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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjaun tentang Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil perseorangan dalam suatu organisasi. 

Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 

organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat 

erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif 

sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Pasolong, 

2011:175). 

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti dikemukakan oleh Rue & Byars 

(1981:375), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. 

Kinerja menurut Interplan (1969:15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, 

program, dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland (1995:113), mengatakan bahwa 

kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha 
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(1997:112), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan 

antara masyarakat dengan pemerintah.Sedangkan Widodo (2006:78), mengatakan 

bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan 

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 

program keibjaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 

Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja 

suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi 

yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai (Pasolong, 2011:175). 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut 

bersifat profit oriented  dan  non profit oriented  yang dihasilkan selama satu periode 

waktu. Secara lebih tegas Amstrong dan Baron (1998:15) mengatakan kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh 

Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusuan skema 

strategis (strategic planning) suatu organisasi (Fahmi, 2011:2). 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja organisasi diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun 
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gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan 

kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat atau ditentukan 

sebelumnya oleh organisasi tersebut. 

2. Pengertian Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan 

memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa 

yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen 

kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. 

Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang pengertian manajemen kinerja. 

Bacal (1999:4) memandang manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang 

dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan 

langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang 

jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi 

merupakan suatu sistem, memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus 

diikutsertakan, apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi 

organisasi, manajer, dan karyawan (Wibowo, 2013:7). 

Berbeda dengan Bacal yang menekankan pada proses komunikasi, Armstrong 

(2004:29) lebih melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan 

mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan 
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atribut-atribut yang disepakati. Armstrong dan Baron (1998:7) sebelumnya 

berpandangan bahwa manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu 

untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki 

kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kapabilitas 

tim dan kontributor individu. Mereka juga mengutip pendapat Fletcher yang 

menyatakan manajemen kinerja sebagai berkaitan dengan pendekatan menciptakan 

visi bersama tentang maksud dan tujuan organisasi, membantu karyawan memahami, 

dan mengenal bagiannya dalam memberikan kontribusi, dan dalam melakukannya, 

mengelola, dan meningkatkan kinerja baik individu maupun organisasi (Wibowo, 

2013:8). 

Adapun menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja, 

Teori dan Aplikasi” (2011:3) pengertian dari manajemen kinerja adalah suatu ilmu 

yang memadukan seni didalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang 

memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi 

dan misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi 

tersebut secara maksimal. Suatu organisasi yang profesional tidak akan mampu 

mewujudkan suatu manajemen kinerja yang baik tanpa ada dukungan yang kuat dari 

seluruh komponen manajemen perusahaan dan juga tentunya para pemegang saham. 

Karena dalam konteks manajemen modern suatu kinerja yang sinergis tidak akan bisa 

berlangsung secara maksimal jika pihak pemegang saham atau para komisaris 

perusahaan hanya bertugas untuk menerima keuntungan tanpa memedulikan berbagai 

persoalan internal dan eksternal yang terjadi di perusahaan tersebut.  
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Sementara Mahmudi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja Sektor 

Publik” (2013:5), mengatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses sistematik, 

artinya untuk memperbaiki kinerja diperlukan langkah-langkah atau tahap-tahap yang 

terencana dengan baik. Proses perbaikan kinerja bukan merupakan kerja jangka 

pendek, melainkan merupakan proses evolutif yang jangka panjang. Manajeman 

berbasis kinerja tersebut pada akhirnya akan bedampak pada perbaikan budaya 

kinerja. Budaya merupakan produk suatu tradisi yang panjang. Perubahan budaya 

memerlukan waktu yang lama. Demikian juga melakukan perubahan budaya kinerja 

memerlukan perencanaan yang matang, holistik dan jangka panjang. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa manajamen 

kinerja adalah tata kelola kinerja indinvidu ataupun suatu kelompok dalam sebuah 

organisasi agar tujuaan dan sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi dapat 

tercapai, dan manajemen kinerja memrlukan proses yang cukup lama. 

3. Pengukuran Kinerja  

Wibowo (2013:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana 

yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waku yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk melakukan penilaian tesebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja 

sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya dapat 
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dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat 

diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui 

seperti apa kinerja saat ini. Apabila deviasi kinerja dapat diukur, dapat diperbaiki. 

