ini seperti pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 : Konsep operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Berdasarkan 

Keputusan 

Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

(MENPAN) No. 

63 Tahun 2004 

1. Prosedur 

Pelayanan  

a. Tahapan pelayanan  

b. Persyaratan administrasi 

pelayanan  

c. Kesederhanaan alur 

pelayanan 

 

2. Biaya  a. Biaya terjangkau  

b. Biaya sesuai ketetapan  

c. Biaya diinformasikan kepada 
masyarakat dan transparansi 

3. Waktu  
a. Pelayanan tepat waktu  

b. Mencapai target waktu 

pelayanan  

c. Tidak memakan waktu lama  

4. Sarana dan 
prasarana 

a. Kesediaan sarana  

b. Kesediaan prasarana 

c. Kondisi sarana dan prasarana 

memadai 

5. SDM Pelayanan  a. Memiliki kesadaran 

memberikan pelayanan  

b. Kemampuan petugas  

c. Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan  

Teori Pasuraman, 

Zaithaml, dan 

Berry (Hessel 

Nogi 2005:219) 

Faktor yang 

Mempengaruhi Efektifitas 

Pelayanan Publik 

a. Reliability ( Kehandalan ) 

b. Responsiveness ( 

DayaTanggap ) 

c. Assurance (Keyakinan ) 

d. Emphaty (Empati ) 

e. Tangibles (Buktifisik) 

 

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017 
 

PEMERINTAHAN DESA 

PENYASAWAN 

( Kepemimpinan ) 

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI  

 

 Reliability ( Kehandalan ) 

 Responsiveness ( DayaTanggap ) 

 Assurance (Keyakinan ) 

 Emphaty (Empati ) 

 Tangibles (Buktifisik) 

(Pasuraman,Zeithaml dan Berry ) 

 

 

(KEPMEN PANNo:63/KEP/M.PAN/7/2003) 

INDIKATOR  

 

 ProsedurPelayanan 

 Biaya 

 Waktu 

 Sarana dan prasarana 

 SDM 

 

 

(KEPMEN PAN No 63 Tahun 2004) 

EFEKTIVITAS 

PELAYANAN 


