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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

  Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan masyarakat juga semakin 

banyak. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan 

perizinan. Perizinan merupakan salah satu kebutuhan manusia guna 

mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan 

tertentu. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang 1945 bahwa Negara 

berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. 

Menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Pasal 1 ayat (1), 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 disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  

    Penyelenggara pelayanan publik yang cakap dan profesional di 

bidangnya sangat dibutuhkan dalam rangka  melayani masyarakat untuk 

memenuhi kebuthannnya. Penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik. (UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 

ayat (2) Tentang Pelayanan Publik) 
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 Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik pada masa kini masih 

belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan banykanya keluhan dan 

pengaduan dari masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  

langsung/  melalui  media massa. Keluhan dan pengaduan yang dirasakan 

masyarakat yakni mengenai prosedur yang berbelit –  belit,  tidak  jelas

 berapa biaya yang harus dikeluarkan, tidak jelas jangka waktu 

penyelesaian dan sikap pegawai yang kurang responsif. Hal ini dikuatkan 

oleh Ismail Mohamad (Hardiyansyah, 2011  :  121)  bahwa  permasalahan  

utama  pelayanan  publik  pada  dasarnya adalah berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan 

bahwa : 

“pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai 

aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), 

dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Jika dilihat dari 

sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki 

berbagai kelemahan antara lain : kurang responsif, kurang 

informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang 

mau mendengar keluhan/ saran/ aspirasi masyarakat, dan 

inefisien.” 

 

 Hal senada juga dikemukakan oleh  Feisal Tamin (Hardiyansyah, 

2011 : 122) yakni sebagai berikut : 

“kita sungguh menyadari bahwa jajaran aparatur pemerintah 

memang masih mempunyai berbagai kelemahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam berbagai sektor 

pelayanan. Kelemahan – kelemahan tersebut dapat diketahui 

melalui pengaduan dan keluhan yang disampaikan masyarakat, 

baik secara langsung maupun melalui media massa, antara lain 

menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit – belit, 

tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan tidak 

konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan 

biaya serta masih adanya praktek percaloan dan pungutan tidak 

resmi” 
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  Tidak hanya tokoh/ ahli saja yang meyatakan bahwa

 kualitas pelayanan  publik  masih  belum  optimal,  namun  dari  jajaran  

menteri  pun mengungkapkan hal yang senada seperti  yang dinyatakan

 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK), yakni Puan Maharani. Beliau mengatakan bahwa : 

“masyarakat menilai pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

kepada publik belum optimal. Beliau mengakui bahwa untuk 

membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

mempunyai jiwa melayani bukanlah suatu perkara yang mudah. 

(www.beritasatu.com (Yustinus Paat/Dina Manafe/WBP) Tanggal 

23 Maret 2017)”. 

 

Selain itu, Danang Girindrawardana selaku mantan ketua 

Ombudsman Republik Indonesia mengatakan bahwa : 

 “kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini belum 

membanggakan. Hal tersebut bukan dikarenakan oleh mentalitas 

apartaur pelaksana birokrasi di lapisan bawah saja, tetapi juga 

karena masalah mentalitas para pejabat negara, mulai dari menteri, 

dirjen (direktur jenderal), direktur, gubernur, bupati wali kota, 

sekda (sekretaris daerah), hingga kepala-kepala dinas. Sejatinya 

para pejabat negaralah yang bertanggung dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP), namun dalam pembuatan SOP tidak 

mengimplementasikan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik dengan baik. (Republika, Senin 18 September 2017 oleh 

Fitriyan Zamzami)”. 

 

Jadi dari pernyataan tersebut, kita mengetahui bahwa di Indonesia 

khususnya ASN sebagai penyelenggara pelayanan kepada publik belum 

memberikan pelayanan yang optimal dikarenakan belum sepenuhnya 

mempunyai karakter jiwa melayani juga dalam pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) belum mengimplementasikan UU No 25 

tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik  dengan  baik  atau  masih  

berbelit  – belit, kurang informatif, dan kurang responsif. 



4 

  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo sebagai dinas yang melayani di 

 bidang  pengurusan perizinan di wilayah Kabupaten Purworejo masih 

 belum  memberikan pelayanan yang optimal atau baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tabel polling pelayanan di bawah ini :  

Tabel 1.1.  

Polling Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

 

No Penilaian Persentase 

1 Sangat Baik 13, 8 % 

2 Baik 30, 8 % 

3 Kurang Baik 46, 2 % 

4 Tidak Tahu 9, 2 % 

 Jumlah 100 % 

 Sumber : kpmpt.purworejokab.go.id (2017) 

 

 Tabel 1.2. menunjukkan bahwa pelayanan di DPMPTSP 

 Kabupaten Purworejo masih kurang baik, karena penilaian kurang baik 

 menempati posisi pertama yaitu sebesar 46,2 %. Hal tersebut juga dapat 

 disederhanakan menjadi baik (sangat baik dan baik) dan tidak baik (kurang 

 baik dan tidak tahu) maka persentase baik sebesar 44,6 % sedangkan 

 persentase tidak baik sebesar 55,4 %. Dari gambaran tabel di atas dapat 

 disimpulkan bahwa persentase tidak baik merupakan mayoritas. Adapun 

 penilaian kurang baik berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

 peneliti, yaitu : 

 Permasalahan pertama dalam variabel kualitas pelayanan yaitu  

dimensi tangible terkait alat bantu di mana aplikasi perizinan online/ 

komputer yang digunakan terkadang error. Untuk mewujudkan aplikasi ini  
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pihak DPMPTSP bekerjasama dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan 

