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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelayanan 

Dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik, 

mendefinisikan bahwa 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 administratif yang disedikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Sinambela (2006;4), mengatakan pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu prodak secara fisik.  

Menurut Rahayu (2003:5), pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang 

jelas namun menyediakan kepuasan kepada konsumen atau pemakaian 

industri, ia tidak terkait pada penjualan suatu produk atau penjualan lainnya.  

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-

cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan 

(produk), baik berupa barang ataupun jasa. Boediono (2003:60) 

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. (wasistiono, 2003: 43) 
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Sedangkan Sutopo dan Suryanto A (2003:8) mendefinisikan Pelayanan 

pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau 

perorangan kepada konsumen (Custumer/yang dilayani), yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

Selanjutnya Pelayanan umum menurut Moenir (2006:26) kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan dapat 

diukur, oleh karena itu dapat di tetapkan standar baik dalam hal waktu yang 

diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

pelayanan agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang 

mendapatkan layanan 

Kemudian Moenir (2006 : 27). Mengatakan bahwa setiap pihak yang 

ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan 

pelayanan yang didambakan adalah: 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang. 

Sedangkan dampak kepuasan itu akan terlihat pada : 

1. Masyarakat sangat menghargai kepada korp pegawai 

2. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesaaran tanpa 

perasangka buruk 

3. Adanya rasa bangga pada masyarakat terhadap korp pegawai 
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4. Adanya kegairahan usaha dalam masyarakat 

5. Adanya peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju segera 

tercapainya masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan pancasila 

Dari pemahaman diatas dapat diketahui bahwa pelayanan adalah 

segala bentuk pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang 

telah di tetapkan. 

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 dalam pasal 5 dijelaskan bahwa Ruang 

lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik 

serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, 

pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,  lingkungan 

hidup, kesehatan, jaminan sosial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber 

daya  alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.  

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk 

Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap 

institusi  penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang - undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara 

bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan 

penyelenggaraan pelayanan.  

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud 

diatas,  sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 
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pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, 

penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.  (Pasal 8 UU No 

25 Tahun 2009) 

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 pasal 15 untuk  melaksanakan 

pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban : 

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan  maklumat pelayanan;  

3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;  

4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;  

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan; 

7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan  penyelenggaraan pelayanan publik;  

8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan;  

9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan  tanggung jawabnya 

10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik;  

11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan  hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri  atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau  jabatan; dan  
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12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi  untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat 

yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang, dan sah  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Sedangkan didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan No. 63 Tahun 

2003 di sebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi  

beberapa prinsip yaitu : 

1. Kesedehanaan yaitu pelayanan publik tidak berbelit kepada massyarakat 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan  

2. Kejelasan yaitu persyaratan teknis, administratifnya, unit kerja pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan dan 

rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 

3. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan dapat diselesaikan dengan kurun waktu 

yang telah ditentukan  

4. Akurasi yaitu produk pelayanan yang diterima dengan benar, tepat dah sah 

5. Keamanan yaitu proses pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum 

6. Tanggung jawab yaitu pimpinanan penyelenggara pelayanan harus 

bertanggung bertanggung jawab dalam penyelesaian keluhan persoalan 

dalampelaksanaan pelayanan publik 

7. Kelengkapan sarana dan prasaranan kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi 
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8. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelayanan harus 

bersikap sopan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 

10. Kenyamanan yaitu lingkungan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunngu yang nyaman bersih dan rapi. 

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 pasal 34 Pelaksana dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik harus berprilaku sebagai berikut:  

1. Adil dan tidak diskriminatif 

2. Cermat 

3. Santun dan ramah 

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut – larut 

5. Profesional 

6. Tidak mempersulit 

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara 

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib drahasiakan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan 

11. Tidak menyalahgunakan  sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik 
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12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat 

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang 

dimiliki. 

14. Sesuai dengan kepantasan 

15. Tidak menyimpang dari prosedur 

Adapun Komponen Standar Pelayanan dalam UU No 25 Tahun 2009 

Pasal 21  Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:  

1. Dasar Hukum yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan.  

2. Persyaratan yaitu Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis  pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu Tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.  

4. Jangka waktu penyelesaian yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh  proses  pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

5. Biaya/tarif yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam  mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari   penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat.  

