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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas pada tiga pokok yang kemudian menjadi acuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pertama adalah penelitian terdahulu yang 

menjadi patokan utama sekaligus batasa bagi peneliti. Kedua, teori yang 

digunakan sebagai pemikiran utama dari penelitian ini, dalam hal ini peneliti 

menggunakan Teori Kinerja dan Konsep dari Kualitas Pelayanan Publik. Ketiga, 

adalah Alur Pikir sebagai acuan peneliti dan pembaca dalam memahami hasil 

penelitian.    

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil rangkuman pustaka yang dilakukan oleh peneliti 

terdapat beberapa hasil penelitian yang mengambil tema kinerja pegawai dan 

kualitas pelayanan publik. Penelitian terahulu ini kemudian akan memberikan 

penjelasan mengenai letak dari persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini kemudian 

bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang dilakukan peneliti dan 

dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Pokok utama 

dalam menjelaskan persamaan dan perbedaan yang ibahas dari penelitian dahulu 

antara lain terkait dengan teori, metode, dan pembahasan. Berikut ini adalah 

penelitian terahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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No Judul Metode Pembahasan 

1. Ferry Siswadhi,2016. 

Analisa Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Kinerja 

Karyawan Badan 

Pertanahan Nasional 

Kabupaten Kerinci 

Terhadap Kepuasan 

Masyarakat 

Kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas 

pelayan dan kinerja karyawan BPN 

kabupaten Kerinci terhadap 

kepuasan masyarakat. Variabel 

Independen pada penelitian ini 

adalah Kualitas Pelayanan (X1) 

dan Kinerja (X2). Variabel 

dependennya adalah Kepuasan 

Masyarakat (Y). Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa 

secara simultan variabel kinerja 

dan kualitas pelayanan mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan 

masyarakat. 

2. Sudjut Budi Utomo, 2009. 

Pengaruh Kualitas Layanan 

Dan Kinerja Karyawan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah BPR Ukabima 

Grup 

Ex-Post Facto 

Analisis 

Kuantitatif 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh Kualitas 

Layanan dan Kinerja Karyawan 

secara bersama-sama terhadap 

Kepuasan Nasabah BPR Ukabima 

Group. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang psoitif antara 

kualitas layanan dan kinerja 

karyawan secara bersama terhadap 

kepuasan nasabar BPR Ukabima 

Group. 

3. Santi Budi Utami, 2013. 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Kinerja 

Karyawan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada 

PT. Taspen (Persero) 

Cabang Yogyakarta 

Kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kepuasan nasabah, 

kualitas pelayanan, kinerja 

karyawan, dan pengaruh kualitas 

pelayanan dan kinerja karyawan 

terhadap kepuasan nasabah 

karyawan pada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Yogyakarta. 

4. Mohammed Al-Hawari dan 

Tony Ward, 2006. The 

Effect Of Automated 

Service Quality On 

Australian Banks' 

Financial Performance And 

The Mediating Role Of 

Customer Satisfaction 

Kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh 

presepsi kualitas pelayanan 

otomatis dan kinerja dengan 

menggunakan peran kepuasan 

pelanggan sebagai mediasi dalam 

hubungan itu. Penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kualitas 

layanan otomatis dengan kepuasan 

pelanggan. Selain itu dimensi 

kinerja dan kualitas pelayanan 

otomatis tidak memiliki pengaruh. 

Temuan terakhir pada penelitian ini 



15 
 

menunjukan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan mediasi 

mekanisme, dimana dimensi 

kualitas layanan otomatis 

mempengaruhi kinerja keuangan 

bank.  

5. Dwi Agung, 2014.  

Pengaruh Kualitas Layanan 

dan Kinerja Karyawan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Koperasi Pondok 

Pesantren Mamba’ul 

Mubbasyirin Shiddiqiyyah 

Bojonegoro 

Kuantitatif Penelitian ini ingin mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel 

baik  varibel kualitas pelayanan 

dan kinerja dengan kepuasan 

masyarakat maupun secara 

bersama-sama. Pada tiga hipotesis 

yang dia sampaikan ditemukan 

bahwa ketiga hipotesis yang 

diberikan diterima. 