Informatika) Kabupaten Purworejo. Namun terkadang jika sedang terjadi 

kendala di Diskominfo aplikasi di DPMPTSP ini terkena imbasnya sehingga 

pemohon yang akan  membuat izin online di tempat jadi terkendala dan mau 

tidak mau harus menunggu aplikasi ini  sampai normal kembali. (Data hasil 

observasi 9 Desember 2017) 

  Permasalahan kedua  adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 

72 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam 

Jaringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (PR), Ia 

mengatakan bahwa syarat mengurus izin saat ini ribet. Hasil wawancara 

sebagai berikut  : 

  “Menurut saya pelayanan sudah baik, cepat dalam pembuatan izin, 

peraturan ketat dan sesuai prosedur tapi sayangnya syaratnya 

ngribetin” 

Adanya peraturan baru tersebut menyebabkan  ada  jenis izin yang harus 

diurus secara online, misalnya izin riset/ penelitian. Awalnya untuk 

mengurus izin riset/ penelitian syarat yang dibutuhkan yaitu (1) Fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, (2) Surat Pengantar dari Instansi 

Asal, (3) Proposal Penelitian. Adanya peraturan baru tersebut syarat yang 

dibutuhkan yaitu (1) Scan KTP pemohon, (2) Scan Surat Pengantar dari 

Instansi Asal, (3) Softcopy proposal yang sudah disahkkan Instansi asal, 

(4) Scan Pakta Integritas, (5) Scan pas foto 4x6. Adanya perubahan 

persyaratan tersebut ada pemohon yang belum mengetahui. Alhasil 
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persyaratan perizinan yang dibawa kurang lengkap dan mereka akhirnya 

harus bolak balik untuk melengkapi persyaratan perizinan yang terbaru. 

Hal ini dapat terjadi karena pihak DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

kurang informatif dan kurang optimal dalam menggunakan alat bantu 

dalam pelayanan misalnya internet sebagai media untuk menyebarkan 

informasi. Permasalahan ini berasal dari dimensi tangible terkait 

kemudahan dalam proses pelayanan . (Data hasil wawancara 9 Desember 

2017) 

  Hal tersebutlah yang menjadi kendala di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo. Adanya kendala dapat meyebabkan kualitas pelayanan menjadi 

menurun. Tinggi dan rendahnya kualitas pelayanan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut (Moenir, 2002 : 88) ada lima faktor yang 

mendukung berjalannya pelayanan dengan baik adalah : 

a) Faktor kesadaran para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam 

pelayanan umum 

b) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan 

c) Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 

memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan 

d) Faktor keterampilan pegawai/ skill 

e) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

  Kemudian Wolkins (Tjiptono, 2002 : 75-76) mengungkapkan 

bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 



7 

  

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. Adapun faktor-faktor 

tersebut adalah : 

a) Pendidikan 

b) Kepemimpinan 

c) Komunikasi 

d) Perencanaan 

e) Penghargaan dan Pengakuan, serta 

f) Review 

   Hardiyansyah (2011, 73 - 74) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Hal tersebut 

didasarkan pada identifikasi dari penelitian – penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :  

a) Motivasi Kerja 

b) Pengawasan masyarakat 

c) Perilaku birokrasi/ aparat 

d) Implementasi kebijakan 

e) Kinerja birokrasi 

f) Kontrol sosial 

g) Kemampuan aparatur 

h) Pengalaman 

i)  Tanggung jawab 

j)  Komunikasi, disposisi, struktur birokrasi 

k) Restrukturisasi 



8 

  

l)  Perencanaan fasilitas 

m) Kepemimpinan  

 Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang disebutkan ahli di atas, satu di antaranya adalah 

keterampilan pegawai. Artinya , keterampilan pegawai merupakan variabel 

penting dalam mewujudkan kualitas pelayanan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sujarwo (2016)  dalam penelitiannnya, ia mengatakan bahwa 

keterampilan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pendapat 

yang menguatkan bahwa keterampilan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Contohnya pendapat yang dikemukakan oleh Moenir (2014 : 118) bahwa 

keterampilan merupakan kemampuan untuk menyelesaiakn suatu tugas atau 

pekerjaan melalui anggota badan. Pada umumnya di lingkungan PNS yang 

wajib mempunyai keterampilan adalah pegawai Golongan I atau II karena 

mereka yang langsung berhadapan masyarakat. Ini berarti puas atau tidak 

puasnya masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tergantung 

pada keterampilan pegawai yang melayani/ pemberi layanan di tempat 

tersebut. 

  Dari sisi lain didukung oleh pendapat Zwell (Sudarmanto. 2015 : 

54) bahwa keterampilan merupakan aspek yang sangat penting untuk 

membentuk kompetensi. Dengan keterampilan yang diasah setiap hari 

dengan pelatihan – pelatihan maupun bantuan orang lain maka kompetensi 

akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kompetensi maka akan 
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meningkat pula kinerja individu dari kinerja individu akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang diberikan. Memperkuat pendapat Zwell, maka dari 

penelitian sebelumnya juga sudah dibuktikan bahwa kompetensi 

mempengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Yuliyanti (2015) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Dokumen Impor di PT Sarana 

Publik Logistik Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas pelayanan impor dokumen di PT Sarana Umum Logistik. 

  Kemudian, Durdyev dkk., (2014) dalam penelitian yang berjudul 

“Produktivitas  dan Kualitas Pelayanan : Faktor yang Mempengaruhi dalam 

Pelayanan Industri”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keterampilan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan. 