6. Produk pelayanan yaitu hasil  pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan   ketentuan yang telah ditetapkan.  
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7. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas yaitu peralatan dan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 

8. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang  harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi  pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

9. Pengawasan Internal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 

satuan kerja  atau atasan langsung pelaksana.  

10. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

11. Jumlah Pelaksana yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja 

12. Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian yaitu pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 

13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan  dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan 

yaitu Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan 

keragu-raguan.  

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa 

jauh pelaksanaan   kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan 

bahwa didalam pengelolaan pengaduan pemberi pelayanan publik harus 

menyediakan sebuah sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang 

kompeten dalam pengelolaan pengaduan. 
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Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari 

penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabuoaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Pemberi pelayanan publik harus 

menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan 

dengan mengedepankan asa penyelesaian yang cepat dan tuntas, dalam 

pengelolaan pengaduan tersebut harus meliputi: 

1. Identitas pengadu 

2. Prosedur pengelolaan pengaduan 

3. Penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan 

4. Prioritas penyelesaian pengaduan 

5. Pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan 

pelaksana 

6. Rekomendasi pengelolaan pengaduan 

7. Penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait 

8. Pemantauan dan evaluasi pengelolaam pengaduan 

9. Dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan dan  

10. Pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana 

pengaduan yang mudah diakses. 

Selanjutnya adapun beberapa tujuan pelayanan Dalam Undang –

undang No. 25 tahun 2009 dalam pasal 3 adalah : 

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, taggung 

jawab, kewajiban, dan kewenangan sekuruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas – asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peratutan 

perundang-undangan. 

4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut lembaga administrasi 

negara yang di muat dalam SANKRI buku III (2004: 185) adalah : 

1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait 

dengan tugas-tugas umum pemerintah, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, 

perizinan, dan keimigrasian. 

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang 

terkait dengan penyediaan sarana dan prasaranan untuk memberikan 

fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktvitasnya sebagai warga 

negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, 

pelabuhan-pelabuhan dan lainya. 

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi 

masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, transportasi lokal. 

4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 

perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil da 

perumahan murah. 
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5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat 

dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 

ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelayanan perpustakaan  

adalah termasuk dalam pelayanan kemasyarakatan yang ditekankan pada 

kegiatan sosial kemasyarakatan yakni pendidikan. 

2.1.1 Unsur – Unsur Pelayanan 

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang 

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

menjadi unsur – unsur pelayanan  

a. Sistem, Prosedur dan Metode. 

Dalama pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode 

yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.  

b. Personil 

Personil lebih ditekankan pada prilaku aparatur dalam pelayanan. 

Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan yang harus profesional, 

disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan masyarakat.  

c. Sarana dan Prasarana 

Dalama pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta 

fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang 

memadai dan sebagainya.  
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d. Masyarakat sebagai pelanggan  

Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah 

heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun prilakunya.  

2.1.2  Faktor Pendukung Pelayanan 

Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan, apabila faktor – faktor pendukungnya cukup memadai serta 

dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses 

pelayanan terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang 

berbeda – beda tapi saling berpengaruh dan secara bersama – sama akan akan 

mewujudkan pelaksanaan yang baik.  

H.A.S Moenir (2002:88) berpendapat ada 6 faktor pendukung 

pelayanan, antara lain yaitu :  

a.  Faktor kesadaran 

Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang 

merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh 

suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan, hati dan keseimbangan jiwa. 

b.  Faktor aturan 

Aturan sebagai perangkat penting dalam segalan tindakan 

pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau 

pun tidak langsung akan sangat berpengaruh.  

a. Faktor organisasi 

Faktor orgaisassi tidak terdiri hanya dari susunan organisasi tetapi 

lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. 
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b. Faktor pendapatan 

Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan 

imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. 

Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jangka waktu 

tertentu. 

c. Faktor kemampuan 

Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh 

mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan 

barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. 

d. Faktor sarana pelayanan 

Faktor sarana pelayanan yang dimaksud yaitu segala jenis 

pelayanan, peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi 

sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan 

penyelesaian pekerjaan. 

