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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu bertujuan sebagai rujukan dalam penelusuran yang 

terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitihan terdahulu ini digunakan 

peneliti  sebagai referensi dalam melakukan penelitihan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Dan Judul Metode Hasil 

1. Dwi Richa Farokha dan 

Achmad Syafi’i 

 

KUALITAS PELAYANAN 

PENGIRIMAN POS 

EXPRESS DI PT. POS 

INDONESIA CABANG 

BARATAJAYA 

SURABAYA 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kualitatif dimana 

penelitian ini 

menggunakan data 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kualias pelayanan 

dalam katagori baik 

hal ini ditunjukan 

oleh kriteria berikut :  

1) Prosedur 

pelayanan sudah 

sesuai dan mudah 

dipahami, pelanggan 

tidak mengalami 

kesulitan dalam 

menggunakan jasa 

pengiriman paket pos 

express. 

2) Waktu 

Penyelesaian 

Pengiriman Paket Pos 

Express Mengenai 

ketepatan waktu 

pelayanan,masyarakat 

dinilai sudah cukup 
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memuaskan.  

3) Biaya pelayanan 

yang dikenakan 

sudah wajar dan 

sesuai dengan 

ketentuan, tidak ada 

biaya tambahan yang 

dikeluarkan oleh 

pelanggan.  

4) Produk pelayanan 

di PT. Pos Cabang 

Baratajaya Surabaya 

sudah cukup 

memuaskan.  

5) Sarana dan 

prasarana cukup 

memadai, 

kenyamanan ruang 

pelayanan dan 

kebersihan gedung 

sudah cukup nyaman 

dan bersih.  

6) Kompetensi 

petugas dilihat dari 

kemampuan petugas, 

tanggung jawab 

petugas, kedisiplinan, 

kesopanan dan 

keramahan sudah 

baik akan tetapi 

masih perlu 

peningkatan. 

2.  Andi Putra dan Chalid Sahuri 

KUALITAS PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU 

Penelitian ini 

masuk dalam 

kategori 

deskriptifkualitatif 

Penerapan kualitas 

pelayanan perizinan 

sudah dalam kategori 

baik dengan beberapa 
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alasan antara lain: 

perihal 

kesederhanaan, 

kejelasan, kepastian 

waktu, akurasi, 

keamanan, 

tanggung jawab, 

kelengkapan sarana 

dan prasarana, 

kemudahan akses, 

kedisplinan, 

keamanan dan 

kenyamanan sudah 

menunjukkan 

kategori baik. Hal ini 

berarti kualitas 

pelayanan 

pada Kantor 

BPMP2T Kabupaten 

Siak sudah 

terselenggara dengan 

baik. 

3. Ikra Rahardian Permadi Arsy 

KUALITAS PELAYANAN 

PEMBUATAN IZIN 

MENDIRIKAN 

BANGUNAN (IMB) DI 

KANTOR PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU 

(KPPT) KOTA CIMAHI. 

 

Penelitian yang 

digunakan adalah 

metode kualitatif, 

desain penelitian 

yang 

digunakan adalah 

dengan teknik 

analisa deskriptif 

Hasil yang penelitan 

menunjukan kualitas 

pelayanan yang 

diberikan oleh KPPT 

Kota 

Cimahi yang dilihat 

dari kesederhanaan 

prosedur yang 

dikatakan belum 

baik, 

4. Krishnawan Panji Agastya, 

Eva Hany Fanida, 

S.AP.,M.AP. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Penerapan Layanan 

E-Health di 

Puskesmas Jagir 

Kelurahan Jagir 
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PENERAPAN LAYANAN 

E-HEALTH DI 

PUSKESMAS JAGIR 

KELURAHAN JAGIR 

KECAMATAN 

WONOKROMO KOTA 

SURABAYA 

Kecamatan 

Wonokromo Kota 

Surabaya sudah 

berjalan dengan baik 

meskipun terdapat 

beberapa faktor 

kendala. Hal 

tersebut diketahui 

melalui implementasi 

elemen political 

environment yang 

bertipe TDP (Top 

down project). 

Elemen 

Leadership dalam 

penerapan layanan e-

health di Puskesmas 

Jagir sudah cukup 

baik, hal tersebut 

dibuktikan dengan 

kemampuan 

pemimpin tiap dinas 

terkait serta dengan 

aparat kelurahan dan 

juga pegawai 

puskesmas yang 

lainnya saling 

koordinasi dan saling 

bekerjasama serta 

berkomitemen dalam 

melayani masyarakat. 