  Penelitian yang lainnya dari Sujarwo (2016) dengan judul 

“Pengaruh Keterampilan, Motivasi, dan Komitmen terhadap Kualitas 

Pelayanan KTP Aparat Pemerintah Desa dan  Kelurahan di Kecamatan 

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara keterampilan dan kualitas pelayanan KTP Aparat 

Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

  Kemudian faktor yang lain adalah komunikasi. Komunikasi 

merupakan variabel penting yang menentukan kualitas pelayanan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Edwards III (Hardiyansyah. 2011 : 150) bahwa 
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implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila didukung oleh faktor 

komunikasi, disposisi,sumber daya dan struktur birokrasi. Kebijakan yang 

dimaksud tentu menyangkut tentang kebijakan apa saja, salah satunya 

kebijakan kualitas pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian Sunarto 

(2008) dan Weningtyas (2012) mengatakan bahwa komunikasi memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.  

  Lebih lanjut dilakukan penelitian – penelitian terkait pengaruh 

komunikasi terhadap kualitas pelayanan publik. Adapun penelitian – 

penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakuakan oleh Sunarto (2008) 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Kerja Aparatur terhadap 

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah”. Adapaun hasil dari penelitian ini 

adalah komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Sertifikat 

Tanah namun akan lebih berpengaruh dengan dukungan keterbukaan yang 

kondusif melalui wadah yang melembaga sehingga diperoleh ketersediaan, 

ketercukupan, dan keberlanjutan komunikator, pesan dan media.  

  Berdasarkan dari penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan  

bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterampilan, komunikasi dan 

kualitas pelayanan sehingga peneliti tertarik dan ingin membuktikan apakah 

benar ada hubungan yang  positif antara keterampilan dan komunikasi 

pegawai terhadap kualitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas atau mungkin ada faktor 

lain yang menyebabkan kualitas pelayanan kurang baik. Oleh karena itu 

penulis meneliti  tentang “Hubungan Keterampilan dan Komunikasi 
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Pegawai Terhadap Kualitas  Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Purworejo”.  

  Penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan karena 

pelayanan perizinan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang  wajib 

dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam membantu untuk mempermudah mereka melakukan suatu 

usaha atau kegiatan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut diperlukan keterampilan dan komunikasi yang baik dari 

penyelenggara pelayanan  itu sendiri supaya masyarakat puas dengan 

pelayanaan yang diberikan. Jika masyarakat puas maka hal tersebut akan 

meningkatkan kulitas pelayanan publik di  instansi yang bersangkutan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 1.2.1. Aplikasi perizinan online yang terkadang error 

 1.2.2. Adanya peraturan baru yaitu UU No. 72 Tahun 2017 

1.3. Perumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo? 

1.3.2. Bagaimana keterampilan pegawai di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo ? 

1.3.3. Bagaimana komunikasi pegawai di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo ? 
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1.3.4. Bagaimana pengaruh keterampilan pegawai terhadap kualitas 

pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Purworejo ? 

1.3.5. Bagaimana pengaruh komunikasi pegawai terhadap kualitas 

pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Purworejo ? 

1.3.6. Bagaimana pengaruh keterampilan dan komunikasi pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo? 

1.4.   Tujuan 

1.4.1. Mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan publik di 

DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

1.4.2. Mendeskripsikan dan menganalisis keterampilan pegawai di 

DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

1.4.3. Mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi pegawai di 

DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

1.4.4. Menganalisis hubungan keterampilan pegawai terhadap kualitas 

pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

1.4.5. Menganalisis hubungan komunikasi pegawai terhadap kualitas 

pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Purworejo  

1.4.6. Menganalisis hubungan keterampilan dan komunikasi pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo 
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1.5.   Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Kegunaan Akademis 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi 

sivitas akademika. 

1.5.2. Kegunaan Praktis 

Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini maka mahasiswa jadi 

mengetahui keadaan di lapangan yang sebenarnya dan juga 

mahasiswa dapat mencari, mendapatkan dan mengolah data dari 

hasil penelitian. Sedangkan bagi bagian Perizinan di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo dapat menjadi masukan yang berguna dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan investasi. 
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1.6. Kerangka Teori 

1.6.1. Administrasi Publik 

 Administrasi berasal dari kata to administer , yang diartikan sebagai to 

manage (mengelola). Secara etimologis, administrasi adalah kegiatan 

dalam mengelola manusia, informasi,  harta benda, hingga tercapainya 

tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi menurut The Liang 

Gie (Darmadi. 2009 : 5) sebagai berikut. 

 “Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan 

 penyelenggaraan dalam setiap usaha  kerjasama kelompok manusia 

untuk mencapai tujuan tertentu.”  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

administrasi di sini lebih menekankan pada sikap atau perbuatan dari 

penyelenggara pelayanan dalam melakukan kerja sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.   

Administrasi menurut Stephen Robbins (Darmadi. 2009 : 5) 

menyatakan bahwa “Administrasi adalah proses yang universal 

dalam aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui 

orang lain”.  

Berdasarkan pendapat Stephen Robbins dapat diketahui bahwa pengertian 

di sini lebih menekankan pada proses kegiatan dalam pencapaian tujuan.  

Sondang P. Siagian (Darmadi. 2009 : 5) mengartikan bahwa 

“administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya”.  
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Pendapat Sondang P. Siagian mengenai administrasi juga senada dengan 

pendapat Stephen Robbins yaitu lebih menekankan pada proses dalam 

mencapai tujuan. 

 Menurut pendapat Nigro dan Nigro yang dikutip oleh Stillman II 

(Keban, 2008:5-6) “Administrasi Publik adalah usaha kerjasama 

kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga 

cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif”.  

Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha 

kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda 

dari kegiatan swasta.  