 

2.2 Administrasi 

Administrasi umumnya dikenal sebagai unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dengan organisasi dan manajemen. Apabila salah satu unsur 

tersebut tidak ada maka dalam sebuah sistem tidak akan berjalan. Oleh karena 

itu peran administrasi sebagai faktor penunjang kerja dalam organisasi dalam 

berbagai aspek dalam rangka penunjang tujuan organisasi sebagaimana dalam 

perencanaannya.  

Menurut P. Siagian (2003:2-3) administrasi di definisikan sebagai 

kesatuan proses kerja sama anata dua orang manusia atau lebih yang 
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didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya.  

Sedangkan Saparin (2006 : 26) mendifinisikan administrasi  dibedakan 

kedalam dua bagian yaitu: 

1. Administrasi dalam arti sempit adalah pencatatan, penyimpanan, 

pengiriman dan reproduksi dari pada surat, data  dan dokumen dalam suatu 

kantor atau unit kerja tertentu. Untuk sekarang istilah yang benar 

mengenai kegiatan ini di sebut ketata usahaan. 

2. Administrasi dalam arti luas adalah meliputi memimpin menguasai, 

melaksanakan hukum, melayani atau mengatur kepentingan umum atau 

negara. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa administrasi 

merupakan kerja sama dua orang atau lebih melayani atau mengatur 

kepentingan umum atau negara yang berhubungan dengan pencatatan, 

penyimpanan, pengiriman dan reproduksi dari pada surat, data dan dokumen 

dalam suatu kantor atau unit kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Ada tiga bentuk pelayanan dari instansi pemerintahan, yaitu pelayanan 

administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Pelayanan alam bidang 

administrasi berupa unit pelayanan pencatatan, penelitian, pengambilan 

keputusan, kegiatan tata usaha dan dokumentasi.  Pelayanan barang 

merupakan kegiatan dalam bentuk penyediaan atas pengelolaan bahan 

terwujud fisik dan penyampaian ke konsumen seacara langsung. Sedangkan 

pelayanan jasa merupakan prasarana penunjang misalnya seperti pelayanan 
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kesehatan, pelayanan angkutan darat, pelayanan pemadam kebakaran dan 

lainnya. (Ken toeroba, Muklisin Al-bonai, 2011:4) 

Untuk mencapai tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama 

memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi, 

seperangkat instrument tersebut terwujud sejumlah unsur yang mutlak harus  

ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujan yang telah ditetapkan 

atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. 

Adapun  Unsur – unsur administrasi tersebut yaitu: 

1. Organisasi, merupakan unsur utama bagi kelompok orang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah 

(tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat 

berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. 

2. Manajemen, rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen. 

3. Komunikasi, proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain 

melalui suatu saluran / media. 

4. Kepegawaian, kelompok orang yang bergabung dalam proses kerja sama 

pada suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang tidak 

bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa 

mengerjakan apa. Rangkaian aktivitas menyusun dan mengatur 

pemanfaatan orang-orang yang diperlukan dalam usaha kerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu merupakan aktivitas kepegawaian yang menjadi 

unsur penting dalam administrasi. 
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5. Keuangan, unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian 

aktivitas yang berkaitan dengan segi – segi pembiayanaan (keuangan) 

dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu. 

6. Perbekalan, rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, mengatur 

pemakaiannya, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan, 

barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan 

tertentu merupakan kegiatan-kegiatan penting dalam administrasi. 

7. Tata usaha,  merupakan kegiatan pencataan, pengolahan, pengumpulanan, 

pemberian, nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan 

(pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang di 

keluarkan oleh suatu organisasi/ institusi dala upaya kerja sama mencapai 

tujuan ertentu. 

8. Hubungan masyarakat, merupakan salah satu upaya untuk menjaga 

eksistensi melalui penciptaan hubungan baik dan dukungan masyarakat 

sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut. 

Tanpa dukungan dan hubungan baik masyarakat sekeliling, tujuan tidak 

akan tercapai. 

 

2.3 Pelayanan Administrasi 

Pelayanan administrasi yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit 

pelayanan terpadu berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, 

rekomendasi, keterangan dan lain-lain. (Harbani Pasalong, 2007:129).  
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Dalam UU No. 25 Tahun2009 pasal 5 ayat 1 Ruang Lingkup 

Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta 

pelayanan adminstratif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.  

