
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Efektivitas 

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. 

Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat 

tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata 

efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memilki arti 

yang berbeda walaupun dalam berbagi pengunaan kata efisiensi lekat dengan kata 

efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, 

sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. 

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan 

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Emerson seperti yang 

dikutip Handayanigrat (1996:16), efektifitas merupakan salah satu dimensi dari 

produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, 

yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Robbins dalam Tika (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat 

pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka penjang. Maksudnya 

adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan 

tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi 

(1998:147) mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu keadaan yang 

mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang 
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dikehendaki”. Secara nyata Stoner (Kurniawan, 2005:106) menekankan 

pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas 

adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Menurut Mullins dalam Rukman 

(2006:14), efektif itu harus terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu 

tugas dan pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses pelaksanaan suatu 

pekerjaan. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapai tujuan secara efektif atau 

tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (2004:77) yaitu: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakanaan yang mantap 

4. Penyusunan program yang matang 

5. Penyusunan program yang mantap 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7. Pelaksanaan efektif dan efisien 

8. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik 

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. 

Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim 

(2004:119), menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut : 

1)  Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas 

atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat 

dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran 

(output). 
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2)  Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat 

kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif 

(berdasarkan pada mutu). 

3)  Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan 

dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan. 

4)  Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam 

suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan 

kadar yang tinggi. 

  Menurut Cambel pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling 

menonjol adalah : 

1. Keberhasilan program 

2. Keberhasilan sasaran 

3. Kepuasan terhadap program 

4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121) 

  Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan 

operasional dalam melaksanakan program-program kerjayang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat 

diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat 

melakukan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah 

di tentukan sebelumnya (Cambel, 1989:47). Sementara itu, menurut Steers 

(1985:53), efektivitas merupakan suatu tingkatan kemampuan organisasi untuk 

dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarannya. 
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  Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan 

penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas 

seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat 

beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan 

suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari 

efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan 

pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara 

menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi 

bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. 

  Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, 

merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali  

berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur 

efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu 

sendiri. 

  Berdasarkan beberapa pendapat dalam uraian di atas, dapat dijelaskan 

bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas 

suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih 

keberhasilan maksimal. 

2.2 Efektivitas Pelayanan Publik 

 Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1996:16) bahwa 

“efektivitas pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya 
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sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”. Sedangkan Siagian 

(2004:151), “Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik 

atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang 

telah ditetapkan”. Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas 

kerja dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sangat sulit untuk mengukur 

efektivitas kerja, karena penilaiannya sangat subjektif dan sangat tergantung pada 

orang yang menerima pelayanan tersebut. Kesukarannya terletak pada penarikan 

generaliasi yang akhirnya berlaku umum dan dapat diterima oleh setiap 

orang. Artinya, meskipun individual sifatnya, ada beberapa kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan 

pelayanan (Siagian, 2004:60) antara lain: 

1. Faktor waktu  

Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja 

penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang 

diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian 

subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai 

salah satu ukuran efektivitas kerja. 

2. Faktor kecermatan  

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas 

kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah 

faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan 
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cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, 

apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan 

dalam waktu yang singkat. 

3. Faktor gaya pemberian pelayanan  

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan 

biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan 

gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan 

jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan 

gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tetang 

sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan 

termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang 

dianut oleh orang yang bersangkutan.  

2.3 Konsep Pelayanan Publik 

2.3.1  Pengertian Pelayanan  

 Sinambela (2006:3) menyatakan pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.  

Menurut Pasolong (2007:4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung 

maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan Jika ditinjau secara 

terminology, beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan 

diantaranya adalah Gie dalam bukunya Ensiklopedia administrasi (1998:104), 
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yang mengemukakan bahwa: Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memenuhi, mengamalkan, dan mengabdikan diri. Moenir (2006:16), menyatakan 

bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung 

inilah yang dinamakan pelayanan. 

Menurut Kotler dalam Ridwan (2006:18) 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”. 

Selanjutnya Cristhoper (Tjandra, 2005:3) menyatakan: “Pelayanan dapat 

diartikan sebagai suatu sistem manajemen, diorganisir untuk menyediakan 

hubungan pelayanan yang berkesinambungan antara waktu pemesanan dan waktu 

barang atau jasa itu diterima dan digunakan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan/harapan pelanggan dalam jangka panjang”. Sedangkan definisi yang 

lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2), yaitu: ”Pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. 

2.3.2  Pengertian Publik 

 Menurut Wikipedia ensiklopedia bebas, Publik adalah mengenai orang 

atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau 

memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan 

dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
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Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak 

berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, 

penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan 

umum dan perusahaan publik. 

Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat merupakan salah satu 

ukuran efektivitas. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa biaya, tenaga, dan 

waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan, tetapi lebih menitik 

beratkan pada tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik. 

Kelompok pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu: 

1)  Kelompok Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain 

Kartu Tanda penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi 

(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan 

sebagainya. 

2) Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
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3) Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. 

