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2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2010 : 10) mengatakan bahwa Manajemen

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan

peranan tenaga kerja agar efektif yang dikemukakan oleh para ahli.

Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur tenaga kerja manusia

sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan

karyawan, dan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting

dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti

aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi,

sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan

manajemen sumber daya manusia.

Maksud hal diatas Marihot Tua (2002) mengatakan bahwa sumber

daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai

aktivitas, policy¸ dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan

dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara

yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan,

pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen



dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia

merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki

pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumber

daya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan

kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non

manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus

sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran

dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat

keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik.

Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik

dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada

seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal,

mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya

tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan

faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal,

perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan

keterampilan,motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia

dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan



demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini

hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber

daya yang menetukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang

bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa

sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada

potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal

dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor

terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia

maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi

sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam

melakukan fungsi didalam job-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan

kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda

penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya

manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan

dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki

kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi.

Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam

berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain



pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi

manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem

penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil

penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja individu.

2.2 Efektifitas

Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan

operatif dan operasional. Pada dasarnya, efektifitas adalah tingkat

pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan,

apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan,

dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang

lainnya.

Menurut Adi Gunawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(2003:113) yang menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil

guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Efektifitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan

tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil

tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Kumorotomo dalam Malus, (2005 : 362).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang bertujuan



untuk mencapai sasaran dalam bentuk target yang mengacu kepada visi

dan misi organisasi tersebut.

Sondang P. Siagian  (2001:24) yang dikutip dari Google

berpendapat efektifitas adalah pemanfaat sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumya

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi

kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai

sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan

sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu

yang telah ditentukan pula. S.P Siagian dikutip dari google (2002 : 171).

Efektifitas anggaran merupakan nilai dan keadaan yang ingin

dicapai atau diwujudkan dalam setiap organisasi tetapi tidak hanya

organisasi swasta tetapi juga organisasi pemerintahan melalui efektifitas

kerja maka setiap organisasi dapat juga mempertahankan efektifitasnya

dengan melancarkan operasinya.

Ukuran atau kriteria efektivitas menurut Gibson dkk dikutip dari

google (1989 : 34) indikator efektivitas dapat diukur :

1. Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk



memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan

lingkungan.

2. Kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

jasa, manusia,  proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan.

3. Efesiensi yaitu merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan

input.

4. fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-

perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.

5. kepuasaan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota

organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.

7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi

untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan

masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka

ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai

sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat

sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya

secara optimal.



2.3 Pelayanan

Secara kodrati dalam rangka mempertahankan hidupnya sangat

memerlukan layanan, baik dari diri sendiri maupun dari karya orang lain.

Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu

layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan

administrative yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi.

(Moenir, 2000 : 17).

Pengertian pelayanan umum menurut Boediono dalam Nanang

Adenanto  ( 2003 : 60) 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 maupun jasa harus

diserahkan juga kepada pelanggan.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana

mestinya maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang

memadai Moenir dalam Nanang Adenanto (2003 : 88).

Terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting yaitu:

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan.

Kesadaran disini sebagai acuan dari yang melandasi pada perbuatan

atau tindakan berikutnya. Kesadaran kerja itu bukan saja kesadaran

dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang

menyangkut penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat



dalam usaha meningkatkan hasil kerja juga untuk turut serta dalam

usaha pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan

perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Faktor

ini menyangkut segala ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis

yang berlaku dalam organisasi yang meliputi mengenai waktu kerja,

cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberian sanksi

terhadap pelanggaran kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang telah

ditetapkan.

3. Faktor organisasi yang meliputi pengertian struktur organisasi yang

menggambarkan keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai

dengan tugas yang telah ditetapkan serta usaha pengembangan

organisasi.

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan

semangat kerja yang tinggi.

5. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja ditingkatkan dengan

pemberian bimbingan dan petunjuk-petujuk kerja, mengadakan

pendidikan khusus pegawai.

6. Faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan

juga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan

segala kegiatannya komunikasi dan fasilitas lainnya.

Keenam faktor pendukung pelayanan tersebut masing-masing

mempunyai peranan berbeda tetapi saling berpengaruh satu sama lainnya



dan akan terwujud  pelayanan yang baik dari beberapa konsep pelayanan

yang telah dikemukakan tadi jelaslah bahwa tinggi rendahnya minat

seseorang untuk memanfaatkan suatu jasa sangat dipengaruhi oleh mutu

pelayanan yang diberikan oleh pelaksanan pelayanan tersebut.

Pelayanan adalah jasa layanan yang telah diberikan oleh

perusahaan/pemerintah dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan dan

penumbuhan kepercayaan pihak pelanggan/konsumen. Pelayanan tersebut

juga membuat konsumen merasa dirinya pentingkan atau diperhatikan

dengan baik dan wajar (Rosady 2005 : 274).