Pelayanan administratif sebagaimana di maksud yaitu : 

1. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam peraturan perundang – undangan dalam rangka mewujudkan 

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. 

2. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintahan yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang – undangan serta 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima layanan. 

Dalam Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara (2012: 168) di jelaskan 

bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi public, maka pelayanan 

administrasi public harus mampu : 

1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan. 

2. Mengutamakan kepentingan public. 

3. Lebih menghargai warga Negara dari pada kewirausahaan. 

4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. 

5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah. 

6. Melayani dai pada mengendalikan. 

7. Menghargai orang bukan hanya produktivitas semata. 

 

2.4 Perpustakaan 

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2007, “Perpustakaan adalah 

institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 
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secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

Sutarno NS (2006: 11), mendefinisikan bahwa perpustakaan berasal 

dari kata pustaka, yang berarti buku. Setelah mendapat awalan per dan akhiran 

an menjadi perpustakaan yang berarti kitab, kitab primbon, atau kumpulan 

buku- buku yang kemudian disebut koleksi bahan pustaka.  

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan- bahan pustaka, baik berupa buku maupun 

bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh para pemakainya 

(Ibrahim Bafadal 2008: 3).   

Perpustakaan mempunyai arti sebagai tempat kumpulan koleksi buku 

maupun non buku,  semua itu dikelola dan dipelihara serta dipinjamkan 

kepada pemakai agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. 

Perpustakaan sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari 

informasi dengan membaca sejumlah informasi baik berupa buku, majalah, 

kliping. 

Fungsi Perpustakaan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan telah menjabarkan fungsi perpustakaan umum 

sebagai berikut 

1. Fungsi Pendidikan     

Dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang pendidikan maka 

perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup (leaming oldes) 
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terutama bagi mereka yang telah meninggalkan bangku sekolah. 

Tersedianya sumber bacaan diharapkan dapat meingkatkan pengetahuan 

dan pemahaman warga masyarakat serta dapat mengubah sikap mereka 

kearah yang lebih maju dan  lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2. Fungsi Informatif  

Perpustakaan berfungsi informatif karena karena menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh pemakai perpustakaan, koleksi 

perpustakaan baik buku, majalah, surat kabar, bulletin merupakan bahan- 

bahan yang mengandung informasi dan dapat memberikan manfaat jika 

dibaca oleh pengunjung. Orang yang berkunjung ke perpustakaan 

terdorong oleh kebutuhannya akan informasi, olehnya itu maka 

pustakawan harus mampu mempertemukan pengunjung dengan informasi 

yang dibutuhkannya dengan jalan member layanan efektif atau yang 

prima.  

3. Fungsi Penelitian  

Fungsi penelitian pada perpustakaan dapat terlaksana melalui 

koleksi yang disediakan dan melalui pelayanan yang diselenggarakannya 

dapat membantu dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang akan 

melakukan penelitian berupa penyediaan atau pemberian informasi tentang 

data yang dapat mendukung penelitian terutama penelitian yang 

menyangkut daerah tempat perpustakaan berada.  

4. Fungsi  Rekreatif  

Fungsi rekreasi perpustakaan adalah perpustakaan berusaha 

menyajikan bahan pustaka yang dapat memberikan kesegaran dan dapat 



 32 

menghibur bagi pemustaka dengan melalui membaca koleksi yang 

memiliki nilai seni seperti buku cerita, fiksi dan non-fiksi. 

5. Fungsi Deposit   

Perpustakaan merupakan tempat menyimpan hasil khasanah 

budaya untuk menunjang keberhasilan fungsi tersebut maka perpustakaan 

dituntut untuk dapat menghimpun, membina dan menyebarluaskan 

sumber-sumber informasi dengan sebaik-baiknya guna kepentingan semua 

warga masyarakat sehingga perpustakaan merupakan salah satu sarana 

yang membantu pelaksanaan pendidikan. Perpustakaan harus aktif dalam 

upaya memperoleh informasi lain yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat pemakai serta aktif dalam menyebarluaskan informasi 

tersebut. 

P. Sumardi (1998: 14) karena adanya perbedaan tujuan organisasi 

induk,  maka perpustakaan dapat di golongkan kedalam beberapa jenis yaitu: 

1. Menurut pemilik atau tujuannya seperti Perpustakaan Nasional, 

Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Kotamadya, Perpustakaan Sekolah, 

Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Perusahaan/Industri, 

Pepustakaan Perhimpunan, Perpustakaan Pribadi, dan Perpustakaan 

Penelitian. 