 Menurut pendapat Dimock, Dimock, dan Fox yang dikutip oleh 

Stillman II (Keban, 2008 : 5) “Administrasi Publik merupakan 

produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat konsumen”.  

Definisi tersebut melihat Administrasi Publik sebagai kegiatan ekonomi, 

atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan 

pelayanan publik.  

Menurut J. M. Pfiffner (Darmadi. 2009 : 10) “Administrasi Publik 

adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan 

untuk melaksanakan kebijakan pemerintah”.  

Definisi tersebut sepenuhnya didukung oleh : 

Caiden (Darmadi. 2009 : 10) yang menyatakan bahwa 

“Administrasi Publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, 

perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan 

kerjasama dengan DPR dan organisasi – organisasi kemasyarakatan 
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untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program 

pemerintah, pementapan, dan jika perlu perubahan organisasi, 

pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, 

pengendalian, dan lain – lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga 

eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya”.  

  Berdasarkan teori – teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

konsep Administrasi adalah suatu usaha pencapaian tujuan yang dilakukan 

oleh kelompok manusia dengan cara bekerjasama. Sedangkan, 

Administrasi Publik adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok manusia untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah demi 

terwujudnya suatu tujuan yaitu yang membawa dampak pada 

kesejahteraan masyarakat salah satu caranya yakni memberikan pelayanan 

yang baik sesuai yang diharapkan masyarakat.   

1.6.2. Paradigma Administrasi Publik 

 Perkembangan atau pergeseran paradigma dari banyak ahli, 

misalnya Simon, 1947 : 202 ; Waldo, 1968 : 53 ; Henry, 1988 : 27 ; 

Thoha, 1988 : 39 (Sardjudin, 1955 : 53 dan Tjokroamidjojo, 1988 : 18-33) 

secara garis besar menjelaskan paradigma Administrasi Publik seperti 

yang dijelaskan di bawah ini. 

 Paradigma pertama yaitu Dikotomi antara Politik dan Administrasi 

Negara (1900 - 1930-an). Fokus Administrasi Negara terbatas pada 

masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran 

dalam birokrasi pemerintahan, sedangkan masalah-masalah pemerintahan, 

politik, dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Selanjutnya 

pokok-pokok dari paradigma ini yaitu : 
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a. Politik seharusnya tidak mengganggu administrasi 

b. Manajemen memberikan sumbangan ilmiahnya terhadap administrasi 

c. Administrasi Negara harus mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu 

pengetahuan bebas nilai. 

d. Misi dan ilmu administrasi adalah ekonomisasi dan efisiensi.   

  Paradigma ke dua yaitu Prinsip-prinsip Administrasi Negara 

(1927-1950-an). Di dalam paradigma ini fokus dari Administrasi Negara 

adalah penekanan pada prinsip-prinsip Administrasi Negara yang dianggap 

berlaku secara universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap 

lingkungan sosial budaya. 

Paradigma ke tiga yaitu Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik 

(1950-an – 1970-an). Menurut paradigma ini tidak sepantasnya ada 

dikotomi antara politik dan administrasi karena memang tidak realistis. 

Selanjutnya prinsip-prinsip administrasi tidak bebas nilai, tidak bersifat 

universal, dalam kenyataannya sangat dipengaruhi lingkungannya. 

Paradigma ini menganggap studi Admnistrasi Negara adalah bagian dari 

ilmu politik, hanya beda titik beratnya. Ilmu politik berfokus pada proses 

penyusunan kebijakan kekuatan sosial politik luar birokrasi, Administrasi 

Negara berfokus pada penyusunan kebijakan di dalam tubuh birokrasi, 

tetapi tidak terlepas dari sistem politik yang berlaku. 

Paradigma ke empat yaitu Administasi Negara sebagai Ilmu 

Administrasi (1956 – 1970-an). Paradigma ini menganggap bahwa ilmu 

Administrasi Negara sebagai bagian ilmu politik, perlu dikembangkan 
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lebih lanjut dua aspek yang harmonis yakni pengembangan ilmu 

administrasi secara murni berdasarkan psikologi sosial, aspek lain 

mengenai seluk-beluk kebijakan publik. 

Paradigma kelima yaitu Administrasi Negara sebagai 

Administrasi Negara (sejak 1970-an). Paradigma ini merupakan kebijakan, 

tetapi juga berinteraksi dengan berbagai ilmu lainnya. Fokus Administrasi 

Negara mencakup teori-teori organisasi, analisis kebijakan publik, teknik-

teknik administrasi dan manajemen modern, berbagai persoalan dalam 

birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan kebutuhan serta aspirasi 

masyarakat. Administrasi Negara bersifat lebih kompleks, menyangkut 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dalam arti yang luas. 

Berdasarkan kelima paradigma di atas bahwa penelitian ini 

termasuk pada paradigma kelima yaitu Administrasi Negara sebagai 

Administrasi Negara. Hal tersebut karena fokus dari penelitian ini adalah 

tentang keterampilan dan komunikasi Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam hal ini pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam 

melayani kebutuhan masyarakat umum yaitu dalam bidang perizinan atau 

dapat dikatakan bahwa disini Administrasi lebih kompleks, yaitu 

menyangkut penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.pembauran terhadap paradigma-paradigma sebelumnya. Ilmu 

Administrasi Negara tidak terbatas pada kajian-kajian ilmiah maupun 
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1.6.3. Manajemen Publik 

  Kata manajemen secara etimologis berasal dari kata management (bahasa 

Inggris) dan agare (melakukan). Kemudian kedua kata tersebut 

digabungkan menjadi kata manage (bahasa Inggris) yang berarti mengurus 

atau managiere (bahasa Inggris) yang berarti melatih.  

