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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis hendak memberikan 

pedoman didalam penelitian ini dengan menggunakan jurnal penelitian yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu tentang “ Tingkat Kepuasan 

Pelayanan Masyarakat Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu” 

Menurut Rukayat Yayat (2017) melakukan penelitian yang membahas 

tentang “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di 

Pasirjambu” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kualitas pelayanan 

publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang administrasi 

kependudukan di Kecamatan Pasirjambu dilihat dari aspek fasilitas fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati yaitu bagian Pelayanan Umum di 

Kecamatan Pasirjambu belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat merasa puas 

dengan pelayanan yang di berikan Kecamatan Pasirjambu dalam aspek 

reliability mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. 

Pegawai dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara 
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petugas dan pengunjung yang saling berkomunikasi. Keamanan di Kecamatan 

Pasirjambu sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya 

terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat. Empati yang diberikan pihak 

Kecamatan Pasirjambu yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. 

Menurut Lakme Ade Rosita melakukan penelitian yang membahas 

tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan 

Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung” Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung. Jenis 

penelitian ini adalah analitik korelasional. Teknik sampel yang digunakan 

adalah proportionate stratified random sampling menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 60 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 

analisa data menggunakan analisa regresi linear sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat di RSUD Badung dengan persamaan 

regresi Y= 9,938 + 0,379X. nilai korelasi (r) = 0,399 dan besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebesar 12,9%. 

Menurut Putri Dwika Lodia (2010) melakukan penelitian yang 

membahas tentang “Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Publik terhadap 

Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Bangkinang” Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik Kantor Pelayanan Terpadu Bangkinang. Dengan 

menggunakan dua variabel yaitu variabel yang mewakili tingkat kinerja 



10 

 

 

Kantor Pelayanan Terpadu Bangkinang (performan) dan yang mewakili 

tingkat penilaian masyarakat (harapan) dari masyarakat. Dimensi yang 

digunakan yaitu tangible (berwujud), reliability (keandalan),responsiveness 

(daya tanggap),assurance (kepastian), dan empathy (empati). Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada 

variabel tangible (91,51),reliability (85,61), responsiveness (84,07), assurance 

(92,78), empathy (88,11).Sedangkan perbandingan antara tingkat kepentingan 

(harapan) terlihat bahwatingkat kepuasan rata-rata sebesar 88,42 poin, dimana 

titik ini merupakan posisiyang sangat puas. Tingkat kepuasan masyarakat atas 

faktor tangible, reliability,responsiveness, assurance, emphaty, sudah baik 

artinya sudah mulai terjadikesesuaian antara harapan masyarakat (keyakinan) 

dengan Kenyataan setelahberurusan pada Kantor Pelayanan Terpadu 

Bangkinang. 

Berdasarkan uraian dari tiga penelitian terdahulu diatas dapat 

diketahui persamaan dan perbedaan bahasan antara penelitian terdahulu 

dengan topik penulis. Persamaan dari tiga penelitian terdahulu dengan topik 

penulis yaitu sama-sama membahas dan mengkaji tentang kualitas pelayanan 

yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Selain itu juga persamaan 

dari variable yang digunakan yaitu dengan sama-sama menggunakan variable 

performan (kinerja) dan Harapan. Manakala perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan topik penulis yaitu lokasi dan objek penelitian. Selanjutnya  

juga terdapat penelitian terdahulu menggunakan model pengumpulan data 

yang berbeda dengan model pengumpulan data penulis sekarang. 
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B. Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian Pelayanan Masyarakat (public)  

Menurut Pasalong (2010:128), pelayanan pada dasarnya 

didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua 

aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. 

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public 

mendefinisikan pelayanan public sebagai berikut: kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang 

disediakan oleh penyelnggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai 

berikut: Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa “hakikat 

layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 
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masyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui 

instansi-instansi penyedia layanan publik, mereka bertanggung jawab 

memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian 

pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan 

pelayanan publik sebagai berikut: pelayanan public adalah kepercayaan 

public. Warga Negara berharap pelayanan public dapat melayani dengan 

kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada public. Pelayanan public yang adil dan 

dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan masyarakat. 

dibutuhkan etika pelayanan public sebagai pilardan kepercayaan public 

sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan 

dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada 

umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai 

harapan dari masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk 

menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga 

penyedia layanan publik. Terkait kualitas pelayanan publik menurut 

pasalong (2010:132) sebagai berikut: 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti 

relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 
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menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud 

dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka 

dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

b. Unsur-unsur Pelayanan Masyarakat (Public) 

Terdapat empat unsur dalam pelayanan masyarakat (public), yaitu 

(Bharata 20014:11); 

i. Penyedia layanan : yaitu pihak yang dapat memberikan suatu 

layanan tertentu kepada konsumen, baikberupa layanan dalam 

bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa (service) 

ii. Penerima layanan : yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

(customer) atau pelanggan yang menerima layanan dari penyedia 

layanan  

iii. Jenis layanan: yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 

layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan  

iv. Kepuasan pelanggan: dalam memebrikan layanan penyedia 

layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan itu sendiri, 

yaitu kepuasan pelanggan/konsumen dalam hal ini pihak yang 

menerima layanan. Hal ini sangat penting dilakukan sebab tingkat 

kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat 

berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang 

mereka nikmati. 
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Ciri-ciri pelayanan public yang baik adalah memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: (Kasmir, 2006:34); 

1. Tersedianya karyawan yang baik 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

3. Bertanggungjawab kepada setiap pelanggan (customer) sejak 

awal hingga akhir  

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Mampu berkomunikasi 

5. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

6. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

7. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (customer)  

8. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan) 

c. Asas-asas Pelayanan Masyarakat (Public) 

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan 

pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan 

Winarsih, 2006:245); 

1. Empati dengan Customer. Pegawai yang melayani urusan perizinan 

dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati 

dengan masyarakat penggunan jasa pelayanan 

2. Pembatasan Prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 

dengan demikian konsep one stop shop  benar-benar diterapkan 

3. Kejelasan Tatacara Pelayanan. Tatacara pelayanan harus di desain 

sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 

penggunan jasa pelayanan  
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4. Minimalisasi Persyaratan Pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 

pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-

benar diperlukan 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas 

mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan 

6. Transparasi Biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 

mungkin dan setransparan mungkin 

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 

juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas 

dan tidak resah 

8. Minimalisasi Formulir. Setiapformulir yang ada harus dirancang 

secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu 

formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan) 

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin 

harus ditetapkan selama mungkin. 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customer. Hak-hak dan 

kewajiban baik bagi providers maupun bagi customer harus 

dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan 

ganti rugi. 

11. Efektifitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sebisa mungkin 

harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul 
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keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 

memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif 

sehingga permasalahan yang ada dapat segera diatasi dengan baik. 

d. Prinsip pelayanan masyarakat (Public) 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa 

prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 

63 Tahun 2003 (Ratmintoh dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan public harus memenuhi beberapa 

prinsip sebagai berikut: 

a) Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan. 

b) Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal ; 

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan public 

2. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan /   

sengketa  dalam pelaksanaan pelayanan public. 

3. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran 

c) Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan  
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d) Akurasi  

Produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat dan sah  

e) Keamanan  

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

f) Tanggungjawab  

Pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik.  

g) Kelengkapan sarana dan prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) 

h) Kemudahan akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

rfaah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
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j) Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 

toilet,tempat ibadah dan lain-  