2. Menurut bidang ilmu seperti : perpustakaan umum, bidang ilmu 

koleksinya meliputi bagian-bagian ilmu pengetahuan. Perpustakaan 

khusus, bidang ilmu koleksinya hanya khusus mengenai bidang ilmu 
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pengetahuan tertentu seperti perpustakaan kedokteran, perpustakaan  

music dan sebagainya. 

Tujuan perpustakaan memberikan pelayanan kepada para pembaca, 

agar bahan pustaka yang telah diolah dan dikumpulkan dengan baik dapat 

sampai ketangan pembaca, bahan-bahan pastaka yang di kumpulkan terutama 

di maksudkan agar dapat dipakai oleh pengguna, sedangkan maksud diadakan 

pengolahan yaitu untuk mempermudah pencarian suatu bahan pustaka sesuai 

yang di kehendaki pengguna. 

Dengan demikian perpustakaan dapat dilihat bahwa pelayanan 

perpustakaan adalah salah satu aspek dalam perpustakaan. Aspek pelayanan 

merupakan hal yang penting dalam pengelolaan perpustakaan karena 

berhubungan langsung dengan pengunjung / pengguna jasa perpustakaan. 

 

2.5 Kearsipan  

Dalam setiap kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 

swasta akan menghasilkan arsip. Informasi yang terekam tersebut yang berupa 

arsip merupakan bukti dari kegiatan organisasi dan juga merupakan memori 

organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, arsip perlu ditata sesuai 

prosedur kearsipan yang baik agar arsip tetap terjaga keutuhannya. 

Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa yunani (Greek), yaitu 

archium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip 

itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya, 

tetapi perkembangan terakhir orang lebih cendrung menyebut arsip sebagai 
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warkat itu sendiri. Schollenberg menggunakan istilah archives sebagai 

kumpulan warkat itu sendiri, dan archives instution sebagai gedung arsip atau 

lembaga kearsipan. (Tjandra; 2008:286). 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 

arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, file, film, mikro film, rekaman 

suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan 

sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang 

dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, 

fungsi – fungsi kebijakan, keputusan – keputusan, prosedur – prosedur, 

pekerjaan – pekerjaan atau kegiatan – kegiatan lain pemerintah atau karena 

pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya (Tjandra 2008 : 288). 

Dalam Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, ada 

beberapa pengertian yang pada dasarnya wajib diketahui dalam kaitannya 

dengan kearsipan diantaranya. Kearsipan adalah hal – hal yang berkenaan 

dengan arsip yaitu rekamaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sosial dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan kearsipan dalam Undang – 

Undang No. 43 Tahun 2009 yaitu : 
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a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI), sebagai penyelenggara kearsipan nasional, 

sedangkan ditingkat daerah dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan. 

b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah. 

c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak – hak keperdataan 

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpercaya. 

e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem 

yang komprehensif dan terpadu. 

f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung 

jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik, budaya, pertahaan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri 

bangsa. 

h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 
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2.6  Pelayanan dalam Pandangan Islam 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa 

barang maupun pelayanan / jasa hendaknya memberikan yang berkualitas 

jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. 

Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. 

                             

                              

   

 

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 kau 

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”. 

 

Dan di dalam memberikan pelayanan dianjutkan untuk berlaku lemah 

lembut. Seperti dijelaskan dalam Al-quran Surat Ali Imran ayat 159. 

                              

                                 

       

Artinya: “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; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 

kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepada-nya”. 
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Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa setiap manusia di tuntunkan 

untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila 

berada di sampingnya. Apalagi dalam pelayanan, yang memberi pelayanan 

harus memberikan rasa nyaman kepada yang diberikan pelayanan dengan 

lemah lembut agar yang di berikan pelayanan merasa puas dengan layanan 

yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh 

sikap keras hati dan  apalagi dalam pelayanan, yang memberi pelayanan harus 

memiliki sifat pemaaf kepada yang di berikan  pelayanan agar yang diberikan 

pelayanan terhindar dari rasa takut, tidak percaya, dan perasaan adanya bahaya 

dari pelayanan yang diterima (http;//thedarconcokulluhaba.blogspot.com). 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh  Tetty Nilasari (2010) dengan judul  

