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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pelayanan Publik 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dapat 

dikatakan  pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.  Pelayanan 

publik/umum merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah.  Pemerintah 

berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan 

umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik.  Masyarakat 

setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat.   

1.  Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah hal, cara atau hasil 

pekerjaan melayani.  Melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau 

minuman;  menyediakan keperluan orang;  mengiyakan;  menerima;  

menggunakan.  Definisi pelayanan yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos 

dalam Ratminto dan Winarsih dan Winarsih (2005:  2) mendefinisikan pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pihak pembeli pelayanan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  Menurut Lukman 
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(dalam Sinambela, 2006:  5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.  Sementara itu istilah 

publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara.  

Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi 

publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.   

Sinambela (2006:  5) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelengara negara.  Menurut 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.   

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan 

oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat yang 

diselengggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.   

2.  Prinsip Pelayanan Publik 

Pengertian prinsip penyelenggaraan pelayanan publik adalah dasar yang menjadi 

acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi 

setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik.  Berdasarkan Keputusan 
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MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan Winarsih (2012:  21-23) 

disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

sebagai berikut:   

a. Kesederhanaan, yakni prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.   

b. Kejelasan, kejelasan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:   

i) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.   

ii) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik.   

iii) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.   

c. Kepastian waktu.  Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan.   

d. Akurasi, maksudnyaadalah produk pelayanan publik diterima dengan 

benar, tepat dan sah.   

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum.   

f. Tanggung jawab, pempinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.   

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan  kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).   
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h. Kemudahan akses, yakni tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika.   

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas.   

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

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

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain.   

Pelayanan publik yang diberikan oleh Birokrasi dalam Sulistio (2009:  39) 

hendaknya juga 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 unutuk menghadapi 

lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.   

d. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.   

e. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja professional, terampil dalam 

istilah “The Right Man In The Right Place”.   

f. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.   
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Islamy dalam Sulistio (2009:  41) mengatakan bahwa pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan prinsip pelayanan prima sebagai 

berikut:   

a. Appropriateness, yakni setiap jenis, produk, dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan masyarakat.   

b. Accesibility, setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan harus dapat di akseskan sedekat dan sebanyak mungkin oleh 

pengguna pelayanan.   

c. Continuity, setiap jenis , produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah harus secara terus-menerus tersedia bagi 

masyarakat pengguna jasa layanan.   

d. Technicality, setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan perintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar 

memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, 

ketetapan dan kemantapan aturan, sistem, prosedur dan instrumen 

pelayanan yang baku 

e. Profitability, setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah harus benar-benar dapat memberikan keuntungan 

ekonomi dan sosial dan masyarakat.   

f. Equitability, setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah harus tersedia dan dapat diakses dan diberikan 

secara adil dan merata kepada segenap anggota masyarakat tampa kecuali.   
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g. Transparency, setiap, jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah dilakukan secara transparan sehingga masyarakat 

pegguna jasa layanan dapat menggunakan hak dan kewajiban atas 

pelayanan tersebut dengan baik dan benar 

h. Accountability, setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang 

disediakan pemerintah harus dilaksanankan secara berhasil dan berdaya 

guna serta sesuai dengan biaya dan manfaat sebagaimana yang diinginkan 

oleh masyarakat.   

i. Effectiveness, and Efficiency, setiap jenis produk, proses dan mutu 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara 

berhasil dan berdaya guna serta sesuai dengan biaya dan manfaat 

sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.   

Menurut Menurut Surjadi (2009:  46), kriteria pelayanan yang memuaskan atau 

yang disebut dengan pelayanan prima, pada dasarnya mencakup empat prinsip, 

yaitu CETAK, yang terdiri dari Cepat, Tepat, Akurat, dan Berkualitas.  CETAK 

dalam hal ini maksudnya adalah:   

a. Pelayanan harus cepat.  Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan 

waktu tunggu yang lama.   

b. Pelayanan harus tepat.  Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu:  aspek 

waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta 

kompetensi petugas.   

c. Pelayanan harus akurat.  Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada 

kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya.   
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d. Pelayanan harus berkualitas.  Produk pelayanannya tidak seadanya sesuai 

dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk 

kepentingan pelanggan.   