5. Delza Abdul Hafizh 

 

INOVASI PELAYANAN 

PUBLIK 

Studi Deskriptif tentang 

Penerapan Layanan e-Health 

dalam meningkatkan 

Penelitian ini 

menggunakan tipe 

penelitian 

diskriptif kualitatif 

Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai 

inovasi 

layanan e-Health di 

Puskesmas 

Pucangsewu, layanan 

ini 

sudah berjalan 
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Kualitas Pelayanan Kesehatan 

di Puskesmas Pucangsewu 

Kota Surabaya 

dengan baik, sarana 

dan prasarana sudah 

tersedia dan mudah 

untuk diakses 

masyarakat, tujuan 

dari layanan ini pun 

sangat baik guna 

peningkatan 

kualitas pelayan bagi 

masyarakat, hanya 

saja sosialisasi 

terhadap layanan ini 

peneliti rasa masih 

kurang sehingga 

belum banyak 

masyarakat yang 

mengetahui dan 

menikmati layanan 

ini. Terkait 

pendaftaran pasien 

akan 

lebih baik dan 

mempercepat alur 

pelayanan apabila 

pengambilan nomor 

antrian tidak hanya 

untuk nomor 

antrian di loket depan 

puskesmas tetapi juga 

sampai 

pada pengambilan 

nomor antrian pada 

poli puskesmas. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Organisasi Publik 

Secara sederhana, organisasi diartikan sebagai suatu wadah atau tempat 

untuk melakukan kerjasama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

bersama yang diinginkan, sedangkan publik diartikan sebagai masyarakat umum. 

Menurut Sinambeladalam Fardhani (2010), organisasi publik diartikan sebagai 

organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik.  

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando 

dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah 

daripada tingkat atas,biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif 

maupun militer. (Wikipedia,2016).Menurut Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah 

suatu tipe organisasi yang digunakan pemerintah modern untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi 

dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Menurut Ferrel Heady, “birokrasi 

disusun sebagai satu hierarki otorita terperinci untuk mengatasi pembagian kerja”. 

Menurut Max Weber, “birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang 

penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai”. Birokrasi ini 

dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh 

berbagai macamperaturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi 
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secara teratur suatu pekerjaanyang harus dilakukan oleh banyak orang. 

(Pengertian Pakar, 2015). Dari beberapa definisi birokrasi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi dengan karakteristik 

tertentu yang memiliki spealisasi, hierarki, aturan dan dikoordinir secara 

sistematik pada setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan.  

Dilihat dari paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, para 

ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat 2 mainstream 

pemikiran. Pertama,birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan di mana penguasa yang 

kuat harus dilayani oleh para aparat yang cerdas dan dapat dipercaya. Kedua, 

birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Dari 

kedua mainstream tersebut, birokrasi dapat dikelompokkan berdasarkan tugas 

pokok yang diembannya menjadi 3 jenis, antara lain : 

1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu birokrasi yang menjalankan 

tugas-tugapemerintahan umum. 

2. Birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang menjalankan salah satu 

bidang khususdalam mencapai tujuan pembangunan. 

3. Birokrasi pelayanan, yaitu birokrasi yang menjalankan tugas langsung 

untukberhubungan dengan masyarakat. (Martini, 2012). 

2.2.2 Pelayanan Publik 

2.2.2.1 Pengertian pelayanan publik 

Menurut Zeithhaml,(1990:21-22), seperti yang dikutip di buku 

Hardiyansyah 
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1. Tangible (Berwujud), terdiri atas indikator : 

a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan. 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan. 

d. Kedisipilinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan. 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan  

2. Realiable (Kehandalan), terdiri atas indikator : 

a. Kecermatan petugas dalam melayani. 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas. 

c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan. 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan. 

3. Responsiveness (respon/ketanggapan), terdiri atas indikator : 

a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 

c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 

d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

4. Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator : 
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a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan.  

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan. 

c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan. 

d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. 

5. Empathy (Empati), terdiri atas indikator : 

a. Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan. 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah. 

c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun. 