Menurut Moenir dalam Nanang Adenanto (2003 : 4) semua pihak

ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka

perwujudan pelayanan yang didambakan ialah:

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang-kadang dibuat-

buat.

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sendirian atau

untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada

permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan untuk

kesejahteraan.

3. Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan

karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya



diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak

menentu.

Adapun menurut Inu Kencana Syafiie dalam Siti Marfungatun

(2003 : 116) bahwa dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat

terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai

dengan apa yang mereka harapkan. Pelayanan terdiri dari tiga unsur

pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Biaya harus relatif lebih rendah.

2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat.

3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

Rasa puas seseorang yang memerlukan pelayanan biasa diartikan

dengan membandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang

diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Pelayanan kepada

masyarakat di dasarkan pada tekad bahwa “pelayanan adalah

pemberdayaan”. Kalau pada sektor bisnis atau swasta tentunya pelayanan

selaku atau berorientasi pada Profit atau Keuntungan Perusahaan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya tidaklah

mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. (Soetopo dan Adi

Suryato, 2006).

Atep Adya Barata dalam Nanang Adenanto (2004 : 4) pelayanan

yang baik mengandung empat unsur yaitu:

1. Cepat, yaitu pelayanan yang diberikan tepat waktu



2. Tepat, yaitu pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku

3. Mudah, yaitu pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit

4. Transparan, yaitu tidak ada yang harus ditutupi dalam pemberian dan

menuntut unsur keterbukaan.

Mempedomani dari konsep pelayanan yang baik menurut Atep

Adya Berata bahwa pelayanan yang baik itu dikatakan efektif apabila

pelaksana dari setia unsur pelayanan yang baik telah terpenuhi sesuai

dengan tujuannya, maka proses pelayanan yang diberikan hasilnya adalah

efektif yaitu cepat proses penyelesaiannya, sesuai prosedur, dan sesuai

dengan ketentuan biaya yang telah sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat dikatakan pelayanan tersebut adalah

pelayanan yang efektif.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

pelayanan adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan

anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang

maupun jasa atau segala bentuk pemberian layanan keperluan masyarakat

yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan

aturan atau tata cara yang ditetapkan.

2.4 Efektivitas Pelayanan

Berdasarkan sifatnya organisasi cenderung merupakan kesatuan

yang kompleks, karena harus menggerakan totalitas dari variabel atau



unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi yang kompleks tersebut.

Menurut Steers dalam Abdul Halim (1977 : 133) dikemukakan bahwa cara

yang terbaik untuk meneliti efektivitas pelayanan adalah dengan

memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan,

yaitu paham mengenai optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan

tekanan pada segi prilaku manusia dalam susunan organisasi.

Oleh karena itu menurut Siagian dalam Nurul hidayati (1996 : 8)

efektivitas pelayanan adalah apabila pencapaian tujuan dan berbagai

sasaran yang telah ditetapkan dengan pengorbanan operasionalnya secara

ratio lebih kecil dibandingkan dengan hasi yang dicapai. Nasution Mulia

(2000 : 68) mengungkapkan bahwa yang dikatakan efektivitas pelayanan

adalah suatu pekerjaan dapat dilihat dari kuantitas, waktu yang dipakai,

jabatan yang dipegang. Pemahaman akan fungsi dan kegunaan peralatan

kerja dan kecermatan atau ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan.

Dalam bukunya Nasution Mulia (2000 : 70), menyebutkan

efektivitas pelayanan kerja pegawai dapat dicapai dengan meningkatkan

tiga hal, yaitu:

a. Pengetahuan karyawan

b. Keahlian karyawan

c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya

Jadi dengan melihat efektivitas pelayanan tugas yang sedemikian

sentralnya maka sangat perlu diperhatikan pelaksanaan pelayanan PT. Pos

Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru.



2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan segabai

bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikrir,

disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari

beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan

sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir

peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumya yaitu:

Siti Marpungatun (2011) “ Analisis Pelayanan Publik pada Kantor

Camat tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti” bahwa pelayanan

umum yang diberikan oleh pegawai kantor camat tebing tinggi sudah

dikatakan baik.

Nurul Hidayati (2011) “Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Desa

Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti” bahwa

pelaksanaan PNPM di desa mengkirau sudah efektif, hal ini terbukti

dengan banyaknya responden yang menilai efektif sebanyak 393 orang

dengan persentase 54,28% namun masih ada sebagian dari program yang

belum terealisasi dengan baik, masih terdapat berbagai macam hambatan-

hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Abdul Halim (2011) “Analisis Efektifitas Pelayanan Kepada

Masyarakat Setelah Pemekaran Kecamatan Puju Kabupaten Rokan Hilir”

hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelayanan dikategorikan efektif.