Gary Dessler dalam Pasolong (2011: 182) menyatakan bahwa penilaian kinerja 

adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai 

seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong 

kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Sementara Dwiyanto dalam 

Pasolong (2011:182), mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya. Untuk organisasi publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna 

untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi 

dan memuaskan masyarakat. 

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. 

Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna 

untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi 

harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap 

kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah 

dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan 

bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan 

dalam organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking 
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dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa 

diciptakan (Dwiyanto, dkk, 2012:47). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan pengukuran kinerja 

dalah kegiatan yang dilakukan suatu orgnisasi untuk menilai kinerja yang telah 

dilaksanakan sudah sesuai dan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

pengukuran kinerja adalah sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kinerja yang 

dilaksanakan untuk mencapi tujuan yang telah ditentukan. 

4. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja, merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi value for 

money disektor publik. Value for money merupakan konsep pengelolahan organisasi 

sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan 

efektivitas. Sedarmayanti (2003:68), mengatakan bahwa pengukuran kinerja yang 

dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dapat member umpan balik yang 

penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan dimasa yang akan 

datang (Pasolong, 2011:185). 

Nasucha (2004:110), mengatakan bahwa hasil dari pengukuran kinerja dapat 

digunakan untuk menentukan beberapa hasil anatara lain: (1) menentukan bahwa 

keutungan dan pengaruh yang sedang berjalan dapat dicapai, (2) memperoleh jaminan 

bahwa tujuan dapat dan sedang dicapai, (3) memonitor dan mengontol perkembangan 

dari rencana yang ditetapkan, (4) memastikan penggunaan sumber-sumber daya, (5) 
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menilai efektivitas dari sebuah aktivitas, (6) menyediakan sebuah dasar untuk 

menghitung penghargaan dan insentif, dan (7) menentukan bahwa value for money 

dapat diperoleh (Pasolong, 2011:185). 

Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187) mempunyai 

tiga tujuan, yaitu: 

a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja.  

b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.  

c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan.  

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:14) tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor 

publik adalah: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment  

e. Memotivasi pegawai 

f. Menciptakan akuntabilitas publik 
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5. Manfaat Penilaian Kinerja 

Bagi pihak manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan dilakukannya 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk : 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efesien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Manfaat yang diperoleh dari penilaian kinerja ini terutama menjadi pedoman dalam 

melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan organisasi sesuai dengan 

pengharapan dari berbagai pihak, yaitu baik pihak manajemen serta komisaris 

perusahaan. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci: 

a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari 

yang ditetapkan dalam standar. 

c. Penegakkan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk 

mencegah perilaku yang tidak diinginkan (Fahmi, 2011:66). 
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6. Indikator Kinerja 

Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan dan misi 

birokrasi publik sering kali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat 

multidimensional. Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki stakeholders yang 

banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturansatu dengan lainnya 

membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. 

Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-

beda. Namun, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur 

kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 1995), yaitu sebagai berikut. 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu 

sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

 

b. Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 
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ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 

organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap 

layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan 

utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja 

adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia 

secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas 

pelyanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. 

Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran 

kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi 

publik. 

 

c. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini 

menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan 

sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi 

dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara 

pelayanan dengan kebutuhan masyrakat. Hal tersebut jelas menunjukkan 

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi 

publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya 

memiliki kinerja yang jelek pula. 

 

d. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun 

implicit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada 

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.  

 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan 

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 

publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja 

organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian 

target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-
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nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap 

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat (Dwiyanto, dkk, 2012:50). 

 

Menurut Hersey, Blanchard dnan Johnson dalam Wibowo (2013:102) terdapat tujuh 

indikator kinerja:  

a. Tujuan  

Tujun menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah 

tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun 

organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.  

b. Standar  

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 

dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. 

Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang 

ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.  

c. Umpan Balik  

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 

kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan 

balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat 

dilakukan perbaikan kinerja. 
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d. Alat atau sarana  

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa 

alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan 

tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.  

e. Kompetensi  

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi 

memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.  

f. Motif  

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan 

berjalan.  

g. Peluang  

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. 

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, 

dan mengambil waktu yang tersedia. 