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

Menurut Kotler (2008:8) “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 

Menurut Moenir, A.S (2008: 27) “mendefinisikan pelayanan adalah 

serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat”. Berdasarkan pengertian 

tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang 

bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat.  

Selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2008: 5) “mengemukakan bahwa 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan 

kepuasan batin dari penerima pelayanan”. 
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Pelayanan publik diartikan oleh Hardiansyah (2011:15) “sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

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

telah ditetapkan”.  

Sementara itu, menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (dalam 

Hardiansyah, 2011:11) menjelaskan pelayanan publik adalah: “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 upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  

Pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001:51-52)  adalah 

“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”. 

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), “setiap penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai 

jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan”.  

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah serangkaian kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

peraturan standar pelayanan yang telah ditetapkan 
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Sinambela (2010, hal : 3), “pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia”. Menurut Kotlern dalam Sampara 

Lukman, “pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik”. Selanjutnya Sampara berpendapat, 

“pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 

kepuasan pelanggan”. 

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. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah 

manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa 

memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik.Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, 

barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  

Dan selanjutnya menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) “pelayanan 

publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara negara terhadap masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari 

masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dibahas diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dalam hal ini negara 

didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini 

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi 

berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat 
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2.2.2.2 Faktor-Faktor Pelayanan Publik 

Ridwan dan Sodik Sudrajat (2009:22) mengenai faktor-faktor pendukung 

peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum 

Hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan atau undang-undangnya 

sebagai sumber hukum mendukung terciptanya penegakan hukum. 

Artinya, peraturan perundang – undangan sesuai dengan kebutuhan 

untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Faktor Aparatur Pemerintah 

Aparatur pemerintah merupakan salah faktor terciptanya peningkatan 

pelayanan publik. Oleh karena aparat pemerintah merupakan unsur 

yang bekerja didalam pratek untuk memberikan pelayanan. Secara 

sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan 

dalam terciptanya suatu pelayanan publik yang maksimal. 

3. Faktor Sarana 

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berlangsung dengan 

lancar dan tertib (baik). Jika tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas 

yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan 

keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, 

maka mustahil tujuan dari pelayanan publik akan tercapai dengan baik 
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atau sesuai dengan harapan. Meskipun faktor-faktor hukum, aparat 

penegak hukum dan kesadaran hukum, masyarakat sudah dapat 

dipenuhi dengan baik namun jika fasilitas yang tersedia kurang 

memadai niscaya tidak akan terwujud suatu pelayanan publik yang 

baik. 

4. Faktor Masyarakat 

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk 

masyarakat dan oleh karenanya masyarakatlah yang memerlukan 

berbagai pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. 

Dengan kata lain masyarakat memiliki eksitensi dalam pelayanan, 

karena dalam konteks kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari 

masyarakat (publik) utamanya adalah terciptanya kesejahteraan 

pelayanan publik seutuhnya. Oleh karena itu jika dipandang sudut 

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya 

penyelenggaran pelayanan publik yang baik. artinya masyarakat harus 

mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang di 

aktualisasikan melalui kesadaran hukum. 

5. Faktor Kebudayaan  

Merupakan faktor yang hampir sama dengan faktor masyarakat. Jika 

melihat dari sistem sosial budaya negara Indonesia sendiri memiliki 

masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam karakteristik perlu 

disadari bahwa objektifnya dalam penyelenggraan pelayanan publik 
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tidak bisa disamakan karena memiliki perbedaan karakteristik pada 

masing-masing masyarakat disetiap daerahnya, faktor kebudayaan 

dalam terciptanya penyelenggaraan pelayananan publik yang baik dan 

layak. 

Dan kemudian menurut Moenir (dalam Wijayanto, 2007: 88-119), 

menyatakan bahwa di dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor penting 

yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut : 

1. Faktor Kesadaran  

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 

merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga 

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

yang bersangkutan. Moenir (2010: 88) merumuskan Kesadaran sebagai suatu 

proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan, dan perbandingan, 

sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 

keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk pembuatan dan 

tindakan yang akan dilakukan kemudian. 

Dengan pengertian tersebut maka kesadaran adalah hasil dari suatu proses 

yang kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama dan dalam keadaan 

tenang tidak dalam keadaan emosi. Adanya dapat membawa seseorang pada 

keikhasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu 

kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk 

tugas baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam 
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organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai atau 

petugas, diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 

kesungguhan dan disiplin. 

