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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Analisis

Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia (1990 : 32)  adalah :

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk  mengetahui keadaan

yang sebenarnya (sebab musabab) dimana  penguraian suatu pokok atau berbagai

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara

keseluruhan.

Soejadi (1997 : 107) mendefinisikan analisis sebagai berikut : Analisis

adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif

dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan

pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek

atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub

komponen–sub komponen yang lebih kecil.

The Liang Gie (1989 : 26) mengemukakan pengertian analisis sebagai

berikut : Analisis adalah segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah

sesuatu secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu

kebulatan untuk mengetahui ciri- ciri masing–masing bagian, hubungannya satu

sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu. Di bidang

Administrasi analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian logical

analysis (analisis dengan pikiran menurut logika) untuk dibedakan dengan analisis

dalam ilmu alam atau kimia (physycal atau chemical analysis).
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Selanjutnya Komaruddin (1994 : 31) mengemukakan pengertian analisis

sebagai berkut : Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu

keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tandatanda komponen,

hubungannya satu sama lain dan fungsi masingmasing dalam suatu keseluruhan.

Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara

lain sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang

didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.

2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang

ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.

3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap

sebuah objek kajian.

Menurut Handoko (2000 : 24) analisis secara sistematik adalah

mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang sesuatu

pekerjaan-pekerjaan.

2.2 Pengertian Pelayanan

Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani,

membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang.

Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau kebutuhan

seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya.

Anonim (2003:21)  Pelayanan umum adalah segala bentuk barang atau

jasa, baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Kottler (dalam Supranto,
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2001:227) mengatakan bahwa jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja

penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada

dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berperan aktif dalam proses mengkonsumsi

jasa tersebut.

Yoeti (2000:9), mengemukakan bahwa pelayanan itu diberikan kepada dua

macam pelanggan, yaitu internal customer (orang yang terlibat dalam proses

produksi produk dan jasa yang kita hasilkan) dan external customer (mereka yang

berada di luar organisasi yang menerima barang atau jasa dari pemberi pelayanan).

Dalam memberikan layanan sangat terkait kepada siapa yang kita berikan

layanan tersebut, dalam hal ini adalah pelanggan. Menurut Wijono (2000:17),

pelanggan adalah seorang yang terkena dampak produk atau proses, dimana

pelanggan dapat dilihat dari dua aspek yaitu pelanggan internal adalah mereka

yang terkena dampak produk dan anggota perusahaan yang disebut pelanggan

tetapi bukan pembeli, tetapi bukan anggota dari perusahaan yang menghasilkan

produk tersebut, dan pelanggan external meliputi para pembeli dan yang

berkepentingan lainnya, dapat perusahaan lain, instansi pemerintah, masyarakat

dan lain-lain.

Trenggono (1997:38)Pelayanan pada hakekatnya berkaitan dengan

perwujudan fungsi negara/pemerintahan untuk mengatur, mengendalikan dan

mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat

untuk mencapai kehidupan yang aman tertib, dinamis dan sejahtera dalam

bernegara dan berbangsa. Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi

dari pada hak dan kewajiban antara negara/ pemerintah dan masyarakat yang
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harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan

oleh aparatur negara/ pemerintahan.

Menpan (1993:4) Pelayanan dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan

terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur dasar, sebagai berikut:

a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

b) Mutu proses dari hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat

memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum

yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk dapat melihat dan merasakan baik tidaknya layanan yang diberikan

kepada pelanggan, maka sangat terkait penilaian atau perasaan pelanggan yang

biasa disebut kepuasan pelanggan. Menurut Irawan (2002:2), kepuasan adalah

persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapan,pelanggan

merasa puas jika persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan. Disini terlihat

bahwa kepuasan adalah respon permulaan dari konsumen, hasil penilaian dari

konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkatan kenikmatan

dimana tingkat pemenuhannya bisa lebih atau kurang.

Menurut Thoha (1996: 43) pelayanan yang memuaskan mengandung lima

unsur yaitu:

1. Pelayanan merata dan sama

2. Pelayanan yang diberikan tepat pada waktunya

3. Pelayanan yang diberikan memenuhi jumblah barang dan jasa
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4. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan

5. Pelayanan merupakan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas daro

pelayanan

Sedangkan menurut Gerson (2002:5), kepuasan pelanggan adalah sebuah

produk/jasa memenuhi atau melampaui harapannya. Selanjutnya Kottler (dalam

Supranto, 2001:230), mengemukakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi

(kesannya terhadap kinberja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya).

Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2001:38), pelayanan sebagai upaya

untuk membantu, menyediakan atau mengurus keperluan orang lain. Keperluan

atau sesuatu yang disampaikan, disajikan atau dlakukan oleh pihak yang melayani

kepada pihak yang dilayani dinamakan layanan. Layanan yang diberikan

pelanggan dapat berupa :

a) Barang-barang nyata (tangible), misalnya: buku, komputer, kendaraan, dan

sebagainya.

b) Barang-barang tak nyata (intangible) seperti informasi, misalnya:

keterangan cuaca, daftar menu makanan di restaurant, dan sebagainya.

c) Jasa dalam bentuk keahlian atau ketrampilan untuk mengurus keperluan

dari pihak yang dilayani, misalnya : layanan yang diberikan seorang

teknisi, dosen, pengemudi, konsultan,pelawak, penyiar radio, pengacara,

notaris, dan lain-lain
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Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah

maupun swasta pada dasarnya berbeda – beda. Moenier (2000:190), menyatakan

bahwa bentuk pelayanan umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan

masyarakat, bidang informasi dan bidang – bidang lain yang tuganya

memebrikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat –

syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan :

a. Memahami masalah –masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.

b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat

dan jelas.

c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

d. Memiliki kedisiplinan.

2. Layanan melalui tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling

menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi

juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup

efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya.

Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu : pertama layanan berupa

petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang – orang

yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan
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instansi. Kedua,layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan,

keluhan, pemberian dan pemberitahuan.

3. Layanan bentuk perbuatan

Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, hal

ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam

hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu

sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang

yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan

secara lisan.

Menurut Mahmoedin (1995:69-71), dalam berperilaku hendaknya petugas

pelayanan mempunyai sikap-sikap:

1. Tanggung jawab.

Petugas pelayanan harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya,dengan menyelesaikannya sampai tuntas

dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang timbul dari pekerjaannya,

kecuali masalah tersebut penyelesaiannya berada diluar jangkauannya.

2. Tabah.

Petugas pelayanan harus tabah menghadapi kesulitan-kesulitan

yang timbul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti

tidak boleh cepat emosi. Selain itu sikap tabah antara lain, jika terjadi

kerusakan atau gangguan pada komputer petugas harus tenang dan

meminta bantuan petugas lain yang mengerti komputer untuk memper-
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baikinya serta memberitahukan mengenai adanya kerusakan teknis agar

mereka tidak gusar.

3. Tenang.

Petugas janganlah mudah panik bila banyak masyarakat yang

datang dan minta dilayani dengan baik dan cepat. Berusahalah tetap tenang,

sebab dengan kepanikan tidaklah menyelesaikan masalah, tetapi hanyalah

menambah kalutnya situasi. Sikap tenang ini antara lain jika masyarakat

yang datang untuk dilayani banyak jumlahnya sedangkan jumlah petugas

yang ada terbatas, maka harus dihadapi dengan tenang dimohon menunggu

giliran untuk bersabar sesuai dengan urutannya.

4. Rajin.

Kerajinan petugas yang melayani ini sangat diharapkan seperti

membaca ulang peraturan dan meneliti kembali buku catatan yang

berhubungan dengan tugas pelayanan.

5. Toleran.

Petugas yang melayani harus bersikap toleran dan memiliki sikap

tenggang rasa serta bisa menghargai pendapat orang lain.

6. Ikut memiliki.

Petugas pelayanan harus mempunyai sifat rasa memiliki terhadap

kantor yang menjadi tempat kerjanya. Sikap ini antara lain berwujud

dalam hemat energi dengan cara mematikan lampu disaat tidak digunakan,

dan hemat menggunakan alat tulis kantor.
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Prilaku birokrasi dikatakan baik apabila mampu menunjukan sikap

bertanggung jawab,jujur,aspirasi dan cepat tanggap, ramah dan sopan,tidak

membeda-bedakan pelayanan. Hal ini tentu saja menurut adanya “ the right man

and the right place on the right job.” Yang artinya seseorang aparatur

pemerintahan mampu memahami tugasnya baik sebagai tugas pokok maupun

tugas moralnya sebagai pelayanan masyarakat (thoha 2003: 34)

2.3 Konsep Pelayanan Publik

Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak dijelaskan oleh para

ahli. Antara lain menurut Supriyanto dan Sugiyanti, dalam buku Otonomi

Daerah ’Capacity building dan Penguatan Demokrasi Lokal’ (2003 : 68), ádalah

upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan/ mengurus keperluan orang

lain. Selain itu, dalam buku yang sama, Moenir (2003 : 68) juga mengemukakan

pendapatnya mengenai ’pelayanan’ yaitu proses dalam berbuat baik. Pendapat lain

dikemukakan oleh Boediono (2003 : 60) tentang pengertian ’pelayanan’ yaitu

proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan pemerintah yang

pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan

dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
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Pelayanan publik merupakan salah satu dari perwujudan dari fungsi

aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagaai abdi Negara.

Pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga

Negara) Birokrasi public harus dapat memberikan layanan public yang lebih

professional, efektof sederhana, transparan, terbukt tepat waktu, responsive dan

adaptif serta sekaliagus dapat membangun kualitas manusia dalam arti

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan

masa depannya sendiri. Arah pembanagunan kualitas manusia adalah

memberdayakan kapasitas manusia dalam arti memciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan

dan kreativitasnya untuk meng atur masa depannya sendiri. Pelayanan public yang

professional, artinya public yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan

responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Efektif, lebih mengutamakan pada penca paian apa yang menjadi tujuan

dan sasaran.

b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan

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

c. Mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta

pelayanan.

d. Kejelasan dan kepastian (transparan) mengandung arti adanya kejelasan

dan kepastian mengenai:

1. Prosedur/tatacara pelayanan
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2. Persyaratan pelayanan,baik persyaratan teknis maupun persyaratan

administrative.

3. Adanya pertanggung jawaban unit kerja yang berwewenang dalam

memberikan pelayanan.

4. Rincian biaya/tariff pelayanan dan tatacara pembayarannya.

5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan

e. Keterbukaan,mengandung arti prosedur tatacara persyaratan,satuan

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

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

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahuan

dan difahami oleh masyarakat, baik diminta amaupun tidak diminta.

f. Efisien, mengandung arti persyarataan pelayanan hanya dibatasi pada hal-

hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan.

g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan tepat menggapai apa

yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

h. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yan g menjadi tuntutan,

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa

mengalami tumbuh kembang.

Tujuan pelayan publik pada umumnya adalah: Bagaimana mempersiapkan

pelayan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan

bagaimana menyatakan dengan tepat kepada public mengenai pilihannya dan cara

mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Kemudian,

untuk tujuan tersebur diperinci sebagai berikut:
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a. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya

b. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers

c. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas

d. Menyediakan cara terbaik, apabila pengguna pelayanan tidaak ada pilihan

lain.

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap

apa yang diberikan oleh pelayanan, dalam hal administrasi public, adalah

pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauh

mana public berharap apa yang ahirnya diterima mereka. Dengan demikian

dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan.

Apabila tidak sama pemerintan mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk

peningkatan kualitas pelayanan public. Selanjutnya dipertanyakan apakah

terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya,waktu yahg

diperhitunhgkan dan mutu yang dituntut telah dapat terpenuhi? Apabila terpenuhi

dilanjutka pada pertanyaan berikutnya, tentanag berbagai informasi yang diterima

masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturaan yang

melengkapinya.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan

semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh

kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu

menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.
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2.4 Faktor – Faktor yang mempengaruhi pelayanan

A. Struktur Organisasi

Menurut anderson (1972), struktur adalah susunan berupa kerangka

yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat

prosedur kerjanya. dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan

sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui

untuk mengerjakan sesuatu tugas.

Dalam konsep yang lain dikatakan bahwa struktur organisasi juga

dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan (van meter dan van

horn dalam winarno 1997).

Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh robbins

(1995) bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan

dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal

serta pola interaaksi yang akan diikuti. lebih jauh robbins mengatakan

bahwa struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu : kompleksitas,

formalisasi dan sentralisasi. kompleksitas berarti dalam struktur orgaisasi

mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi

termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah

tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi

tersebar secara geografis. formalisasi berarti dalam struktur organisasi
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memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu kegiatan itu

dilaksanakan (standard operating prosedures), apa yang boleh dan tidak

dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi

memuattentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah disentralisasi

atau didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut

menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat

penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur

organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Apabila komponen-komponen struktur organisasi yang mendukung

disusun dengan baik antara pembagian kerja atau spesialisasi disusun

sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, jelas wewenang tugas

dan tanggung jawabnya, tidak tumpang tindih, sebaran dan tingkatan

dalam organisasi memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif,

struktur organisasi desentralisasi memungkinkan untuk diadakannya

penyesesuaian atau fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun dengan

mempertimbangkan untuk rugi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi,

antara lain sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan ketidakluwesan

dan mengurangi semangat pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

sedangkan desentralisasi yang berlebihan bisa menyulitkan dalam kegiatan

pengawasan dan koordinasi.
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B. Kemampuan Aparat