 

Lebih lanjut LAN-RI dalam Pasolong (2011:177) menyebuutkan ada lima indikator 

kinerja yang dapat dijadikan sebagai gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan suatu organisasi, yaitu antara lain: 

a. Indikator masukana (inputs) 
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Adalah segalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini berupa dana, sumber daya 

manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan 

sebagainya. 

b. Indikator keluaran (outputs) 

Adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non 

fisik. 

c. Indikator hasil (outcome) 

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan 

pada jangka menengah (efek langsung). 

d. Indikator mamfaat (benefits) 

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksana kegiatan. 

e. Indikator dampak (impacts) 

Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap 

tindakan indicator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. 

 

Dari beberapa indikator kinerja yang disebutkan oleh beberapa ahli, peneliti 

mengunakan indikator kinerja yang dikemukanan oleh Agus Dwiyanto, dkk sebagai 

indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

pelayanan pembuatan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang. 

Pemilihan indikator tersebut dikarenakan indikator tersebut paling sesuai untuk 

dijadikan barometer dalam penelinian kinerja yang dilakukan oleh organisasi sektor 

publik. Dari kelima indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, peneliti hanya 
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mengunakan tiga indikator saja, yaitu: indikator produktivitas, resposivitas dan 

akuntabilitas. Ketiga indikator tersebut dipandang oleh peneliti, sudah dapat untuk 

memberikana gambaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung. 

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mahmudi (2008:21) kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional 

yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: 

a. Faktor Personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader 

c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim 

d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi 

e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 
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Ruky dalam Hessel (2005:180) mengidentifikasikan faktor-faktoryang berpengaruh 

langsung terhadap tingkat pencapaian kinerjaorganisasi sebagai berikut: 

1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 

untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 

Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 

tingkat kinerja organisasi tersebut 

2) Kualitas input atau material yang digunakan organisasi 

3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, 

dan kebersihan 

4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam 

organisasi yang bersangkutan 

5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar 

bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi 

6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, 

promosi, dan lain-lain. 

 

Soesilo dalam Hessel (2005:180) mengemukakan bahwakinerja suatu organisasi 

birokrasi publik di masa depan dipengaruhi olehfaktor-faktor berikut ini: 

1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan denganfungsi 

yang berkaitan dengan fungsi yang dijalankan aktivitasorganisasi 

2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi 

3) Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawanuntuk bekerja 

dan berkarya secara optimal 
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4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaandata 

base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi 

5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan denganpenggunaan 

teknologi bagi penyelenggaran organisasi pada setiapaktivitas organisasi. 

 

Atmosoeprapto dalam Hessel (2005:181-182) mengemukakan bahwa kinerja suatu 

organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal 

sebagai berikut: 

1) Faktor eksternal yang terdiri dari: 

a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang 

akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara 

maksimal 

b. Faktor ekonomi yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh 

pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk 

menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang 

lebih besar 

c. Faktor sosial yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat 

yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang 

dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

 

2) Faktor internal yang terdiri dari: 

a. Tujuan organisasi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi 
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b. Struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada 

c. Sumber daya manusia yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi 

sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan 

d. Budaya organisasi yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola 

kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. 

 

B. Tinjaun Tentang Organisasi 

1. Pengertian Organisasi 

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan 

melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai 

tujuan bersama. Organisasi menurut Robbins (1994) adalah entitas sosial yang 

terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang 

relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai 

seperangkat sasran bersama. Selanjutnya Etzioni (1964) menyatakan, bahwa kita 

dilahirkan dalam organisasi, didik oleh organisasi, dan hampir semua diantara kita 

menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan 

batasan yang dapat diidentifikasikan dan bekerja terus menerus untuk mencapai 

tujuan bersama (Torang, 2013:25). 
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Mills dan Mills (2000) mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas khusus 

manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara C. Argyris mendefinisikan 

oraganisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam 

rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang 

(Kusdi, 2009:4). 

Berdasarkan definisi organisasi yang telah dikemukan oleh beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah atau kesatuanbeberapa orang 

yang memiliki tujuan, struktur koordinasi, dan aturan yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan bersama.  