6. Harentama Fardhani.2010. 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kepuasan Masyarakat Pada 

Pelayanan Badan 

Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Penelitian ini menemukan beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. Faktor tersebut 

adalah mutu layanan (X1) dan 

prosedur layanan (X2) 

7. Zulfi Ahaditya A.N.2015. 

Analisis Kepuasan 

Masyarakat Berdasarkan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat Di Kantor 

Kecamatan Mungkid 

Kabupaten Magelang  

IKM 

Deskriptif 

Penelitian mengungkapkan bahwa 

kepuasan masyarakat dapat dinilai 

dari beberapa indikator. Indikator 

tersebut antara lain prosedur, 

persyaratan, kejelasan petugas, 

tanggung jawab petugas, 

kemampuan petugas, kecepatan, 

keadilan, kesopanan dan 

keramahan petugas, kewajaranan 

biaya, kepastian biaya, kepastian 

jadwal, kenyamanan lingkungan, 

keamanan. 

8. Oliver James.2007. 

Evaluating the 

Expectations 

Disconfirmation and 

Expectations Anchoring 

Approaches to Citizen 

Satisfaction With Local 

Public Service. 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Penelitian ini mencoba 

mengungkapkan variabel apa yang 

dapat menyebabkan sebuah 

ketidakyakinan dan 

kemungkinanan adanya 

pengalaman buruk yang didapatkan 

pada sebuah pelayanan. Kemudian 

untuk menggali lebih dalam 

peneliti mencoba menggunakan 

analisis pada kualitas pelayanan 

publik, kinerja, dan kepuasan dan 

ketidakpuasan masyarakat.  

 

9. Resty Indriani.2012. 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Penelitian ini mencoaba 

mengungkapkan apa yang paling 

mempengaruhi kepuasan 
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Kepuasan Klien Kantor 

Akuntan Publik Di 

Indonesia (Survey Pada 

Perusahaan Go Public yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia) 

masyarakat melalui beberapa 

variabel. Variabel tersebut adalah 

pengalaman (X1), pemahaman 

kebutuhan (X2), responsif  (X3), 

taat pada standar umum(X4), 

komitmen yang kuat pada kualitas 

pelayanan (X5), keterlibatan 

pimpinan (X6), keterlibatanan 

komite (X7), standar etika yang 

tinggi (X8), pergantian petugas 

(X9), reputasi (X10).  

Tabel 4. Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian Ini 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dari berbagai sumber (2018) 

Dari kesembilan penelitian yang sudah dijelaskan, penelitian yang akan 

dilakukan peneliti akan memiliki fokus yang sama yaitu kinerja aparatur, kualitas 

pelayanan dan kepuasan masyarakat. Perbedaannya terletak pada aspek-aspek 

tertentu seperti metode penelitian, tujuan penelitian, dan studi permasalahan. 

Metode penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan analisis linear berganda dengan 4 variabel. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada indikator yang berada pada variabel bebas dan terikat 

pada penelitian terdahulu yang kemudian akan dibahas pada sub bab selanjutnya. 

2.2 Kepuasan Masyarakat  

2.2.1 Pengertian 

Kepuasan masyarakat hadir karena adanya kualitas pelayanan yang 

baik. Masyarakat sendiri dalam undang-undang nomor 29 tahun 25 tahun 

2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik adalah seluruh pihak, baik 

warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, 
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maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 

beberapa definisi umum yang memberikan gambaran tentang kepuasan 

masyarakat. Salah definisi berasal dari Kotler. Menurut Kotler Kepuasan 

konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami 

kinerja sebuah perusahaan dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai 

dengan harapannya. Konsumen merasa puas jika harapan mereka 

terpenuhi, dan merasa amat sangat senang jika harapan mereka 

terlampaui.
1
 Definisi lain menurut Wilkie Kepuasan pelanggan adalah 

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi 

suatu produk atau jasa.
2
 Berdasarkan dua definisi besar diatas sebuah 

kepuasan masyarakat dapat hadir ketika kinerja dari pegawai dan kualitas 

pelayanannya dapat dihadirkan pada saat masyarakat sedang menerima 

pelayanan. 