Prinsip-prinsip pelayanan tersebut diatas merupakan pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah.  Dengan adanya 

prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan 

pemerintah/instansi bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tidak menyulitkan masyarakat.   

 3.   Kualitas Pelayanan 

Pada dasarnya definisi kualitas jasa (pelayanan publik) berfokus pada upaya 

pemenuhan dan kebutuhan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pengguna jasa.  Pengertian atau makna atas konsep 

kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang 

berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula Goesth dan 

Davis dalam Tjiptono (2011:  164), mengemukakan bahwa kualitas diartikan 

sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  Crosby 

dalam Waluyo (2007:  128) mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan 

penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana 

kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai.  Sementara 

itu Sinambela (2006:  6) mendefinisikan kualitas pelayanan adalah segala sesuatu 

yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.   
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Dari pengertian tersebut tampak bahwa, disamping kualitas itu menunjuk pada 

pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas pelayananan 

juga mempunyai pengertian sebagai suatu keseluruhan yang dimiliki suatu  jasa 

yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskan 

pelanggan.  Pelanggan dalam hal ini adalah masyakat. 

4.  Standar Kualitas Pelayanan 

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan standar 

pelayanan dan memuaskan masyarakat.  Tujuan pelayanan publik pada dasarnya 

adalah memuaskan masyarakat, melalui kualitas pelayanan prima.  Pelayanan 

publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya.  Penilaian 

terhadap kualiatas dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi 

dalam kurun waktu tertentu.  Tentu saja dilakukan pengamatan mendalam untuk 

menganalisis kinerja di instansi tersebut.   

Menurut Ratminto dan Winarsih (2005:  24) setiap penyelenggaran pelayanan 

publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan 

adanya kepatian bagi penerima pelayanan.  Standar pelayanan merupakan ukuran 

yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 

pemberi dan atau penerima layanan.  Untuk itu diperlukan standar untuk menilai 

suatu layanan.  Menurut Rahmayanty (2010:  89-90) standar pelayanan sekurang-

kurangnya meliputi:   

a. Prosedur pelayanan.  Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.   
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b. Waktu penyelesaian.  Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan.   

c. Biaya pelayanan.  Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.   

d. Produk pelayanan.  Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.   

e. Sarana dan prasarana.  Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.   

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik.  Kompetensi petugas 

pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.   

Sementara Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Winarsih (2005:  174-175)  

mengemukakan  3 (tiga) standar, sebagai berikut:   

1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang sesedikit 

mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.   

2. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam 

suatu penyelenggaraan pelayanan publik.   

3. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun 

misi organisasi.   
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4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan.   

Dalam bidang pelayanan yang berbasis sistem eletktonik atau online, Parasuraman 

dkk, (2005:  6) dalam journal of service research  mengonsepsikan indikator 

kualitas pelayanan elektonik atau  e-service quality dan dikategorikan ke dalam 11 

dimensi e-SQ, yang diantaranya sebagai berikut:   

1. Reliability (keandalan):  berkenaan dengan fungsionalitas teknis suatu situ 

atau sistem bersangkutan, khususnya sejauh mana situs tersebut tersediaan 

berfungsi sebgaimana mestinya.   

2. Responsiveness (daya tanggap):  yakni respon cepat dan kemampuan untuk 

memebrikan  informasi secara tepat kepada masyarakat jika ada masalah 

atau pertanyaan.   

3. Access (akses):  yaitu kemampuan untuk mendapatkan di situs cepat dan 

mencapai perusahaan bila diperlukan.   

4. Flexibility (fleksibilitas):  kemampuan untuk beradaptasi dan memberikan 

pelayanan dengan efektif dalam situasi yang berbeda.   