2. Ciri-ciri Organisasi 

Gerloff menyatakan karakteristik atau ciri utama organisasi dapat diringkas sebagai 

3-P, yaitu: Purposes, People, dan Plan. Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak 

memiliki tujuan, anggota, dan rencana. Dalam aspek “rencana” terkandung semua ciri 

lainnya, seperti sistem, struktur, desain, strategi dan proses, yang seluruhnya 

dirancang untuk mengerakan semua unsur angota (people) dalam memenuhi berbagai 

tujuan (purposes) yang telah ditetapkan (Kusdi, 2009:4) 
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Sementara Manullang (2012:59) mengemukakan bahwa ada tiga ciri dari suatu 

organisasi, yaitu: 

a. Adanya sekelompok orang. 

b. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis. 

c. Kerja sama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 

3. Jenis-jenis Organisasi 

Menurut Kusdi (2009:42), jika dilihat dari aspek tujuan, produk yang dihasilkan, cara 

pengambilan keputusan, dan ukuran kerja, secara umum organisasi dapat 

dikelompokkan kedalam dua tipe atau jenis, yakni: 

1) Organisasi publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat, tidak pada laba (non profit oriented) 

2) Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented) 

 

Wursanto dalam Sallya (2014:23) mengatakan, jika dilihat dari berbagai segi, 

organisasi terdiri dari beberapa macam, yaitu: 

a. Organisasi Dari Segi Jumlah Pucuk Pimpinan 

Dari segi jumlah puucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu organisasi tunggal (singgle organization) dan organisasi jamak (plural 

organiationatau plural executive organization) 
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1. Organisasi Tunggal  

Organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki pucuk pimpinan di 

tangan satu orang. Nama pimpinan yang digunakan tergantung dari jenis 

kegiatan organisasi, misalnya manajer. 

2. Organisasi Jamak 

Pucuk pimpinan organisasi jamak berada di tangan beberapa orang. 

Beberapa orang pimpinan tersebut merupakan satu kesatuan. Nama dari 

kesatuan pimpinan tersebut tergantung dari jenis dan fungsi organisasi 

atau lembaga tersebut, misalnya Majelis, Direksi. 

 

b. Organisasi Dari Segi Keresmian 

Menurut keresmiannya organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

organisasi formal (formal organization) dan organisasi informal (informal 

organization). 

1. Organisasi Formal 

Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh 

beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar 

dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga 

orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur 

yang jelas.  

2. Organisasi Informal 

Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan 

spontan, dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau secara tidak 
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sadar, di mana kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Tujuan 

organisasi informal juga tidak dirinci secara tegas, dan biasanya organisasi 

ini bersifat sementara karena pembentukannya tidak didasarkan atas 

rencana yang matang dan jelas. 

 

c. Organisasi Dari Segi Tujuan 

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu organisasi niaga atau organisasi ekonomi, dan organisasi sosial 

atau organisasi kemasyarakatan. 

1. Organisasi Niaga atau Organisasi Ekonomi 

Organisasi ini memilki tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah 

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. 

2. Organisasi Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan 

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi 

kemasyarakatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1985 meenjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan 

merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, 

fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 
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nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. 

 

C. Tinajaun tentang Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Dalam konteks ke-Indonesian, penggunaan istilah pelayanan publik (public service) 

dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan 

masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebutu dipergunakan secara 

interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa pelayanan adalah 

suatu usaha untuk membantu menyiapakan mengurus (mengurus) apa yang 

diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam oxford (2000) 

didefinisikan sebagai “a sytem that provides something that the public needs, 

organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan 

berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat (Duadji, 2013: 1). 

 

Pasolong (2011:128), 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 atau organisasi dan pemenuhan kebutuhan. 

Menurut Sinambela (2006:5) pelayanan publik diartikan, pemberian layanan 
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(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

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

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:223), pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah 

memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai 

pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah 

kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan 

kebutuhan publik. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Susanto dalam Sugandi (2011:124) 

bahwa dalam sistem pemerintahan dominan, perumus dan pelaksana layanan publik 

dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Namun 

menurut Dwiyanto dalam Sugandi (2011:124) pelayanan oleh birokrasi seharusnya 

digerakkan oleh visi dan misi pelayanan, namun pada kenyataannya justru digerakkan 
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oleh peraturan dan anggaran yang tidak dimengerti oleh publik karena tidak 

disosialisasikan secara transparan.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan 

oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2. Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Dalam Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan 

administratif, yaitu: Pertama, kelompok layanan yang mengahasilkan bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan publik; Kedua, kelompok layanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik; Ketiga, 

kelompok layanan yang menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan oleh publik. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Lukman 

(2013:16) memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat digolongkan ke 

dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Pelayanan Barang dan Jasa Publik 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan 

mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada 

masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi 
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pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara 

yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara 

yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN). 