2. Faktor Aturan  

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 

orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan 

dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. 

Oleh karena peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka 

dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat 

mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya. 

3. Faktor Organisasi  

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran 

pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak 

dan kehendak multi kompleks. Oleh karena itu, organisasi yang dimaksud 

disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan 

lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu 

menghasilkan pelayanan yang memadai. 

4. Faktor Pendapatan 

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 

tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan 

organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka 
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waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan 

hidup maupun baik bagi dirinya maupun keluarganya. 

5. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan 

tugas/pekerjaan berarti dapat ( katasifat/keadaan ) melakukan tugas/pekerjaan 

sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya mengenai keterampilan itu sendiri adalah kemampuan 

melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan 

peralatan kerja yang tersedia. Dengan kemampuan dan keterampilan memadai 

maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan 

memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun 

masyarakat. 

6. Faktor Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam 

rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi 

kerja itu. Fungsi sarana pelayanan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat 

waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas baik barang dan jasa. 
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c. Kualitas produk yang lebih baik/terjamin. 

d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 

e. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya. 

f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 

g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 

Oleh karena itu, peranan dari sarana pelayanan sangatlah penting dan 

disamping itu juga sudah tentu peranan dari unsur manusianya sendiri juga sangat 

berpengaruh sehingga dari keduanya terbentuk sebuah sistem dan saling 

bersinergi yang mana saling terkait dengan yang lain. Demikian pembahasan 

mengenai Faktor Pendukung Pelayanan Publik Dalam Administrasi Negara 

Menurut Para Ahli. 

2.2.2.2Standar Pelayanan Publik 

Sementara itu kemudian menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003  

a. Prosedur Pelayanan 

b. Waktu Penyelesaian  

c. Biaya Pelayanan  

d. Produk Pelayanan 

e. Sarana dan Prasarana 

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 
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 Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggarapelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

Peningkatan pelayanan publik yang efisiensi dan efektif akan mendukung 

tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan 

oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, 

akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga 

penerima. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang terbagi 

ke dalam unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks 

kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan 

harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan 

publik dapat berkerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta 

apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan 

kepuasan maksimal kepada masyarakat. 

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), “setiap penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memiliki standarpelayanan dan dipublikasikan sebagai 
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jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah 

ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati 

oleh pemberi dan atau penerima pelayanan”.  

Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pegaduan. 

2. Waktu peyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya pelayanan  

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

Sedangkan menurut Moenir (2005:197) menyatakan bahwa agar layanan 

dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si 

pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok, 

yaitu: 

Empat (4) syarat pokok petugas menurut Moenir 

1. Tingkah laku yang sopan 

Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai 

sebagai layaknya dalam hubungan kemanusian dengan demikian sudah 

merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan. 

 

2. Cara menyampaikan 

Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya memperhatikan 

pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari 

penyampaian yang menyimpang. 

3. Waktu penyampaian 
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Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat 

didambakan setiap orang yang mempunyai permasalahan. 

4. Keramah tamahan 

Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak 

berhadapan. 

Sedangkan standar pelayanan menurut Kasmir (2005: 18-21) yaitu dasar-

dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat membuat 

penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, antara lain seperti : 

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman. 

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah 

mengenal satu sama lain. 

4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan. 

5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

6. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. 

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8. Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. 

10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. 
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Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai standar 

pelayanan publik yang baik dan memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa 

tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain 

berkaitan dengan : 

a. Keramahan dari penyedia layanan 

b. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan 

akurat 

c. Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan 

d. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. 

Dalam hal ini, penyedia layanan harus berorientasi pada pelanggan dalam 

memberikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warga masyarakat. 

Demikian pembahasan mengenai Pengertian Pelayanan Publik Dan Standar 

Pelayanan Publik Menurut Para Ahli. 

 

 

2.2.3 Kualitas Website. 

Website merupakan suatu halaman web yang saling berhubungan yang 

umumnyaberada pada peladen (server) yang sama berisikan kumpulan informasi 

yang disediakan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi. (Wikipedia, 2015).  