Dengan total sekor 8009 dari responden pegawai dan masyarakat. Jadi



variabel X memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

artinya efektifitas pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran

kecamatan dinyatakan efektif.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

adalah objek penelitian dan tempat penelitian.

2.6 Pelayanan Menurut Pandangan Islam

Pelayanan dalam pandangan islam terdapat didalam Al-Qur’an

surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut.










Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat diatas menjelaskan tenang menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, seperti halnya dalam pelayanan jasa yang

dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru yang

berkewajiban untuk mengantar suratpos dan paketpos kepada orang yang

berhak menerimanya, maka sebagai pelayanan jasa yang baik mereka

harus menyampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,

seharusnya tidak ada kata hilang atau rusak bagi barang-barang yang

mereka hantar, melayani masyarakat dengan adil tanpa membedakan



diantara mereka. Karena Allah maha melihat dan mendengar dimanapun

manusia itu berada.

Selain itu pelayanan dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagaimana

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:














Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus

taat kepada Allah, Rasulnya dan Ulil amri dalam arti bahwa setiap apa

yang kita kerjakan harus sesuai dengan ketetapan Allah, dan hanya bekerja

hanya karena Allah tanpa ada unsur lain misalnya bekerja atau melayani

masyarakat bukan melayanai melainkan mintak dilayani karena

kebanyakan pemerintahan kita saat ini seperti itu. Berbuat sesuatu harus

dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena materi, gaji ataupun

pangkat. Dan bila diantara kita tidak sependapat dengan apa yang terjadi

atau bertolak belakang dengan hati maka kembalikan semuanya kepada

Allah (Al-Qur’an) dan Rasulnya (Sunnahnya) jika kita benar-benar



beriman kepada Allah dan hari Akhir karena akibatnya akan lebih baik

bagi kita.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam proses

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat oleh kantor pos pekanbaru sudah efektif atau belum.

Undang-Undang Republik
Indonesia No 6 tahun 1984

tentang Pos

PT. Pos Indonesia
(Persero)

Pelayanan

- Cepat
- Tepat
- Mudah
- Transparann

n

Efektifitas

Kepuasan
Masyarakat



2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam

penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan

beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk

mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk

berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori. Defenisi

konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok

batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah

dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan

sebagai berikut:

a. Efektifitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas seperti yang

diinginkan organisasi sehingga efektifitas pelayanan dapat tercapai,

khususnya efektifitas pada pelayanan suratpos dan paketpos di kantor

pos pekanbaru.

b. Pelayanan adalah suatu usaha membantu masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan akan barang atau jasa baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun oleh pihak swasta, khususnya pada pelayanan suratpos dan

paketpos, dengan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan transparan.

c. PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak dibidang jasa yang dijalankan oleh Negara



demi kepentingan umum, khususnya pada kantor pos cabang

pekanbaru.

2.9 Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,

2012 : 38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

Efektifitas Pelayanan.

2.10 Konsep Operasional

Konsep
Operasional Variabel Indikator Sub indikator/ item

yang dinilai
Skala

pengukuran
Efektifitas
Pelayanan PT.
Pos Indonesia
(Persero) Cabang
Pekanbaru

Efektifitas a. Produktifitas a. Memberi
pelayanan sesuai
dengan prosedur
dan tidak
berbelit-belit

b. Memberikan
pelayanan yang
lebih mudah

Baik
Kurang baik
Tidak Baik

b.  Kualitas a. MSDM yang
handal sehingga
pelayanan yang
diberikan cepat

b. Jasa pelayanan
terbaik sampai
dengan tepat
waktu

c. Menjaga
keselamatan
paket dan
suratpos sampai
tujuan dengan
tepat waktu

Baik
Kurang baik
Tidak Baik



c.  Efesiensi a. Pelayanan yang
cepat

b. Memberikan
pelayanan dengan
mudah

c. Sarana yang
digunakan
memadai agar
tepat waktu

Baik
Kurang baik
Tidak Baik

d. Fleksibilitas a. Memberikan
inovasi dalam
pelayanan

b. Adanya
transparansi
biaya dalam
pelayanan

Baik
Kurang baik
Tidak Baik

e. Kepuasan a. Memberikan
pelayanan sesuai
dengan SOP

b. Menanggapi
komplain
masyarakat
dengan cepat

Baik
Kurang baik
Tidak Baik

f. Keunggulan a. Memberikan
pelayanan yang
lebih mudah
dibandingkan
dengan
perusahaan
swasta

b. Ganti rugi
terhadap
kerusakan dan
kehilangan
barang

Baik
Kurang baik
Tidak Baik

g. Pengembangan a. Melakukan
inovasi pelayanan
sesuai dengan
kemajuan
teknologi agar
lebih mudah

b. Tidak
menghindari
kesalahan yang
dilakukan
sehingga adanya
transparansi
dalam bekerja

Baik
Kurang baik
Tidak Baik