 

b. Pelayanan Administratif 

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif 

pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, 

kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh 

instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan 

penerima pelayanan. 

 

3. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana 

kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Menurut Pasalong 

(2011:132), terkait kualitas pelayanan publik, adalah sbb: 

 “Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat 

abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hal terdapat 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.” 
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Sinambela (2006:6) menjelaskan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

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

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

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

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun 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.  

 

Gasperz dalam Sinambela (2006:7) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas 

mengacu pada pengertian pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan 

dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 
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2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

 

Disamping itu, Zeithhalm-Parasuman-Berry dalam Pasolong (2011:135), mengatakan 

bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, ada beberapa indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 

lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima 

dimensi tersebut antara lain yaitu : 

1. Tangibles : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

2. Reliability : kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya. 

3. Responsivess : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Emphaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

 

Menurut Sinambela (2006:29), agar terdapat kepastian pelayanan publik perlu segera 

disusun standar pelayanan yang jelas. Standar demikian diperlukan bukan hanya 

kepastian pelayanan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi aparatur 

dan usaha untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik. Hak-hak masyarakat 
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dalam pelayanan publik perlu diekspose untuk diketahui masyarakat, demikian pula 

kewajiban aparatur dalam memberi pelayanan. 

 

4.  Prinsip Pelayanan Publik 

Menurut Sulistio dan Budi (2009:39) pelayanan publik yang diberikan oleh Birokrasi 

hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini: 

a. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka. 

b. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang 

ilmu pengetahuan lainnya. 

c. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus untuk menghadapi 

lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang. 

d. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal. 

e. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah 

“The Right Man in The Right Pleace”. 

f. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna. 

Islamy dalam Sulistio dan Budi (2009:41) menyatakan bahwa pelayanan publik harus 

dilaksanakan oleh Birokrasi Pemerintah berdasarkan kepada prinsip-prinsip 

pelayanan prima berikut ini: 

1. Appropriateness (kesesuaian) 

2. Accesibility (keterjangakauan) 

3. Continuity (keberlanjutan) 

4. Technically (teknis) 
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5. Profitability (menguntungkan) 

6. Equitability (adil) 

7. Transparency (terbuka) 

8. Accountability (bertanggungjawab) 

9. Effectiveness and Efficiency (efektif dan efisien) 

5.  Standar Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan 

Atik (2005:23) tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar 

pelayanan harus meliputi: 
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1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain 

kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memenuhi persyaratan. 

2. Waktu Penyelesaian 

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan 

waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan 

dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan lamanya waktu layanan masing-masing. 

3. Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberian 

pelayanan, haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan 

terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. 

4. Produk Layanan 

Hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian 

pelayanan yaitu hasil pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentukan. 

5. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat 

penunjang pelayanan yang memadai serta adanya kemudahan dan 

kenyamanan dalam memperoleh suatu pelayanan. 
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6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas 

pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam 

memberikan pelayanan. 

 

D. Tinjauan tentang Air Minum Isi Ulang 

1. Pengertian Air 

Air adalah zat atau materi unsur hara yang sangat penting bagi semua  kehidupan 

yang diketahui hingga saat ini di Bumi, tetapi tidak diplanet lain dalam Sistem Tata 

Surya dan menutupi hampir 71% permukaan Bumi.  Wujudnya bisa berupa cairan, es 

(padat), dan gas/uap. Air juga merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang 

mempunyai karakteristik unik daripada sumber daya lainnya (Kodoatie dan Sjarief, 

2010:1). 

Efendi (2003:13) menyatakan, bahwa air merupakan senyawa kimia yang memiliki 

tekanan permukaan yang tinggi. Suatu cairan dikatakan memiliki permukaan yang 

tinggi jika tekanan antar molekul cairan tersebut tinngi.  Tekanan permukaan yang 

tinngi menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik (higher 

wetting ability). Tekanan permukaan yang tinngi juga memungkinkan terjadinya 
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sistem kapiler, yaitu kemampuan untuk bergerak dalam pipa kapiler (pipa dengan 

lubang yang kecil). Sedangkan menurut Tebbut dalam Efendi (2003:23), air 

merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia. 

Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang sangat sedikit, sedangkan 

air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 35000 mg/linter. 

Berdasarkan pengertian tentang air yang telah dikemukana oleh beberapa ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa air adalah senyawa kimia yang sangat berguna bagi 

kehidupan, dapat menajdi pelarut yang baik, dan mampu bergerak dalam lubang yang 

kecil. 

2. Sumber Air 

Chandra (2007:42) menyatakan, air yang ada dipermukaan Bumi ini dapat berasal 

dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air 

angkasa (air hujan), air permukaan, dan air tanah. 

a. Air angkasa (air hujan)merupakan sumber utama air Bumi. Walau pada saat 

presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung 

mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pecemaran yang 

berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, 

mikroorganisme, dan gas, misalanya karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. 
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b. Air permukaan, meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, 

waduk rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air 

hujan yang jatuh ke permukaan Bumi. 

c. Air tanah, merupakan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang 

kemudian mengalami perlokasi atau penyerapan kedalam tanah dan 

mengalami proses filtrasi secara alamiah.  Proses-proses yang telah dialami 

oleh air hujan tersebut, didalam perjalannya kebawah tanah, membuat air 

tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dari air permukaan. 

 

3. Pengertian Air Minum Isi Ulang 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum, menyatakan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. Dalam teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham 

H. Maslow, seorang pakar psikologi, air minum merupakan salah satu unsur 

kebutuhan pokok manusia yang menempati rangking teratas. Air digolongkan 

kedalam kebutuhan fisiologis, artinya secara langsung berkaitan dengan fungsi dan 

kegiatan kehidupan atau zat hidup (Boone dan Kurzt. 2007:445). 

Air minum yang dimaksud air minum isi ulang adalah air minum yang dijual dengan 

menggunakan wadah tertentu yang di isi ulang. Air minum isi ulang adalah air baku 

yang di olah sedemikian rupa dengan satu atau beberapa teknologi pengolahan, 
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sehingga menghasilkan air yang layak minum menurut standart Departemen 

Kesehatan, Sucofindo maupun standar nasional maupun standar internasional lainnya. 

Proses pengolahan air bersih terdiri dari beberapa proses yang masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing.  Setelah air baku tersebut di 

olah menjadi air minum, maka si pengusaha akan menjual air minum tersebut dalam 

sebuah wadah dengan system isi ulang. Dimana pelanggan yang datang harus 

membawa wadah atau galon kosong. kemudian si pengusaha air minum isi ulang 

akan mengisi wadah tersebut dengan air minum yang sudah siap di konsumsi 

(sumber: http://www.tirtamandiri.com/air-minum-isi-ulang/ diakses pada tanggal 26 

Agustus 2014, pukul 19.00 WIB). 

4. Syarat Kualitas Air Minum  

Kualitas air minum menurut Permenkes RI. No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum, secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat syarat, 

yaitu: 

a. Syarat Fisik 

Air minum yang dikomsusi tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna 

(maksimal 15 TCU), tidak keruh (maksimal 5 NTU), dan suhu udara 

maksimal + 3 derajat celcius dari udara sekitar. 

b. Syarat Kimia  

Air minum yang akan dikomsumsi tidak mengandung zat-zat organik dan 

anorganik melebihi standar yang ditetapkan, pH pada batas maksimum dan 

http://www.tirtamandiri.com/air-minum-isi-ulang/
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minimun (6,5 – 8,5) dan tidak mengandung zat kimia beracun sehingga 

menimbulkan gangguan kesehatan. 

c. Syarat Bakteriologis 

Air minum harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi Escherechia coli 

atau Coliform tinja dengan standar 0 dalam 100/ml air minum.  Keberadaan E. 

coli dalam air minum merupakan indikasi telah terjadinya kontaminasi tinja 

manusia. 

d. Syarat Radioaktif  

Air minum yang telah dikomsumsi hendaknya terhindar dari kemungkinan 

terkontaminasi radiasi radioaktif melebihi batas maksimal yang 

diperkenankan. 
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E. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembangunan berbagai 

konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan 

perumusan masalah.  Berdasarkan pada konsep dan teori yang telah disebutkan diatas, 

maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam 

model bagan seperti di bawah ini: 
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Gambar  2.1 Kerangka Pikir 
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