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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelayanan Publik.

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain

untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia

(Sinambela, 2010:3).

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public

yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah

diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti

umum, orang banyak, ramai.

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai

pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2005:6),

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang ditetapkan.

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau

pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh
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instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa

pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

kebutuhan peraturan perundangundangan. Sedangkan penyelenggara

pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah

sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi

Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi

Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara

palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah

orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang

menerima layanan dari instansi pemerintah.
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Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan

tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat

disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang

atau masyarakat dan/atauorganisasi lain yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada

penerima pelayanan.

2.1.2 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/

pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga

independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan hukum

yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/

atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi

pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan public yang tidak

mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah

Daerah,

2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau

organisasiyang berkepentingan,
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3. Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan

(pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan

monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule

government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan

kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberianotonomi daerah,

yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan

masyarakat Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan

pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan

kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan

akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan,

transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

2.1.3 Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki

standar pelayanan,sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi

didalam pelaksanaan tugas danfungsinya dan bagi penerima pelayanan

dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan

merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima

pelayanan dalamproses pengajuan permohonan, serta sebagai alat

kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja

penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perludisusun dan ditetapkan

standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik
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pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.

Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat

dan/ atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk

mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan

komitmen Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang

tercermin dari :

1. Transparan

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihakyang membutuhkan dan disediakan secara

memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerimapelayanan dengan tetap berpegang pada

prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
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5. Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial

dan lain-lain.

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara

pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di Indonesia sendiri di tetapkan Standar Pelayanan Publik

menurut Keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003,

yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan;

b. Waktu Penyelesaian

c. Biaya Pelayanan

d. Produk Pelayanan;

e. Sarana dan Prasarana

f. Kompetensi petugas pelayanan;

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut

diatas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari Rancangan

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang cukup realistis untuk

menjadi materi muatan Standar Pelayanan Publik, sehingga

susunannya menjadi sebagai berikut;

1) Dasar Hukum

2) Persyaratan;

3) Prosedur pelayanan;

4) Waktu Penyelesaian;
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5) Biaya Pelayanan;

6) Produk Pelayanan;

7) Sarana dan Prasarana;

8) Kompetensi petugas pelayanan;

9) Pengawasan intern;

10) Pengawasan extern;

11) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;

12) Jaminan pelayanan.

Tambahan materi muatan standar pelayanan publik tersebut

diatas dimaksudkan untuk melengkapi, dasar pertimbangannya cukup

realiistis karena memasukan materi muatan dasar hukum memberikan

kepastian adanya jaminanhukum/legalitas bagi standar pelayanan

tersebut.

Disamping itu, persyaratan, pengawasan, penanganan

pengaduan dan jaminan pelayanan bagi pelanggan perlu dijadikan

materi muatan standar pelayanan publik.Penyusunan standar pelayanan

publik, harus mempertimbangkan aspek kemampuan, kelembagaan

dan aparat penyelenggara pelayanan, dan karakteristik sosial budaya

masyarakat setempat. Dengan harapan, agar standar pelayanan publik

yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh para

pelaksana operasional pelayanan yang berhadapan langsung dengan

masyarakat, dimengeti dan diterima oleh masyarakat/ stakeholder.
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2.1.4 Indikator Pelayanan Publik

Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik yang

dapat dirincikansebagai berikut menurut Parasuraman, Zeithami dan

Berry, (1988) yaitu:

1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan

pelayanan yangdijanjikan dengan tepat dan terpercaya.

2) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu

pelanggan danmemberikan pelayanan dengan cepat.

3) Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan

pegawai sertakemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan

dan keyakinan atau“assurance”.

4) Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian

pribadi bagipelanggan.

5) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,

personel, danmedia komunikasi.

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur

kinerja pelayanan public yang diberikanoleh instansi pemerintahan.

Karna aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk

tidak berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara total, bahkan

kepusan pelanggan lah yang dapat dijadikan barometer dalam

mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai hal ini

pemerintah tidak boleh menhindar dari prinsip pelayanan dilakukan

sepenuh hati (sinambela, 2011;8)
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2.2 Administrasi Kependudukan

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie, yang

meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik

mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam

arti luas, Leonard D.White (dalam handayaningrat,1980:2) menjelaskan

administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha

kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil yang

pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan

sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu

tujuan bersama.

Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk berkewajiban

untuk memberikan keterangan secara lengkap dan benar yang diminta oleh

pemerintah desa atau kelurahan dalam rangka pengisisan administrasi penduduk

(widjaja,2003:105)

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem

pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional.Desa
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adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi

berbasis asal usul dan adat istiadat.Untuk menjaga agar

penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.Pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintah desa adalah upaya yang dilakukan

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai

dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Pembinaan administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan secara

berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan

memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar

berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih

baik dan mencapai tujuan ( Nurcholis, 2011: 154).