2.3.3  Kualitas Pelayanan 

  Pengertian kualitas pelayanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Wyckof (1990) seperti dikutip Tjiptono (2005) 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai “tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. Siagian (1985:87) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

“refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada 

suatu waktu tertentu”. Berdasarkan dua definisi kualitas pelayanan di atas dapat 

diketahui bahwa terhadap dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (expected service) konsumen dan 

pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) oleh konsumen atau 

hasil yang dirasakan.  

Menurut Sinambela, dalam bukunya “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, 

Kebijakan dan Implementasi” (2006:6). Secara teoritis, tujuan pelayanan publik 

pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu 

dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

1) Transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti; 
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2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3)  Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas; 

4)  Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat; 

5)  Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain; 

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

  Menurut Siagian (1985:132) untuk menyusun dimensi pokok yang 

menjadi faktor utama penentu kualitas pelayanan jasa sebagai berikut: 

a. Reliability (Kehandalan) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

(accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably), terutama 

memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan cara yang sama sesuai 

dengan jadual yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap 

kali. Adapun atribut-atribut yang berada dalam dimensi ini antara lain adalah: 

1) Memberikan pelayanan sesuai janji 
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2) Pertanggung jawaban tentang penanganan konsumen akan masalah 

pelayanan 

3) Memberi pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen 

4) Memberikan pelayanan tepat waktu 

5) Memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan pelayanan yang 

dijanjikan akan direlisasikan 

b. Assurance (Jaminan)  

Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat 

dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keragu-raguan 

konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko. Atribut-atribut yang 

ada dalam dimensi ini adalah : 

1) Karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada 

konsumen 

2) Membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan 

perusahaan 

3) Karyawan yang sopan 

4) Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat 

menjawab pertanyaan dari konsumen 

c. Tangible (Bukti langsung)  

Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi serta yang 

lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. Atribut-atribut yang ada 

dalam dimensi ini adalah: 

1) Peralatan yang modern 
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2) Fasilitas yang menarik  

d. Empathy (Empati) 

Meliputi sikap kontak personel maupun perusahan untuk memahami 

kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Atribut-

atribut yang ada dalam dimensi ini adalah: 

1) Memberikan perhatian individu kepada konsumen 

2) Karyawan yang mengerti keinginan dari para konsumennya 

e. Responsiveness (Daya tanggap)  

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan 

memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen 

menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kesan negatif 

yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali jika kesalahan ini ditanggapi dengan 

cepat, maka bisa menjadi suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang 

menyenangkan. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah: 

1) Memberikan pelayanan yang cepat 

2) Kerelaan untuk membantu / menolong konsumen 

3) Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para konsumen 

 Dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur 

kualitas pelayanan suatu perusahaan jasa. Mengukur kualitas pelayanan menurut 

berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat 

standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Tjiptono, 2005).  
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Untuk mengukur kualitas pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan MENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, sebagai unsur minimal 

yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1.  Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 

2.  Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya); 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 
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9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati; 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan; 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 Selanjutnya, menurut Tangklisan (2005:223), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri adalah: 

1)   Faktor internal antara lain kewenangan direksi, sikap yang berorientasi 

terhadap perubahan, budaya organisasi, etika organisasi, system internship 

maupun semangat kerjasama. 

2) Faktor eksternal antara lain budaya politik, dinamika dan perkembangan 

politik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi dan kontrol yang 
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dilakukan oleh masyarakat serta organisasi LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat). 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik ini meliputi: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

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. 
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6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

2.4 Konsep Pelayanan Jasa 

 Jasa adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi dan gagasan (Kotler, 2001:347). 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa suatu tindakan 

yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen dalam arti jasa yang diberikan 

tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. 

Menurut Kotler (1994) pelayanan adalah pemberian jasa kepada pelanggan 

sesuai dengan kebutuhannya. 
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 Biro Jasa merupakan kantor yang berfungsi sebagai tempat pembuatan dan 

perpanjangan STNK, BPKB, KIR. Urus STNK Hilang, Balik Nama, Cabut 

Berkas, Mutasi Motor dan Mobil Seluruh Indonesia. Melayani Perpanjangan dan 

Pembuatan STNK, BPKB, KIR (Motor-Mobil), Pengurusan STNK dan BPKB 

yang Hilang, Balik Nama, Cabut Berkas, Mutasi Kendaraan dan Pembuatan SIM 

Internasional. Menyediakan layanan antar jemput dokumen baik untuk Pribadi, 

Kolektif, Showroom, Leasing dan Corporate. 

2.5 Wajib Pajak 

Dalam Undang undang No. 28 Tahun 2009, definisi Wajib Pajak adalah: 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak, 

sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek 

pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sesuai dengan sistem self 

assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, 

melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. 

2.6 Pengertian Good and Clean Governance 

 Istilah Good and Clean Governance merupakan wacana baru dalam 

kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah Good 

and Clean Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemotong_pajak
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tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau 

memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian Good Governance tidak 

sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua 

lembaga baik pemerntah maupun nonpemerintah (Lembaga Swadaya 

Masyarakat/LSM) dengan istilah Good Corporate. Bahkan, prinsip-prinsip Good 

Governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan 

kemasyarakatan  dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti 

arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat Rukun Tetangga (RT), 

organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya. 