5. Easy of navigation (kemudahan navigasi):  Situs atau sistem berisi fungsi-

fungsi yang membantu penerima pelayanan menemukan apa yang mereka 

butuhkan tanpa kesulitan, memiliki fungsi pencarian yang baik, dan 

memungkinkan pelanggan untuk mengulas kembali situs atau sistem 

tersebut.   
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6. Efficiency (efisiensi):  kemampuan untuk mengakses website ata sistem 

yang  mudah digunakan dan terstruktur dengan baik dalam mencari 

informasi yang diinginkan pelanggan.   

7. Assurance/trust (jaminan/kepercayaan):  Keyakinan pelanggan dalam 

berurusan dengan sistem ini terhadap jaminan informasi yang jelas dan 

benar disajikan.  Keyakinan tersebut diwujudkan dengan mempercayakan 

segala proses melalui web berdasarkan reputasi yang dimiliki oleh situs 

tersebut, seperti informasi yang dipresentasikannya pada web adalah benar 

dan jelas.   

8. Security/Privacy (keamanan/privasi):  Pengguna percaya situs atau sistem 

tersebut aman dari gangguan dan informasi pribadi dilindungi.   

9. Price Knowledge (pengetahuan harga):  Sejauh mana pengguna dapat 

mengetahui biaya suatu pelayanan.   

10. Site aesthetics (estetika situ):  Penampilan dari situs.   

11. Customization/personalization (kustomisasi/personalisasi):  Berapa 

banyak dan bagaimana dengan mudah situs dapat disesuaikan dengan 

preferensi pengguna.   

Dalam perkembangan risetnya Parasuraman dkk, (2005:  8) menyederhanakan 11 

dimensi tersebut menjadi 4 dimensi e-SQ yang sebagai berikut:   

1. Efficiency (efisiensi):  Kemudahan dan  kecepatan mengakses dan 

menggunakan situs atau sistem ini.   

2. Fulfillment (pemenuhan):  Sejauh mana janji suatu sistem tentang 

ketersediaan  pelayanan terpenuhi.   
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3. System availability (ketersediaan sistem):  Fungsi teknis yang benar pada 

situs atau sistem.  

4. Privacy (privasi):  Tingkat dimana situs atau sistem tersebut aman dan 

melindungi informasi pengguna.   

Kualitas pelayanan di Disdikbudpora dapat diidentifikasikan melalui berbagai 

indikator kualitas pelayanan yang mana hal ini dapat menjadi tolok ukur 

keberhasilan dalam menangani permasalahan PPDB.  Untuk mengetahui  kualitas 

pelayanan pubik di Disdikbudpora Kota Metro maka digunakan indikator-

indikator berdasarkan pada konsep Parasuraman dkk, yang terdiri dari 4 dimensi 

e-service quality.  Indikator  ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator 

ini dirasa telah cukup mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan 

untuk menilai kualitas  pelayanan publik yang berbasis sistem eletronik atau 

online disuatu organisasi. 

B.  Tinjauan Kepuasan Masyarakat 

1.  Pengertian Kepuasan 

Pelayanan  yang prima yaitu pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan.  

Memuaskan pelanggan terhadap pelayanan adalah keinginan setiap /perusahaan 

organisasi, serta merupakan faktor penting bagi kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan/organisasi.  Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan 

suatupelayanan yang berkualitas.  Untuk mengetahui masalah kepuasan konsumen 

terlebih dahulu harus didapati pengertian arti kepuasan itu sendiri.  Kepuasan 

merupakan suatu respon emosi seseorang terhadap suatu hal yang tengah 
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dihadapinya.  Emosi berarti menunjukkan perasaan suka atau tidak suka terhadap 

suatu hal.  Kepuasan merupakan kebutuhan dasar yang dapat digambarkan sebagai 

suatu hal yang menyenangkan.   

Kotler dalam (Surjadi, 2009:  49) mengartikan kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan 

harapan.  Sedangkan Menurut Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2011:  295) 

mendefenisikan bahwa kepuasan/ ketidakpuasan pelanggan sebagai respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan 

awal sebelum pembelian (atau norma kinerja/ lainnya) dan kinerja aktual produk 

yang dipersepsikan setelah pemakaian atau konsumsi produk bersangkutan.  