Menurut (tayibnas dalam anonim 1993), Aparatur pemerintah

adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara

dan pemerintahan dan berkendudukan sebagai pegawai negeri, sedangkan

moerdiono (1988) mengatakan apaartur pemerintahan yang memperoleh

kewenanagan bedasarkan pedelegasikan dari preside republik indonesia.

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatur adalah para

pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik

yang bekerja di dalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikatif

maupun mereka yang sebagai tni dan pegawai negeri sipil pusat dan

daerah yang ditetapkan dengan peraturan peraturan pemerintah.

Aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau

dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta

sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan

pembangunan sekarang ini (handayaningrat, 1986). sementara itu, konsep

lain mendefinisikan kemampuan atau ability sebagai sifat yang dibawa

lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu

yang bersifat mental atau fisik (gibson, 1991), sedangkan skill atau

keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas.

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan

aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas

pelayanan publik tersebut.
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C. Sistem Pelayanan

Definisi dari kata sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan

satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan

suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan (prajudi, 1992),

bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang

kompleks teroganisisr, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau

bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang

utuh (pamudji, 1981).

Kaitannya dengan sistem pelayanan yang perlu diperhatikan

apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu,

biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling

menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan

masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri.

Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian

pelayann yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem

pelayanan terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan

itu sendiri. dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan sepertinggi

mahalnya biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka

akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

Bedasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam

menentukan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor

struktur organisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Ketiga

faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan serta
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ikut menentukan tinggi rendahnya dan baik buruknya suatu pelayanan

yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketepatan waktu,

kemudahan dalam kemajuan,akurasi pelayanan. Hal tersebut sangat

dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem

pelayanan.

Semakin baik faktor struktur organisasi, kemampuan aparat dan

sistem pelayanan maka kulaitas palayanan publik akan semakin

memuaskan masyarakat sebagai hasil pengguna pelayanan.

2.5 Konsep Administrasi pernikahan

Dalam al Qur’an, Allah SWT menegaskan adanya urgensi untuk

mengadakan pencatatan pada setiap peristiwa penting terutama yang menyangkut

interaksi antar dua orang atau lebih. Allah berfirman “ إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى

فاكتبوه (apabila kamu saling mengadakan hutang piutang sampai saat tertentu maka

tulislah. QS. Al Baqarah:282). Memang ayat tersebut tidak secara tegas berkaitan

dengan pencatatan pernikahan, namun kalau ditelaah bahwa hutang piutang

adalah sesuatu yang urgen dalam pola hubungan sosial manusia. Maka pencatatan

dalam pernikahan akan masuk dalam urgensi kemaslahatan untuk dilakukan

dalam menata pola interaksi sosial. Rasulullah SAW sendiri kemudian

menerapkan pentingnya pencatatan tersebut dalam mendokumentasikan hadist-

hadist dengan menyuruh sahabat Zaid bin Tsabit untuk mencatat setiap wahyu

yang turun. Berikutnya kemudian pencatatan dilakukan terhadap hadist-hadist

beliau.
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Dalam konteks ilmiah kemudian catat mencatat beserta segala

perangkatnya disebut dengan administrasi. Menurut Trecker (Yeremias T. Keban,

2008:2) administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan,

yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan memanfaatkan secara

bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Adapun tugas-

tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan

dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasikan dan menggunakan tujuan

organisasi sebagai tuntunan program dan pelayanan. Melihat pengertian tersebut

maka Yeremias T. Keban (2008:3) sendiri menyatakan bahwa batasan-batasan

tersebut di atas secara langsung menepis anggapan yang ada selama ini bahwa

administrasi selalu diartikan (hanya) sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang

berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke

pihak atasan dan sebagainya.

Maka dalam kaitan dengan administrasi pencatatan pernikahan/

perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(UUP No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1), administrasi tidak saja sebatas

kelengkapan formulir-formulir, melainkan juga kebenaran data-data yang terdapat

dalam formulir tersebut. Karena kebenaran data-data dalam formulir adalah

pijakan utama dan awal untuk keabsahan pernikahan serta proses pencatatan

pernikahan yang berlangsung mulai sejak pemberitahuan kehendak nikah sampai

dengan pelaksanaan akad nikah.