 2.2.2 Survei Kepuasan Masyarakat 

Menurut PEMENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik Pasal 6, bahwa penyelenggara pelayanan 

publik wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan 

masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.  Adapun kemudian cara untuk 

mengukur tingkat kepuasan dari masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan 

                                                           
1
 Philip.Kotler.2003.Manajemen Pemasaran.Jakarta.Gramedia.hlm 50 

2
 Fandy.Tjiptono.1995.Manajemen Jasa.Yogyakarta.Andi Offset.hlm 34 
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sebagaimana telah ditetapkan dalam PEMENPAN-RB Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 9 unsur :
3
 

a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

b. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

c. Waktu Penyelesaian adalah jangka Waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dan penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

i. Sarana dan prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah 

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses (usaha,pembangunan, proyek). 

2.3.Teori Kinerja 

 2.3.1 Pengertian 

Kinerja secara umum memiliki artian adalah pencapai 

sesorang terhadap suatu hal. Dalam bahasa Inggris istilah kinerja 

adalah performance. Performance merupakan kata benda. Salah 

satu entry-nya adalah “thing done” (sesuatu hasil yang telah 

                                                           
3
 PEMENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.hlm 8-9 
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dikerjakan). Jadi arti Performance atau kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupunetika.
4
  

Definisi lain diberikan oleh Mangkunergara yang memberikan 

pengertian bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kalitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5
 Menurut Wirawan 

(2009), kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu.
6
 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah sebuah hasil dari adanya fungsi dan indikator sebuah pekerjaan 

yang dapat dilihat secara kuantitas dan kualitasnya. 

2.3.2 Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi 

Adapun kemudian Wirawan membagi kinerja menjadi beberapa 

dimensi. Dimensi kinerja adalah unsur-unsur dalam pekerjaan yang 

menunjukan kinerja, adapun dimensi dari kinerja yaitu hasil kerja, perilaku 

kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.
7
 Dimensi ini 

kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini. 

a. Hasil Kerja. Hasil kerja adalah keluaran dalam bentuk barang 

dan jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan 

kualitasnya. Misalnya, kuantitas hasil kerja seorang buruh 

                                                           
4
 Dr.Dedi.Rianto.Rahardi.2010,Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia.Malang.Tunggal 

Mandiri Publishing.hlm 1 
5
 Dr.Dedi.Rianto.Rahardi.2010.Ibid.hlm 1 

6
 Wirawan.2015.Op.Cit.hlm 5 

7
 Wirawan.2015.Ibid.hlm 54 
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sepatu adalah berapa pasang sepatu yang dihasilkan pada saat 

peniliaian. Kualitasnya adalah seberapa baik sepatu yang 

dihasilkan apakah sesuai dengan standar kualitas produksi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari hasil kerja 

adalah sebagai berikut : 

(1) Kuantitas & kualitas kerja 

(2) Ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan 

(3) Efektivitas melaksanakan tugas 

b. Perilaku Kerja. Ketika berada ditempat kerjanya, seorang 

karyawan mempunyai dua perilaku yaitu perilaku pribadi dan 

perilaku kerja. Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada 

hubungannya dengan pekerjaan, misalnya, cara berjalan, cara 

berbicara, dan cara makan siang. Perilaku kerja adalah perilaku 

karyawan  yang ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya 

kerja keras, ramah terhadap pelanggan, dan cara berjalan 

tentara dalam upacara.Adapun kemudian indikator dari perilaku 

kerja adalah sebagai berikut 

(1) Perilaku yang diisyaratkan oleh prosedur kerja 

(2) Perilaku yang diisyaratkan oleh kode etik 

(3) Perilaku yang diisyaratkan oleh peraturan organisasi 

c. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan adalah 

sifat pribadi karyawan yang diperluhkan melaksanakan 

pekerjaannya. Misalnya, seorang anggota tentara harus 

mempunyai sifat pribadi yang pemberani dan tega membunuh 

musuh ketika berperang. Seorang pramusaji restoran 

disyaratkan mempunyai sifat bersih, tidak kotor, dan wajahnya 

selalu ceria ketika melayani pelanggan. Adapun kemudian 

indikator dari sifat pribadi adalah sebagai berikut 

(1) Sikap terhadap pekerjaan 

(2) Kecerdasan emosional 

(3) Kecerdasan sosial 

2.4 Pelayanan Publik 

2.4.1 Definisi Pelayanan Publik 

Secara umum pelayanan publik merupakan sebuah produk jasa yang 

dikeluarkan oleh birokrat atau pemerintah melalui instansi-instansinya. 