skripsi Analisis Efektifitas Pelayanan Pada Badan Perpustakaan, Arsip Dan 

Dokumentasi Provinsi Riau. Peneliti menujukkan bahwa dimana efektifitas 

pelayanan  referensi, pelayanan informasi dan pelayanan sirkulasi pada Badan 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi telah baik. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Maulana (2013) dengan judul 

skripsi Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Upt Badan 

Perpustakaan Umum, Arsip Dan Dokumentasi Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis. Peneliti menunjukkan bahwa efektifitas pelayanan 

administrasi pada UPT. Badan Perpustakaan Umurm, Arsip Dan Dokumentasi 

Daerah Kecamatan Bukit Batu Berada Dalam Kategori Cukup Baik. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden, observasi dan wawancara 

mengenai pelayanan administrasi yang diberikan. 
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Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Syahrizal Efendi (2010), 

dengan judul skripsi Analisis Pelayanan Administrasi pada Kantor 

Pembayaran Pajak Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir 

menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

tanggapan responden yang sebagian besar menjawab tidak baik.  

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Satrio Purnomo Kusumu 

(2017). dengan judul Analisis Pelaksanaan Pelayanan Sirkulasi Perpustakaan 

Soeheman HS Pada UPT Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Riau,  menunjukkan bahwa pelayanan sirkulasi dalam Kategori 

Cukup Baik. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden, observasi dan 

wawancara mengenai pelayanan sirkulasi yang diberikan. 

 

2.8  Definisi Konsep 

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari 

variabel yang diteliti atau mendapatkan batasan yang jelas dari masing – 

masing konsep yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk 

mengoperasionalkan konsep – konsep dari seluruh teori yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. 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 administratif yang disedikan oleh penyelenggara 

pelayanan publik (Undang – Undang No. 5 tahun 2009).   

2. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan- bahan pustaka, baik berupa buku maupun 
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bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh para pemakainya 

(Ibrahim Bafadal 2008: 3).   

3. administrasi di definisikan sebagai kesatuan proses kerja sama antara dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.  

4. Pelayanan Administrasi 

Pelayanan administrasi yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit 

pelayanan terpadu berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, 

rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 

5. Kearsipan 

arsip adalah kumpulan data/warkat/surat/naskah berupa kertas, berkas 

foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen 

lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh 

lembaga pemerintah/swasta/perorangan yang mempunyai kegunaan yang 

disusun menurut sistem tertentu untuk memperoleh dalam penyimpanan 

dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat.  

 

2.9 Konsep Operasional Penelitian 

Menurut siagian, 2004:11 defenisi operasional merupakan uraian dari 

konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih 

memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian. Ataupun unsur yang 

memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan 
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pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung 

untuk dianalisis dari variabel tersebut. Adapun Konsep Operasional pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pelayanan 

Administrasi 

1. Pelaksanaan Pelayanan   Persyaratan 

 Sistem, Mekanisme, Dan 
Prosedur 

 Jangka Waktu Peyelesaian 

 Sarana, Prasarana Atau Fasilitas 

2. Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat 
 Sarana Pengaduan 

 Prosedur  

3. Pengelolaan Informasi  Sistem Informasi Elektronik 

 Sistem Informasi Non 

Elektronik 

4. Pengawasan Internal  Pengawasan Oleh Atasan 

 Pengawasan Oleh Pengawas 

Fungsional 

5. Penyuluhan Kepada 

Masyarakat  
 Sosialisasi 

 Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan  

6. Pelayanan Konsultasi  Pelayanan Berjenjang Secara 

Transparan 

 Pelayanan Secara Akuntabel 

sumber : undang – undang republik indonesia nomor25 tahun 2009 

  



 41 

2.10  Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : undang – undang republik indonesia nomor25 tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Administrasi 

Undang – Undang No 25 Tahun 2009 

 

Pelaksanaan 

Pelayanan 
Pengelolaan 

Informasi 

 

Pengawasan 

Internal 

Terciptanya pelayanan yang sesuai 

dengan peraturan – peraturan yang ada 

 

Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat 
Penyuluhan kepada 

Masyarakat 

Pelayanan 

Konsultasi 