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul

“Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
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mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Dalam pengertian

Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat

jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas

yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat,

maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan

Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan

mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan

kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan

berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai

dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.3.2 Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan

kegiatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan

desa. Administrsai desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan

desa, agar pemerintahan desa berjalan lancar maka harus didukung

oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem
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administrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi

yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, perencanaan

kontrol dan evaluasi (Nurcholis, 2011: 154).Dalam PP No. 72 tahun

2005 dijelaskan mengenai desa dan Administrasi pemerintahan desa

yaitu pada pasal 1 ayat 5 yang mengatkan : Desa atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dan ayat 6 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah

menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan

sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju

kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis

tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang

berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai,

norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya.
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2.4 Pelayanan Publik dalam Pandangan Islam

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:

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, padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji”

Apabila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan public 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 senagai 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
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prosedur yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik. Sebagai Negara

mayoritas Islam di indonesia mnjalankan syariat islam sebagai seorang yang

beragama islam atau muslim merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karna itu Birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu

memahami hakekat dari tugas yang di embanya.dan dalam menjalankan tugas

keseharian perlu menjadikan sifat Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah.Sebab

sikap dan prilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karna 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 public, apabila para

birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat terwujud

pelayanan public yang bekualitas seperti apa yang diharapkan.

2.5 Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Definisi konsep merupakan suatu generalisasi dan pemahaman terhadap

suatu masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mempermudah

pemahaman dan menghindari interpretasi ganda dari variabel yang akan diteliti,

sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan kesalahan dalam menginterpretasikan

masalah.



23

Adapun konsep-konsep yang yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

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

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah segala bentuk pelayanan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam penerbitan dokumen

dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3. Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan bentuk

pelayanan administrasi kepada masyarakat, dimana pelayanan yang

diberikan sesuai dengan standar pelayanan administrasi di daerah tempat

masyarakat memperoleh layanan sehingga tercapai tujan pelayanan

administrasi masyarakat yang telah ditetapkan. Berfungsi sebagai

informasi dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan sektor

lain.

Konsep Operasinal dari penelitian ini adalah penyempurnaan dari

variable kualitas pelayanan yang lebih relevan dan valid, Terdiri dari 5

unsur yaitu:

1. Bukti Langsung (Tangibles), Yang dimaksud dengan bukti langsung

adalah kualitas pelayanan yang dapat diukur melalui tingkat kualitas
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sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat, dan kesiapan pegawai yang memberikan

pelayanan.Indikatornya yaitu : - Kualitas fasilitas pelayananKesiapan

pegawai dalam pelayanan.

1. Keandalan (Reliability), Yang dimaksud dengan keandalan adalah

kualitas pelayanan yang dapat diukur melalui kemampuan pegawai

dalam memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat

sebagai pengguna layanan, kesederhanaan prosedur pelayanan, dan

ketepatan waktu pelayananIndikatornya yaitu Kesesuaian pelayanan

dengan kebutuhan, Kesederhanaan prosedur pelayanan, dan Ketepatan

waktu pelayanan.

2. Daya Tanggap (Responsiveness), Yang dimaksud dengan daya tanggap

adalah kualitas pelayanan yang dapat diukur melalui ketanggapan dan

kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikatornya yaitu Ketanggapan memberikan pelayanan dan Kecepatan

memberikan pelayanan.

3. Jaminan (Assurance), Yang dimaksud dengan jaminan adalah kualitas

pelayanan yang dapat diukur melalui pengetahuan pegawai, dan

kemampuan pegawai dalam menanamkan rasa keyakinan kepada

masyarakat sebagai pengguna layanan.Indikatornya yaitu Pengetahuan

pegawai, Kemampuan pegawai menanamkan rasa keyakinan.

4. Empati, Yang dimaksud dengan empati adalah kualitas pelayanan yang

dapat diukur melalui kemampuan pegawai dalam berkomunikasi

dengan Masyarakat, dan pemahaman pegawai terhadap apa yang

menjadi kebutuhan dari Pengguna layanan Indikatornya yaitu
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Kemampuan berkomunikasi dan Pemahaman terhadap kebutuhan

Masyarakat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar 2.6

Standar Pelayanan Publik:
 Prosedur pelayanan
 Waktu Penyelesaian
 Biaya Pelayanan
 Produk Pelayanan
 Sarana dan Prasarana
 Kompetensi petugas pelayanan

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

Indikator :
 Tangibles (Bukti langsung)
 Reability  (Keandalan)
 Responsiveness (Daya

tanggap)
 Assurance (Jaminan)
 Emphaty (Empati),

(Zeithaml,Berry )

PEMERINTAHAN DESA SAKO

PELAYANAN PUBLIK

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK DI DESA SAKO
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2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk

melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian lain yang masih dijadikan

acuan dalam penelitian ini antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Khairon Toni (2008), dengan judul “Analisis

pelayanan pembuatan KTP di kantor Camat Cerenti”. Dimana penelitian ini

menggunakan analisis kulaitatif dengan memberikan gambaran fenomena

pelayanan public yang terjadi daerah setempat.

Selanjutnya Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erni

Muliati (2013), dengan judul “Analisis kualitas pelayanan di dinas kependudukan

dan catatan sipil kabupaten Kampar”, pada penelitian tersebut dijelaskan

bagaimana dinas kependudukan dan catatan sipil di kabupaten kamapar dapat

berperan optimal sebagai suatu organisasi pemerintahanhan yang memiliki

kewenangan dalam menyelenggarakan pelayayan public di daerah dinas

kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kampar.

Kemudian Penelitian yang dilakuakan Rina Nur Oktaviana (2010) dengan

judul “Kualitas Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Mahasiswa UI” dimana

dalam penelitian ini di jelaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu faktor

yang penting dalam berkontribusi untuk kehidupan sosial yang lebih baik.