Adapun tujuan utama dari pelayanan publik itu sendiri secara umum yaitu 

memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang berada pada suatu 

lingkup daerah kekuasaan pemerintahan tertentu. Untuk memberikan 
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penjelasan secara utuh dan konseptual mengenai pelayanan publik maka 

pembahasan akan diberikan berdasarkan kata demi kata.  

Pelayanan sendiri menurut Sampara adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang 

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
8
 

Selanjutnya menurut Kotler adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik.
9
 Unsur dari sebuah pelayanan 

adalah adanya pelayan dan pelanggan. Sementara itu didalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia pelayan adalah pembantu, orang yang menjadi pembantu, 

atau abdi, sedangkan pelanggan sendiri adalah orang yang dilayani.
10

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan 

sebuah proses yang melibatkan dua pihak yaitu pelayan sebagai penyedia 

layanan dan pelanggan sebagai orang yang dilayani, untuk menerima sebuah 

kepuasan. 

Kata yang kedua adalah publik, istilah publik sendiri berasal dari kata 

dari bahasa inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat, negara.
11

 

Definisi lain dijelaskan oleh Inu dan kawan-kawan, menurut mereka publik 

adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, 

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai 

                                                           
8
 Sampara.Lukman.2000.Manajemen Kualitas Pelayanan.Jakarta.STIA LAN Press. Hlm.5 

9
 Sampara.Lukman.200.ibid.hlm.8 

10
LH.Santoso.2015.Kamus Bahasa Indonesia.Surabaya.CV Pustaka Agung Harapan Surabaya.hlm 

387 
11

 Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela,dkk.2012.Op.Cit.hlm 5 
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norma yang merasa memiliki.
12

 Sementara itu didalam Kamus Bahasa 

Indonesia sendiri kata publik berarti sebagai orang banyak dan masa.
13

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah 

orang yang memiliki tujuan bersama yang mendiami suatu wilayah. 

Melalui dua definisi kata diatas maka pelayanan publik, menurut 

Lijian dan kawan-kawan didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik.
14

 Definisi 

lain menyebutkan bahwa pelayanan publik diartikan, pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

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

ditetapkan.
15

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah suatu bentuk kebijakan layanan yang kemudian ditujukan 

kepada masyarakat umum yang disediakan pemerintah untuk kepentingan 

bersama. 

2.4.2 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 

Kegiatan pelayanan publik harus memiliki standar yang tertentu. Hal 

ini berguna kemudian untuk memberikan jaminan kepada pelanggan atau 

dalam hal pelayanan publik disini adalah masyarakat sebagai penerima 

                                                           
12

Inu.Kencana.Syafiie,Djamaluddin Tandjung,Supardan.Moeong.1999.Ilmu Administrasi 

Publik.Jakarta.Rineka Cipta.hlm. 17 
13

 LH.Santoso.2015.Op Cit.hlm. 397 
14

 Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela,dkk.2012.Op.Cit.hlm.5 
15

 Agung.Kurniawan.2005.Transformasi Pelayanan Publik.Yogyakarta.Pembaruan.hlm.4 
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layanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar ini juga 

kemudian dapat menjadi sebuah aturan utama sebuah pelayanan yang harus 

ditaati oleh penyedia pelayanan publik maupun penerima layanan. Adapun 

prinsip penyusunan standar operasional prosedur pelayanan publik bidang 

administrasi seperti pengurusan Advice Planing dan Site Plan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, diatur dalam 

PEMENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan sebagai berikut:
16

 

a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur 

bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan 

tugasnya.  

b. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses 

pelaksanaan tugas. 

c. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan 

prosedur-prosedur standar lain yang terkait. 

d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan 

mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur 

pencapaian keberhasilannya. 

e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang 

berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedurprosedur 

yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna 

(customer’s needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 

pengguna. 

g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. 

h. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan 

oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan 

dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari 

kemungkinan tuntutan hukum. 