Konsep kepuasan pelanggan menurut Tjiptono (dalam Surjadi, 2009:  49) adalah 

titik pertemuan anatara tujuan organisasi (pemberi pelayanan) dengan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan (penerima pelayanan).   

Menurut Parasuraman dalam (Tjiptono. 2011:  181) ada dua elemen dasar yang 

dirasakan pengguna layanan untuk menggambarkan variasi tingkat kepuasannya, 

yaitu:   

a. Harapan (Expectations), yaitu berbagai kriteria mengenai barang atau jasa 

yang diinginkan;  

b. Kinerja yang dirasa (Perceived Performance), yaitu segala jenis hasil atau 

pelayanan yang diberikan.   

Dari pejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepuasan 

adalah tingkat perasaan masyarakat atau publik dalam menggunakan 

suatu pelayanan atau jasa yang dapat dilihat dari kinerja atau hasil dari pelayanan 
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yang diberikan.  Apabila kinerja lebih kecil dari harapan konsumen akan 

merasakan tidak puas.  Apabila kinerja sama dengan harapan konsumen akan 

merasakan puas.  Apabila kinerja melebihi harapan, konsumen akan merasakan 

sangat puas.   

2. Metode Pengukuran Kepuasan 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.  Apabila pelanggan 

merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.  Hal ini terutama sangat 

penting bagi pelayanan publik.   

Untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan atau penerima 

pelayanan maka perlu dilakukan pengukuran.  Menurut Supranto (2011:  10), 

pengukuran tingkat kepuasan dimulai dari penentuan pelanggan, kemudian 

dimonitor dari tingkat kualitas yang diinginkan dan akhirnya merumuskan 

strategi.  Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa harapan pelanggan dapat 

terbentuk dari pengalaman masa lalu, komentar dari kerabat serta janji dan 

informasi dari penyedia jasa dan pesaing.  Kepuasan pelanggan dapat 

digambarkan dengan suatu sikap pelanggan, berupa derajat kesukaan (kepuasan) 

dan ketidaksukaan (ketidakpuasan) pelanggan terhadap pelayanan yang pernah 

dirasakan sebelumnya 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2011:  314), ada beberapa macam metode dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan:   
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a. Sistem keluhan dan saran  

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelangganya untuk 

menyampaikan keluhan dan saran.  Misalnya dengan menyediakan kotak 

saran, kartu komentar, dan hubungan telefon langsung dengan pelanggan.  

Berdasarkan  karakteristiknya metode ini bersifat pasif, karena 

organisasi/instansi pemberi pelayanan menunggu inisatif pelanggannya 

menyampaikan keluhan atau pendapat.   

b. Ghost Shopping  

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau 

bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuanya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka.   

c. Lost Customer Analysis  

Organisasi atau instansi pemeberi pelayanan sepatutnya menghubungi 

para pelanggan yang telah berhenti menggunak produk pelayanan agar 

dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan/penyempurnaan selanjutnya.   

d. Survei Kepuasan Pelanggan  

Penelitian survei dapat melalui pos, telepon dan wawancara langsung.  

Responden juga dapat diminta untuk mengurutkan berbagai elemen 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa 

baik organisasi/instansi dalam masing-masing elemen.  Melalui survei 
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organisasi/instansi penyedia layanan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda 

positif bahwa organisasi/instansi tersebut menaruh perhatian terhadap 

para pelanggannya.  Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut:   

1) Directly Reported Saticfaction, pengukuran yang menanyakan 

langsung tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan.   

2) Derived Satisfaction, pengukuran ini menggunakan beberapa 

pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama seperti tingkat 

harapan atau ekspektasi pelanggan terhadap layanan atau produk, 

yang kedua adalah persepsi pelanggan terhadap layanan atau produk 

yang sudah mereka rasakan.   

3) Problem Analysis:  pengukuran ini menggunakan cara dimana 

responden mengungkapkan masalah – masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan produk atau layanan dari organisasi dan saran – 

saran perbaikan.   

4) Importance-Performance Analysis (IPA):  dalam teknik ini 

responden diminta untuk menilai kepentingan berbagai atribut 

relevan dan tingkat kinerja organisasi/instansi pada masing – masing 

atribut.   