  Menurut George Terry (Safrony. 2012 : 43) “manajemen adalah 

suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya”. 

  

Pendapat George Terry mengenai manajemen menekankan pada proses 

dalam pencapaian tujuan. Adapaun proses – prosesnya seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

 Stonner dan Freeman (Safrony. 2012 : 44) menyatakan bahwa 

“manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi untuk 

tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  

Pendapat Stonner dan Freeman juga hampir sama dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh George Terry, hanya saja sedikit berbeda pada proses – 

prosesnya. Adapun proses – prosesnya meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. 

 Menurut John M. Pfiffner (Safrony. 2012 : 44) “manajemen 

berhubungan dengan pengarahan orang dan tugasnya untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  
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Pendapat Pfiffner lebih menekankan pada pengarahan tugas terkait orang – 

orang yang ada di dalam organisasi.  

  Overman (Safrony. 2012 : 45) mengemukakan bahwa “manajemen 

publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek – aspek umum 

organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen 

seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi sedangkan 

sisi lainnya adalah SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik”.  

 

 Pendapat Overman kemudian djabarkan oleh : 

 Shafritz, Hyde dan Ott (Safrony. 2012 : 45) menjelaskan bahwa 

“manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang 

administrasi publik yang tumpang tindih. Tetapi untuk 

membedakan secara jelas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan 

publik merefleksikan sistem otak dan syaraf. Sementara 

manajemen publik mempresentasikan  sistem jantung dan sirkulasi 

di dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik 

adalah proses penggerakan SDM dan non- SDM sesuai dengan 

perintah kebijakan publik”.  

 

Penjelasan dari pendapat Shafritz, Hyde dan Ott yakni manajemen publik 

dan kebijakan publik itu saling berkaitan dimana manajemen publik 

merupakan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik. 

   Berdasarkan teori - teori di atas peneliti mengkonsepkan bahwa 

manajemen publik adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 

pengawasan (controlling) yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan sumberdaya manusia 

atau sumber daya lainnya seperti keuangan, fisik, dan informasi. 

1.6.4. Kualitas Pelayanan Publik   

  Terdapat banyak sekali pengertian kualitas pelayanan publik. Untuk 

menjelaskan pengertian kualitas pelayanan publik terlebih dahulu kita 
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mengetahui pengertian kualitas. Adapun pengertian kualitas menurut 

beberapa ahli sebagai berikut : 

  Menurut Groetsh dan Davis (Hardiyansyah. 2011 : 35) “kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan”.  

Pendapat Goetsch dan Davis menjelasakan bahwa kualitas merupakan 

kondisi yang dinamis yang erat hubungannya dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Menurut Daviddow dan Uttal (Hardiyansyah. 2011 :35) “kualitas 

adalah usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan 

pelanggan”. 

Pengertian kualitas di atas lebih menekankan pada usaha- usaha yang 

dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 Menurut Kotler (Hardiyansyah. 2011 :35) “kualitas adalah 

keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat” 

  Penjelasan dari pendapat di atas yakni kualitas itu dilihat dari ciri atau sifat 

suatu produk yang ada hubungannya dengan kemampuan peyelenggara 

pelayanan  dalam memuasakan kebutuhan pelanggan. 

  Menurut KBBI “kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, 

derajat atau taraf (kepandaian atau kecakapan), dan mutu”. 
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Kualitas menurut KBBI yakni tingkat atau derajat baik atau buruk terhadap 

sesuatu.  

  Fandy Tjiptono (Hardiyansyah 2011 : 40) mengemuakan bahwa 

“kulitas, yaitu (1) kesesuaian dengan persyaratan, (2) kecocokan 

untuk pemakaian, (3) perbaikan berkelanjutan, (4) bebas dari 

kerusakan/ cacat, (5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal 

dan setiap saat, (6) melakukan segala sesuatu secara benar, (7) 

sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan”.   

 

Pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono ada tujuh hal seperti yang 

tertera di atas yaitu meliputi kesesuaian, kecocokan, bagaimana untuk 

perbaikan berkelanjutan, produk tidak cacat, dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan, dilakukan secara benar dan bisa membahagiakan pelanggan. 

 Menurut Lovelock (Hardiyansyah, 2011 : 10) “pelayanan adalah 

produk yang tidak berwujud, berlangsung sesaat/ tidak tahan 

lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan”. 

Menurut Loelock bahwa pelayanan merupakan produk yang tidak 

memiliki wujud namun dapat dirasakan dan berlangsung sementara.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan yaitu : 

 “pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau tata cara 

 melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

 memeroleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan 

 sehubungan dengan jual beli barang/ jasa”.  

American Marketing Assosiation mengartikan : 

“pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak  kepada pihak laindan pada hakekatnya tidak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 
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produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk 

fisik”. (Hardiyansyah, 2011 : 10 - 11). 

 

 Menurut Sadu Wasistino (Hardiyansyah, 2011 : 11) pelayanan publik 

atau pelayanan umum adalah : 

 “pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas  nama 

pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan 

masyarakat”. 

 Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (Hardiyansyah. 2011 : 11) 

pelayanan umum adalah : 

  “segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

 maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab  

 dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

 di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

 Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

 dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – 

 undangan”. 

  

Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) dalam (Hardiyansyah. 2011 : 12) 

bahwa : 

 “Pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain 

 dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

 hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap 

 pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang ataupun jasa”. 

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/ 2009, 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 
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 atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

 pelayanan publik”. 