                                                           
16

 PEMENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.hlm 4-5 
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Proses pelaksanaan standar operasional prosedur juga telah diatur 

dalam PEMENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan sebagai berikut:
17

 

a. Konsisten. SOP AP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke 

waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh 

jajaran organisasi pemerintahan; 

b. Komitmen. SOP AP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari 

seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan 

tertinggi; 

c. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP AP harus terbuka terhadap 

penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang 

benar-benar efisien dan efektif; 

d. Mengikat. SOP AP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan; 

e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh aparatur melaksanakan 

peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika 

aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan 

mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada 

terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; 
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f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan 

harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan 

acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan. 

2.4.3 Kualitas Pelayanan Publik 

Adanya sebuah pelayanan publik secara teori adalah untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, dalam hal ini pelanggan adalah 

masyarakat.  Menurut Lijan dan kawan-kawan untuk mencapai kepuasan 

tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercemin dari:
18

  

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayananan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial,dan lain-lain; 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

  

Sementara itu kata kualitas pelayanan publik memiliki dua makna 

yaitu secara konvensional dan strategis. Secara konvensional dijelaskan oleh 

Lijan dan kawan-kawan kualitas biasanya menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, seperti :
19
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1. Kinerja (performance); 

2. Keandalan (reliability); 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use); 

4. Estetika (esthetic), dan sebagainya. 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan 

(meeting the needs of customers).
20

 Berdasarkan penjabaran definisi kualitas 

pelayanan publik diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik 

merupakan suatu tujuan yang kemudian harus disediakan pemberi pelayanan 

kepada penerima layanan untuk mencapai sebuah kepuasan tertentu.  

Kualitas pelayanan publik juga memiliki sebuah indikator yang 

kemudian dapat digunakan sebagai pengukuran kualitas dari pelayanan itu 

sendiri. Fitzsimmons berpendapat terdapat lima indikator  kualitas pelayanan 

publik yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis 

pelayanan yang telah dijanjikan kepada pelanggan. 

b. Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan yang cepat. 

c. Assurance, pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri 

dari pemberi layanan, & respek terhadap konsumen. 

d. Empathy, kemauan pemberi layanan untuk melakukan 

pendekatan,memberi perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui 

keinginan pelanggan. 

e. Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti 

peralatan yang menunjang pelayanan. 

2.5 Hubungan Antar Variabel 

 Terdapat lima variabel dalam penelitian ini yaitu hasil kerja, perilaku 

kerja, sifat pribadi, kualitas pelayanan, dan kepuasan masyarakat. Hasil kerja, 
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perilaku kerja, dan sifat pribadi merupakan satu kesatuan dalam unsur kinerja. 

Hubungannya dengan variabel kualitas pelayanan publik terletak ketika standar 

yang sudah ditentukan mampu dikerjakan secara baik, sehingga mampu 

menghasilkan sebuah pelayanan yang kualitas. Berkaitan dengan pelayanan yang 

berkualitas akan menghasilkan sebuah kepuasan dari pelanggan, atau dalam 

konteks pelayan publik oleh instansi pemerintah adalah masyarakat. Berdasarkan 

uraian tersebut maka disini peneliti akan membuktikan bahwa hasil kerja, perilaku 

kerja, sifat pribadi, dan kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik adalah hal yang penting dan harus diperhatikan 

oleh semua instansi pemerintah agar mampu menghadirkan kepuasan masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik memiliki sebuah hubungan yang erat dengan kepuasan 

masyarakat. Kualitas yang ada akan memberikan dorongan kepada konsumen 

untuk menjalin hubungan yang kuat dengan instansi pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Parasuraman yang memberikan penjelasan bahwa tingkat 

kepuasan masyarakat dapat diukur melalui indikator dari kualias pelayanan.
22

 