37

Menurut Keputusan Mentri Agama (KMA) No 298 tahun 2003, ada 16

formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu

Formulir pokok, Formulir Pelengkap dan Formulir Mutasi. Sedangkan tata cara

atau proses pencatatan nikah meliputi: pemberitahuan kehendak nikah,

pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan

penandatanganan akte nikah serta pembuatan buku nikah. semua ketentuan dan

proses pencatatan pernikahan tersebut harus diikuti dan dipenuh baik oleh calon

pengantin maupun oleh ppn. Pemenuhan tersebut diperlukian untuk mendapatkan

keabsahan sebuah peristiwa nikah.

2.6 Indikator Pelayanan

Dalam menilai kualitas dari pelayanan publik terdapat sejumlah indikator

yang dapat digunakan, pendapat dari lenvue ( 2001:88) produk pelayanan publik

didalam negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator :

a) Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan

terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.

b) Resposibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukakn

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang

benar dan telah ditetapkan.

c) Acountability atau akuntabilitas suatu ukuran yang menunjukan seberapa

besar proses penyelanggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan

stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
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Sedangkan Zeithaml, parasuram & Berry ( 2005 :26) menggunakan ukuran

tangibles, reliability, responsivenees, assurance, empathy.

a) Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas komunikasi

yang dimiliki oleh penyedia layanan.

b) Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelengarakan

pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

c) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong

pengguna layaan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

d) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan

para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepadan

pengguna layanan.

e) Emphaty adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna

layanan secara individual.

Dalam perspektif islam diriwayatkan dari Syauban Radhiyallahu Anhu

beliau berkata: “Rasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam melaknat tukang beri

sogok, menerima  sogok dan menjadi perantara diantaranya”, karena keduanya

disisi Allah SWT sama-sama mendapatkan laknat. Jadi dengen melihat

pelaksanaan tugas yang sedemikian sentralnya maka sangat perlu diperhatikan

efektivitasnya, yaitu sejauh mana pelaksanaan tugas mampu dilakukan oleh para

pegawai guna menciptakan efektivitas birokrasi yang baik pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tualang.

2.7 Definisi Konsep

Menurut Moh. Nazir (2005:126) defenisi konsep adalah suatu defenisi

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau
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menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi konsep

yang dioperasionalkan. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:

1. Pelayanan, Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara

melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau

kelompok orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus

keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai

penyampaian atau penyerahannya.

2. Administrasi Pernikahan adalah berupa kebenaran data-data dalam

formulir (formulir pokok, formulir pelengkap, dan formulir mutasi) serta

proses pencatatan pernikahan yang berlangsung mulai sejak

pemberitahuan kehendak nikah sampai dengan pelaksanaan akad nikah.

2.8 Konsep Operasional

Masri Siangarimbun (dalam skripsi Ahmad Riyanto, 2012 : 30) konsep

operasional adalah  unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur

suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa

saja sebagai pendukung untuk menganalisis dari variable tersebut. Untuk

mempermudah serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

maka dioperasionalkan konsep yang terkait dalam pelayanan administrasi

pernikahan pada kantor urusan agama kecamatan tualang kabupaten siak.

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian serta

pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini. Maka pada

penelitian ini penulis mengangkat pendapat pengawasan dari  Manullang (2009:
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184). Untuk mengukur pelayanan dalam admisnitrasi pernikahan melalui

indikator, diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Pelayanan, untuk mengukur sebuah pelayanan penulis

menggunakan teori zeithml, pasuruan & Berry (2005:26) dimana zeithmal,

parasuruan & Berry menggunakan :

a) Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas

komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan.

b) Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelengarakan

pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

c) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong

pengguna layaan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

d) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan

kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan

kepercayaan kepadan pengguna layanan.

e) Emphaty adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna

layanan secara individual.

Tabel 2.1
Variabel Penelitian

Variabel Indikator Sub indikator
Pelayanan Tangibles 1. Fasilitas fisik, Peralatan

2Pegawai
3. Fasilitas Komunikas

Realibility 1. Kemampuan Menyelenggarakan secara
Akurat

Responsive 1. Keikhlasan dalam Memberikan Pelayanan
Assurance 1. Pengetahuan

2. Kesopanan
3. Kemampuan Petugas

Emphaty 1. kemampuan Memperhatikan Pengguna
Layanan