Di Indonesia, substansi wacana Good Governance dapat dipadankan dengan 

istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik 

adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh 

berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber 

sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang 

bersih (Clean Governance) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, 

transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-Prinsip Pokok Good and Clean 

Governance. Lembaga administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek 

fundamental dalam good governance harus diperhatikan yaitu: 

1. Partisipasi (participation) 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, 

baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili 

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasrkan 
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prinsip demokrasi yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat 

secara konstruktif. 

2. Penegakan Hukum (rule of law) 

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan 

kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa 

ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, 

partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. 

Santosa menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita good governance, harus 

diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-

karakter antara lain: 

a.    Supremasi Hukum (The supremacy of law) 

b.    Kepastian Hukum 

c.    Hukum yang responsive 

d.    Penegakkan hokum yang konsisten dan non-diskriminatif 

e.    Independensi Peradilan 

3. Transparansi (Transparancy) 

Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good governance 

yang akan menghasilkan pemerintah yang bersih (clean governance). Akibat 

tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah 

terjerambab kedalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. 

4. Responsif (Responsive) 

Affan menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan 

masyarakatnya, yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-
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keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai 

kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. 

Sesuai dengan asas responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua 

etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual 

menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas 

dan loyalitas professional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar 

memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhn publik. 

Dalam upaya mewujudkan asas refonsif sebagai asas fundamental menuju 

tatanan good governance, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis 

dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok 

marginal tersebut. 

5. Konsensus (consensus) 

Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses 

musyawarah melalui consensus. Model pengambilan keputusan tersebur, 

selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan 

menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama sehingga ia akan 

mempunyai kekuatan memaksa (coersive power) bagi semua komponen yang 

terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. 

Untuk meningkatkan dinamika dan menjaga akuntabilitas dari proses 

pengelolaan tugas-tugas pemerintahan, dalam pengambilan berbagai 

kebijakan, jajaran birokrasi pemerintah harus mengembangkan beberapa sikap 

antara lain: 
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a.    Optimistik 

b.    Keberanian 

c.    Keadilan yang berwatak kemurahan hati 

6. Kesehatan (Equity) 

Terkait asas consensus, transparansi dan responsive, clean and good 

governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan (equity), yakni 

kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. 

7. Efektivitas (effectivenss) dan Efisiensi (efficiency) 

Konsep effektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna 

ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh 

pejabat publik maupun partisipasi masyarakat, dan kedua, efektivitas dalam 

konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya 

kelompok dan lapisan sosial. 

8. Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban jabatan buplik terhadap masyarakat 

yang memberinya kewenangan untuk kepentingan mereka. Secara teoritik, 

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabiitas vertikal dan 

akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara 

pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. 

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban pemegang jabatan 

publik pada lembaga yang setara, seperti Gubernur dengan DPRD tingkat I, 

Bupati dengan DPRD tingkat II, dan Presiden dengan DPR pusat, yang 

pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para mentri sebagai pembantu Presiden. 
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9. Visi Strategis (strategic vision) 

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa 

yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan 

good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan tekhnologinya 

yang begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan apapn yang akan diambil saat 

ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke 

depan. 

Selain itu ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa 

dalam melaksanakan good governance, yakni: 

1. pemerintah (the state), 

2.  civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), 

3.  pasar atau dunia usaha. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru 

tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga 

unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi 

dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada 

kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, 

Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan 

yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. 

2.7 Kerangka Pikir 

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu 

mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal. Dimana pencapaian 

target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.  
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Pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau 

masyarakat adalah Samsat. Konsep layanan ini bertugas melayani masyarakat 

dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor. Keberadaan biro jasa menjadi bagian solusi untuk ang tidak 

memiliki waktu. Dibandingkan menggunakan jalur resmi yang lebih banyak 

memakan waktu dikarenakan harus mengantri. Sehingga pelayanan jalur resmi 

terkesan lambat akibatnya wajib pajak lebih memilih menggunakan biro jasa 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor. 

Dari kedua jalur ini maka, penelitian akan membahas berapa besar 

efektivitas pelayanan samsat (Studi perbandingan antara Biro Jasa & jalur resmi di 

Bandar Lampung dengan didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu; 

Reliability, Assurance, Tangibles, Emphaty, Responsiveness. 
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Adapun kerangka pemikiran tersebut secara skematis dapat kita lihat dalam bagan 

dibawah ini: 
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2.8 Hipotesis 

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:137), hipotesis adalah: 

“pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah 

penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga 

harus diuji secara empiris”. 

Penelitian ini yang berjudul tentang Efektivitas Pelayanan Samsat (Studi 

perbandingan antara biro jasa & jalur resmi di Bandar Lampung). Dalam 

penelitian ini hipotesis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

Ho : Pelayanan jalur resmi tidak lebih efektif dibandingkan pelayanan biro jasa  

Ha : Pelayanan biro jasa lebih efektif dibandingkan pelayanan jalur resmi 