Berdasarkan hal ini dalam jangka panjang ikatan ini dapat memugkinkan 

pemerintah untuk memahami dengan seksama keinginan masyarakat serta 

kebutuhannya. Dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat dan pada gilirannya kepuasan tersebut dapat menciptakan loyalitas 

dari masyarakat. 
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 Evaluasi kinerja adalah penilaian sebuah guna membandingkan kinerja 

dengan standar kinerjanya secara periodic untuk membantu manajemen SDM.
23

 

Evaluasi kinerja ini kemudian dapat dilakukan melalui standar dari kualitas 

pelayanan yang ada. Pada penelitian yang di lakukan di kantor Kecamatan 

Banjarbaru ditemukan bahwa, terdapat pengaruh antara kinerja yang diukur dari 

kualitas dan kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan aparat 

menghadapi kesulitan kerja terhadap kualitas pelayanan.
24

 Penilaian evaluasi kerja 

sektor publik harus dilakukan oleh penerima layanan tersebut yaitu masyarakat. 

Hasil evaluasi oleh masyarakat ini kemudian dapat menampilkan bagaiamana 

kepuasan masyarakat itu sendiri terhadap pelayanan yang didapatkan. 

2.6 Kerangka Konsep Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dari kinerja dan 

kualitas pelayanan publik. Konsep ini kemudian akan di hubungkan dengan 

kepuasan masyarakat. Berikut adalah gambaran kerangka penelitian yang 

digunakan : 
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Bagan 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber : Olahan Data Dari Berbagai Sumber (2018) 

2.7 Model Hipotesis dan Hipotesis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 5 variabel penelitian. Keempat variabel 

tersebut diambil dari konsep dari kinerja, kualitas pelayanan dan kepuasan 

masyarakat. Kinerja sendiri kemudian dibagi menjadi 3 dimensi yang kemudian 

menjadi variabel, dimensi kinerja sendiri yaitu hasil kerja (X1), perilaku kerja 

(X2), sifat pribadi (X3). Variabel lainnya kualitas pelayanan (X4) dan kepuasan 

masyarakat (Y). Berikut adalah gambaran dari model hipotesis yang digunakan. 

 

 

 

 

 
KEPUASAN MASYARAKAT : 

1. Pemberian layanan sesuai dengan 
harapan. 

2. Kecepatan dalam menanggapi 
keluhan 

3. Citra dari instansi pemeberi layanan   
 

Kinerja (Wirawan, 
2015): 
1. Hasil Kerja 
2. Perilaku Kerja  
3. Sifat Pribadi  

Kualitas Pelayanan 
Publik (Fitzimmons) : 
1. Realibilty  
2. Responsiveness 
3. Assurance 
4. Empathy 
5. Tangibles 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Model Hipotesis Penelitian 

Sumber : Olahan data penulis dari berbagai macam sumber (2017) 

 Berdasarkan model hipotesis diatas kemudian berikut adalah hipotesis dari 

penelitian yang digunakan : 

H1 : Variabel (X1) hasil kerja mempunyai pengaruh terhadap variabel (Y) 

kepuasan masyarakat. 

H2 : Variabel (X2) perilaku kerja mempunyai pengaruh terhadap variabel (Y) 

kepuasan masyarakat. 

H3 : Variabel (X3) sifat pribadi mempunyai pengaruh terhadap variabel (Y) 

kepuasan masyarakat. 

H4 : Variabel (X4) kualitas pelayanan publik mempunyai pengaruh terhadap 

variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H5 : Secara simultan variabel (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel (Y) 

kepuasan masyarakat 
 

 

Hasil Kerja (X1) 
2. Perilaku Kerja (X2) 

 
KEPUASAN MASYARAKAT (Y) 

 

Perilaku Kerja (X2) 
3. Sifat Pribadi (X3) 

Sifat Pribadi (X3) 
 

Kualitas Pelayanan 
Publik  (X4)  

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 