Tingkat kepuasan dapat diukur dengan beberapa metode diatas.  Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran tiap-tiap metode mempunyai hasil yang berbeda.  

Pada penelitian yang menggunakan metode survei kepuasan pelanggan yang 

dianalisis dengan teknik IPA, data/ informasi yang diperoleh menggunakan 
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metode ini lebih fokus pada apa yang ingin diteliti sehingga hasilnya pun akan 

lebih valid serta dengan teknik ini dapat menunjukan bidang atau atribut tertentu 

yang perlu dipertahankan dan aspek yang perlu dikurangi prioritasnya.   

Pada pelayanan publik yang disebut pelanggan adalah masyarakat yang mendapat 

manfaat dari aktivitas organisasi yang dilakukan oleh petugas organisasi pemeberi 

layanan.  Dalam hal ini organisasi pemeberi pelayanan adalah Dinas Pendidikan 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disisikbudpora) yang menghasilkan produk 

layanan berupa penyelenggaraan PPDB Online dan pelanggan/penerima 

pelayanan yakni masyrakat.  Masyarakat akan melakukan proses evaluasi 

terhadap pelayanan yang diterimanya.  Hasil dari proses evaluasi tersebut adalah 

masyarakat puas atau tidak puas terhadap produk pelayanan yang diterimanya.  

Kepuasan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi/instansi.   

C.  Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  Sistem Online 

PPDB Online adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP, 

SMA, dan SMK Negeri dengan proses entri memakai sistem data base, yang 

dirancang untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru , mulai dari 

proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang 

dilakukan secara Online dan berbasis waktu nyata (realtime).  Hasil dari proses 

seleksi ditampiokan langsung da terbua (transparan) secara Online melalui 

internet, kepada masyrakat luas, khusunya siswa dan orang tua siswa.  PPDB 

Online dapat dinikmati masyarakat sebagai suatu bukti konkret pemerintah (dalam 

hal ini dinas pendidikan) untuk memberikan pelayanan pendidikan secara terpadu, 
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objektif dan transparan (sumber:  Siap-ppdb.  com).  Bagi pihak sekolah, tidak 

perlu menyaring nilai-nilai yang masuk yang tentu saja amat melelahkan karena 

perhitungan dan proses penyaringan dilakukan sepenuhnya oleh komputer yang 

telah di program sesuai aturan yang berlaku sehingga menjamin keakurasian dan 

objektifitas hasil penerimaan siswa di masing- masing sekolah.  Secara umum 

tujuan penerapan PPDB Online, antara lain:   

a. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.   

b. Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan 

transparan.   

c. Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien.   

d. Menyediakan basis data sekolah yang akurat.   

e. Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah 

dan akurat.    

1. Manfaat dan Keuntungan Penerapan PPDB Online.   

Adapun manfaat dan keuntungan penerapan PPDB-Online, antara lain sebagai 

berikut:   

Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah:   

a.   Memberikan akses yang luas kepada masyarakat.   

b.   Singergitas data antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam 

penyelenggaran penerimaan siswa baru.   

c.   Tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi Pihak Dinas Pendidikan 

maupun Pihak Sekolah.   

d.   Efisiensi pembiayaan 
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e.   Meningkatkan reputasi sekolah 

f.   Mengurangi resiko terjadinya KKN.   

g.   Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam penguasaan Teknologi 

Informasi.   

Bagi Siswa dan Orang Tua Siswa:   

a.   Mempermudah untuk mengikuti pendafaran siswa baru.   

b.   Mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru.   

c.   Mendapat fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan 

dinas pendidikan.   

d.   Meningkatkan ketertiban kemudahan dalam proses penerimaan siswa 

baru.   

2.   Prosedur Pendaftaran PPDB Online  

1.   Ketentuan 

a. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar; 

b. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP, SMA 

dan SMK.   

c. Bagi pendaftar calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK 

pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir melalui web 

site (laman) secara Online untuk mendapatkan bukti pendaftaran 

Online, selanjutnya membawa bukti pendaftaran Online ke sekolah 

pilihan I pada waktu yang telah ditentukan dengan dilampiri 

persyaratan yang telah ditentukan 
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d. Setiap pendaftar yang telah melaksanakan verifikasi dan memenuhi 

persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran; 

e. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan 

pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti 

PPDB sistem Online.   