 

   Pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

kepuasan kepada pengguna jasa. Oleh karena itu dalam 

penyelenggaraannya harus berpedoman pada asas – asas pelayanan. 

Adapun asas – asas yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.  

2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan.  

3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.  

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus 

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh 

pemberi maupun penerima pelayanan.  

5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.  

6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat.  

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara 

berhak memperoleh pelayanan yang adil.  
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8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan.  

9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan 

dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.  

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis 

pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. (Pasal 4 

 UU No. 25 Tahun 2009) 

    Selain harus berpedoman pada asas – asas pelayanan, agar 

pelayanan publik dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pengguna 

layanan maka faktor-faktor pendukungnya juga harus memadai. Adapun 

faktor-faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik 

(Moenir, 2002 : 88), yaitu : 

a) Faktor kesadaran para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam 

pelayanan umum 

b) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan 
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c) Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 

memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan 

d) Faktor keterampilan pegawai/ skill 

e) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

 Berdasarkan faktor – faktor yang mendukung berjalannya 

pelayanan dengan baik atau mempengaruhi kualitas pelayanan menurut 

Moenir, satu diantaranya adalah dipengaruhi oleh keterampilan pegawai. 

Artinya , keterampilan pegawai merupakan variabel penting dalam 

mewujudkan kualitas pelayanan. Seperti yang dikemukakan oleh Anton 

Sujarwo (2016)  dalam penelitiannnya, ia menyimpulkan bahwa 

keterampilan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 

 Kemudian Wolkins (Tjiptono, 2002 : 75-76) mengungkapkan 

bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. Adapun faktor-faktor 

tersebut adalah : 

a) Pendidikan 

b) Kepemimpinan 

c) Komunikasi 

d) Perencanaan 

e) Penghargaan dan Pengakuan, serta 

f) Review 

 Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang 

disebutkan Wolkins, satu di antaranya komunikasi. Artinya komunikasi 
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merupakan variabel penting yang menentukan kualitas pelayanan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Edward III (Hardiyansyah. 2011 : 150) bahwa 

implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila di dukung oleh faktor 

komunikasi, disposisi,sumber daya dan struktur birokrasi. Kebijakan 

yang dimaksud tentu menyangkut tentang kebijakan apa saja, salah 

satunya kebijakan kualitas pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian 

Sunarto (2008) dan Weningtyas (2012) juga menyimpulkan bahwa 

komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.  

 Hardiyansyah (2011, 73 - 74) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Hal 

tersebut didasarkan pada identifikasi dari penelitian – penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Adapun faktor – faktor tersebut sebagai 

berikut :  

a) Motivasi Kerja 

b) Pengawasan masyarakat 

c) Perilaku birokrasi/ aparat 

d) Implementasi kebijakan 

e) Kinerja birokrasi 

f) Kontrol sosial 

g) Kemampuan aparatur 

h) Pengalaman 

i) Tanggung jawab 
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j) Komunikasi, disposisi, struktur birokrasi 

k) Restrukturisasi 

l) Perencanaan fasilitas 

m) Kepemimpinan  

 Adapun bagan faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik sebagai berikut :  

Gambar 1.1.  

Bagan Faktor –faktor yang Mempengaruhi  

Kualitas Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan penulis (2018) 
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dengan Service Quality Model. Model ini mendefinisikan gap-gap yang 

mungkin terjadi dalam suatu organisasi yang dapat menyebabkan 

kegagalan dalam memberikan kualitas pelayanan. Gap-gap tersebut antara 

lain : 

a. Gap 1: Gap between Consumer Expectation and Management 

Perception (Gap antara ekspektasi konsumen dengan persepsi 

manajemen). Gap ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara 

konsumen dengan persepsi manajemen mengenai harapan-harapan 

konsumen. Gap ini terjadi karena beberapa faktor yaitu, kurang/ tidak 

dimanfaatkannya riset pemasaran, top down komunikasi yang kurang 

efektif, terlalu banyak tingkatan manajemen. 

b. Gap 2: Gap between Management Perception and Service quality 

Specification (Gap antara persepsi manajemen dengan spesifikasi dari 

kualitas layanan). Gap ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara 

persepsi manajemen tentang harapan-harapan konsumen dengan 

spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Gap ini dapat terjadi 

disebabkan oleh komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan 

yang lemah, persepsi tentang fasibilitas yang tidak tepat, standarisasi 

tugas yang tidak tepat, dan perumusan tujuan yang kurang tepat. 

c. Gap 3: Gap between Service quality Specification and Service 

Delivery (Gap antara spesifikasi dari kualitas layanan dengan layanan 

yang diberikan). Gap ini terjadi apabila pelayanan yang diberikan 

berbeda dengan spesifikasi yang telah dirumuskan. Gap ini terjadi 
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disebabkan oleh ketidak jelasan peran, ada konflik peran, karakteristik 

pekerja dengan pekerjaan yang tidak cocok, karakteristik pekerjaan 

dengan teknologi yang tidak cocok, sistem pengawasan yang tidak 

tepat, kontrol yang lemah dan tim yang tidak kompak. 

d. Gap 4: Gap between Service Delivery and External Communication 

(Gap antara layanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal 

terhadap konsumen). Gap ini terjadi apabila adanya perbedaan antara 

pelayanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap 

konsumen. Penyebab terjadinya gap ini adalah kurangnya komunikasi 

horizontal dan cenderung mengobral janji. 

e. Gap 5: Gap between Expected Service versus Perceived Service (Gap 

antara ekspektasi terhadap layanan dengan layanan yang diterima).  