MenurutLee (1999) secara terminologi, website adalah kumpulan dari 

halaman- halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain (alamat) 
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atau sub domain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di 

Internet. Sebuah halaman website adalah dokumen yang ditulis dalam format 

HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui 

HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk 

ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari 

website – website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat 

besar. Halaman – halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URLyang 

biasa disebut Homepage. URL (Uniform Resource Locator) ini mengatur halaman – 

halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun hyperlink–hyperlink yang 

ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahumereka susunan 

keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. Beberapawebsite 

membutuhkan subskripsi (data masukan) agar para pengguna bisa mengakses 

sebagian atau keseluruhan isi website tersebut. Contohnya, ada beberapa situs-situs 

bisnis, situs- situs e-mail gratisan, yang membutuhkan subkripsi agar kita bisa 

mengakses situs tersebut. 

Tingginya kebutuhan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat akan membawa harapan adanya media pelayanan yang efektif dan 

efisien. Website yang mempunyai kualitas yang tinggi tentu akan berpengaruh 

pada organisasi dan masyarakat yang menggunakannya. Semakin tinggi kualitas 

pada suatu website, maka akan semakin banyak pengguna yang mengakses 

website tersebut. Secara sederhana, kualitas website itu sendiri dapat diartikan 

sebagai tingkat keunggulan antara pelayanan yang diharapkan (expected service) 
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dengan pelayanan yang diterima (perceived service) dalam suatu website oleh 

masyarakat sebagai penggunanya.  

Dalam mengukur kualitas website pada penelitian ini, digunakan 3 

dimensi kualitas website, antara lain : (Barnes & Vidgen, 2002). 

a) Usability (Penggunaan), yaitu kualitas berkaitan dengan tampilan atau 

desain website dan kegunaannya dalam berinteraksi seperti 

pengoperasian yang mudah dan sistem navigasi yang mudah sehingga 

dapat menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi pengguna website. 

b) Information quality (Kualitas informasi), yaitu kualitas berkaitan 

dengan isi dari suatu website seperti akurasi, bentuk informasi, 

relevansi atau kesesuaian yang diberikan tentang produk dan jasa yang 

ditawarkan pada suatu website. 

c) Service interaction quality (Kualitas interaksi layanan), yaitu kualitas 

berkaitandengan pengalaman dari pengguna website itu sendiri yang 

dapat menimbulkanrasa percaya dan empati. 

Menurut Lee (1999) website dibagi menjadi dua jenis website statik 

danwebsite dinamis: 

a. Sebuah Website statik adalah salah satu bentuk website yang isi 

didalam website tersebut tidak dimaksudkan untuk di update secara 

berkala, dan biasanya di maintenance secara manual oleh beberapa 

orang yang menggunakan software editor. 
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b. Sementara sebuah website dynamic adalah website yang secara berkala, 

informasi didalamnya berubah, atau website ini bisa berhubungan 

dengan pengguna dengan berbagai macam cara atau metode (HTTP 

cookies atau Variabel Database, sejarah kunjungan, variabel sesi dan 

lain-lain) bisa juga dengan cara interaksi langsung menggunakan form 

dan pergerakan mouse. Ketika web server menerima permintaan dari 

pengguna untuk memberikan halaman tertentu, maka halaman tersebut 

akan secara otomatis di ambil dari media penyimpanan sebagai respon 

dari permintaan yang diminta oleh pengguna. Sebuah situs dapat 

menampilkan dialog yang sedang berlangsung diantara dua pengguna, 

memantau perubahan situasi, atau menyediakan informasi yang 

berkaitan dengan sang pengguna. 

Menurut Hyejeong dan Niehm (2009:222) mengungkapkan bahwa para 

peneliti terdahulu membagi dimensi kualitas website menjadi lima yaitu: 

1.) Informasi, meliputi kualitas konten, kegunaan, kelengkapan, akurat, 

dan relevan. 

2.) Keamanan, meliputi kepercayaan, privasi, dan jaminan keamanan. 

3.) Kemudahan, meliputi mudah untuk dioperasikan, mudah dimengerti, 

dan kecepatan. 

4.) Kenyamanan, meliputi daya tarik visual, daya tarik emosional, desain 

kreatif dan atraktif. 
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5.) Kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan customer 

service. 

 

2.2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

E-Kios 

SSW 

E-Lampid 

Mengukur Kualitas 

Pelayanan 

1. Tangible 

2. Realiability 
3. Responsiviness 

4. Assurance 

5. Empathy 