2.   Tata Cara Pendaftaran  

a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara Online 

di situs PPDB Kota Metro http:  //metro.  siap-ppdb.  com 

b. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan 

pendaftaran 

c. Calon peserta didik meyiapkan berkas yang sudah 

ditentukan beserta dengan cetak tanda bukti pendaftaran 

d. Calon peserta didik baru datang kesekolah pilihan pertama 

untuk melakukan verifikasi pendaftaran Online.   

e. Panitia sekolah melakukan pengecekkan kelengkapan 

berkas, kemudian melakukan verifikasi pendaftaran melalui 

situs web operator 

f. Panitia sekolah melakukan pengecekkan kelengkapan 

berkas, kemudian melakukan verifikasi pendaftaran melalui 

situs web operator 

g. Calon peserta didik memantau hasil di situs PPDB Online 

Kota Metro.   

Tahun 2014  merupakan tahun ketiga pelaksanaan PPDB Online di Kota Metro.  

Sekolah yang bergabung dengan dalam PPDB Online Kota Metro tahun 2014 

http://metro.siap-ppdb.com/
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adalah sudah sebanyak 20 sekolah (hanya sekolah negeri), untuk tingkat SMP ada 

10 sekolah, tingkat SMA ada 6 sekolah dan SMK berjumlah 4 sekolah.  Pedoman 

pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan dari Kepala Disdikbudpora Kota 

Metro  yang berupa Panduan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 Kota Metro 

Nomor:  92/KPTS/D3/03/2014.   

D. Kerangka Fikir 

Pemerintah daerah dan dinas pendidikan di tuntut untuk memberikan pelayanan 

dan kemudahan bagi masyarakat untuk pendidikan serta menjadikan dasar untuk 

memperbaiki penyelenggaraan sistem pendidikan.  Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan yakni 

membenahi sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) dari yang manual menjadi  

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Online.   

Kota Metro merupakan salah satu kota yang melaksanakan PPDB dengan 

pelayanan sistem Online yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kebudaysaan 

Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Metro, namun pada penerapannya 

masih banyak kelemahan untuk mewujudkan hal tersebut serta masih 

terdengarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di bidang 

pendidikan.  Permasalahan ini tentunya berpengaruh kepada transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan.  Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan pada 

penyelenggaraan PPDB Online oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga (Disdikbudpora) yang difokuskan adalah pelayanan proses pendaftaran. 
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Pada penelitian  ini indikator kualitas pelayanan yang digunakan berdasarkan pada 

konsepParasuraman dkk, yang terdiri dari 4 dimensi e-servive quality.   

Tahap terakhir dari proses ini yaitu melakukan penarikan kesimpulan terhadap 

data yang dihasilkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kulitas pelayanan publik ditinjau dari tingkat kesesuaian antara pelayanan yang 

diharapkan dengan kinerja pelayanan publik yang telah diberikan Disdikbudpora 

Kota Metro pada penyelenggaraan  program PPDB Online. 
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Berdasakan kerangka pemikiran tersebut dapat dirumuskan dengan kerangka 

sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importance Performance Analisys 

(IPA) 

Penyeleggaraan PPDB Online oleh 

Disdikbudpora di Kota Metro Tahun 2014 

Kesuksesan penyelenggaraan pelayanan publik dilihat dari 

tanggapan/persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang   

diukur berdasarkan indikator e-service quality (Pasuraman dkk, 

2005), diantaranya yaitu:   

1. Efficiency (efisiensi) 

2. Fulfillment (pemenuhan) 

3. System availability (ketersediaan sistem) 

4. Privacy (privasi) 

Pelayanan yang 

diharapkan (Expectation 

Service) 

Pelayanan yang 

diterima (Perceived  

Service)  

 

Kepuasan Masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik 

 