 Gap ini terjadi apabila pelayanan yang diharapkan konsumen tidak 

sama dengan pelayanan yang senyatanya diterima/dirasakan oleh 

konsumen. Penyebab terjadinya gap ini adalah akumulasi dari gap-gap 

yang lainnya.  

  Adapun gambar untuk model  Service Quality Gap yaitu seperti 

 gambar sebagai berikut. 
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Gambar 1.2.  

Service Quality Gap 
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   Berdasarkan gap-gap yang telah disebutkan di atas, gap yang 

terjadi di DPMPTSP Kabupaten Purworejo adalah gap 5, Gap between 

Expected Service versus Perceived Service (Gap antara ekspektasi 

terhadap layanan dengan layanan yang diterima). Hal ini disebabkan 

karena pelayanan yang diterima masyarakat sebagai pengguna pelayanan 

belum sesuai  dengan yang diharapkan masyarakat. 

   Untuk mengetahui puas atau tidak puasnya pengguna layanan 

maka dapat dilakukan sebuah survei dimana harus didasarkan pada 

dimensi – dimensi kualitas pelayanan yang berhubungan dengan 

pengguna layanan. Adapun dimensi – dimensi kualitas pelayanan sebagai 

berikut : 

   Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry (Journal 

of Marketing. 1985 : 47) merumuskan lima dimensi beserta indikator 

kualitas pelayanan publik yaitu: 

a. Tangible (Berwujud) adalah bukti fisik dari layanan yang diberikan 

oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles 

ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi 

konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang 

tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan 

kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan. Tangible 

terdiri atas indikator : 

1) Penampilan Pegawai 

2) Fasilitas fisik  
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3) Peralatan yang digunakan dalam pelayanan 

b. Reliability (Kehandalan) adalah kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan layanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan 

dengan handal dan akurat. Reliability terdiri atas indikator : 

1) Kecermatan pegawai dalam melayani pelanggan 

2) Melakukan layanan pada waktu yang ditentukan 

c. Responsiveness (Respon/ ketanggapan) adalah kemampuan 

perusahaan yang dilakukan langsung oleh pegawai untuk 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap 

dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa 

yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau 

keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa 

berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen 

dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan 

kecepatan pegawai yang terlibat untuk menanggapi permintaan, 

pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen atau unsur dari 

dimensi ini terdiri dari kesigapan pegawai dalam melayani 

pelanggan, kecepatan pegawai dalam melayani pelanggan, dan 

penanganan keluhan pelanggan. Responsiveness terdiri atas 

indikator : 

1) Merespon setiap pelanggan dengaan cepat 

2) Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat 
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d. Assurance (Jaminan) adalah pengetahuan dan perilaku employee 

untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen 

dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat 

penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko 

ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampauan penyedia jasa. 

Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen 

melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. 

Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan 

yang meliputi ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan 

untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang 

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen 

kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-

lain Assurance terdiri atas indikator : 

1) Pegawai memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

2) Pegawai memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

3) Pegawai memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

e. Empathy (Empati) adalah kemampuan perusahaan yang dilakukan 

langsung oleh pegawai untuk memberikan perhatian kepada 

konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan 

konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini merupakan gabungan 

dari akses yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan kemampuan 

melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau 
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memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan 

usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Empathy terdiri atas indikator : 

1) Mendahulukan kepentingan pemohon/ pelanggan 

2) Pegawai melayani dengan tidak diskriminatif (membedakan) 

3) Pegawai melayani dan menghargai setiap pelanggan 

Gespersz (Hardiyansyah, 2011: 51) menyebutkan adanya beberapa 

dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam penigkatan kualitas 

pelayanan, yaitu : 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan 

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi 

8. Pelayanan pribadi,berkaitan dengan flesibilitas/ penanganan permintaan 

khusus 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang, kemudahan, dan informasi 
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10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan 

lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik/ TV, dan 

sebagainya. 

 Menurut Lenvinne (Hardiyansyah. 2011 : 53), dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu : 

1. Responsiveness atau responsivitas ini  mengukur daya tanggap 

providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntuutann 

customers. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaran 

pelayanan dengan ukuran-ukuran  eksternal yang ada di masyarakat dan 

dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang 

dalam masyarakat. 
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Gambar 1.3.  

Bagan Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Data olahan penulis (2018) 

  Berdasarkan gambar bagan indikator pelayanan publik, maka yang 

dipakai sebagai indikator dalam penelitian ini yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. Alasan menggunakan indikator 

ini karena semuanya sesuai untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya 

kualitas pelayanan publik. Selain itu indikator ini juga sudah banyak 

digunakan pada penelitian terdahulu dan hasilnya dapat menjelaskan 

berbagai kasus pelayanan publik. Hal ini juga digunakan sebagai indikator 

oleh beberapa tokoh seperti yang dikemukakan di atas. Akhirnya peneliti 

memilih untuk menggunakan kelima indikator ini karena masih sangat 

sesuai dengan penelitian ini.   

  Berdasarkan teori – teori kualitas pelayanan publik  di atas maka 

peneliti mengkonsepkan bahwa kualitas pelayanan publik menurut peneliti 

dapat diartikan  sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat 

Parasuraman, Zeithaml, Berry  

a) Tangible 

b) Reliability 

c) Responsiveness 

d) Assurance 

e) Empathy 

Gespersz 

a) Ketepatan waktu 

b) Akurasi pelayanan 

c) Kesopanan dan keramahan 

d) Tanggungjawab 

e) Kelengkapan 

f) Kemudahan pelayanan 
g) Variasi model pelayanan 

h) Pelayanan pribadi 

i) Kenyamanan dalam 

pelayanan 

j) Atribut pelayanan 
Lenvinne 

a) Responsiveness 

b) Responsibility 

c) Accountability 
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berupa barang/ jasa yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.   

  Untuk mengetahui baik buruknya kualitas pelayanan di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo maka digunakan lima dimensi beserta sub indikator 

-sub indikator yaitu : 

a. Tangible adalah kepedulian dan perhatian dari penyedia jasa kepada 

pengguna jasa yang berupa fasilitas fisik. Adapun indikator dari 

tangible sebagai berikut : 

1) Penampilan pegawai 

2) Kenyamanan tempat melakukan kenyamanan 

3) Kemudahan dalam proses pelayanan 

4) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

5) Alat bantu 

b.  Reliability adalah kemampuan penyedia jasa untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan janji yang telah dijanjikan atau secara tepat. 

Adapun indikator dari reliability sebagai berikut : 

1) Kecermatan pegawai 

2) Memiliki standar pelayanan yang jelas 

c. Responsiveness adalah kemampuan penyedia jasa dalam menanggapi 

semua permintaan, pertanyaan dan keluhan pengguna jasa secara cepat. 

Adapun indikator dari responsiveness sebagai berikut : 

1) Merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 

2) Pegawai melayani dengan cepat dan tepat 
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d. Assurance adalah kemampuan penyedia jasa untuk membangun 

kepercayaan kepada pengguna jasa. Adapun indikator dari assurance 

sebagai berikut : 

1) Pegawai menjamin tepat waktu dalam pelayanan 

2) Pegawai menjamin kepastian biaya dalam pelayanan 

3) Pegawai menjamin legalitas dalam pelayanan 

e.  Empathy adalah kemampuan penyedia jasa untuk memberikan 

perhatian secara langsung kepada setiap pengguna jasa/ pemohon 

terkait kebutuhan pemohon. Adapun indikator dari empathy sebagai 

berikut : 

1) Mendahulukan kepentingan pemohon/ pelanggan 

2) Pegawai melayani dengan adil 

3) Pegawai melayani dan menghargai setiap pelanggan 

1.6.5. Keterampilan  

  Keterampilan atau skills menurut Boyatzis (Sudarmanto. 2015 : 52) 

adalah kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang 

secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill 

juga merupakan kapabilitas seseorang yang secara fungsional dapat efektif 

atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari skill adalah sesuatu 

yang dapat dilihat dan diukur. Contohnya kemampuan perencanaan. 

Seseorang yang memiliki skill ini dapat mengidentifikasi urutan dan 

tindakan tertentu yang perlu diambil dalam menyelesaikan sasaran 

tertentu. 
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  Keterampilan atau skill menurut Spencer (Sudarmanto. 2015 : 53) 

adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas 

mental tertentu.  

  Menurut Zwell (Sudarmanto. 2015 : 54) keterampilan merupakan 

aspek yang sangat penting untuk membentuk kompetensi. Jika 

keterampilan ini terus dikembangkan maka akan meningkatkan  

kompetensi individu dalam suatu perusahaan.  

  Menurut Sudarmanto (2015 : 60) keterampilan adalah perilaku 

yang terkait dengan tugas, yang bisa dikuasai melalui pembelajaran dan 

bisa ditingkatkan melalui pembelajaran dan bantuan orang lain. Dari 

pendapat ini dapat dikatakan bahwa keterampilan itu tidak bersifat turunan 

namun bisa diasah dengan pelatihan – pelatihan maupun pembelajaran 

melalui bantuan orang lain.  

  Keterampilan menurut Moenir (2014 : 117) adalah kemampuan 

melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunaan anggota badan 

dan peralatan kerja yang tersedia. Dari pengertian ini maka dapat 

dikatakan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota 

badan daripada unsur lain. Seperti yang disebutkan di bawah ini bahwa 

orang bekerja selalu menggunakan paling sedikit empat unsur yang ada 

pada setiap orang yaitu : 

1. Otot 

2. Saraf 

3. Perasaaan 
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4. Pikiran 

Empat unsur ini bekerja secara berurutan tergantung dari jenis pekerjaan 

setiap orang. Di bawah ini merupakan contoh – contoh pekerjaan yang 

sering dilakukan dalam organisasi publik, yaitu : 

1. Juru Ketik, mereka menggunakan unsur utama otot, baru pikiran 

(membaca naskah dan melihat hasil ketikan sudah benar atau belum), 

lalu saraf (meraba, melihat) dan terakhir perasaan.  

2. Manajer, unsur utama pikiran (merencanakan, memimpin, mengawasi), 

baru perasaan (memotivasi bawahan, menilai sikap) lalu otot 

(menghadiri rapat/ pertemuan, pemeriksaan lapangan) dan yang terahir 

saraf. 

  Beberapa jenis tugas atau pekerjaan yang disyaratkan memiliki 

keterampilan pada umumnya pekerjaan yang bersifat teknis dan 

menggunakan unsur utama otot. Jika diaplikasikan pada lingkungan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) , golongan pegawai yang dituntut mempunyai 

keterampilan adalah pegawai Golongan I dan II. Mereka inilah yang setiap 

hari kerja menjalankan tugas di bidang pelayanan umum dan pada 

umumnya berhadapan langsung dengan masyarakat. 

  Menurut Moenir (2014 : 117) keterampilan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu :  

a. Technical skill adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan kerja, 

teknik atau prosedur dari bidang khusus. 
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b. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja sama, mengerti dan 

memotivasi orang lain, baik sebagai individu mapun kelompok. 

c. Conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan 

dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. 

  Menurut Bambang Wahyudi (Maringan, Kusma. dkk., 2016) 

menyatakan bahwa keterampilan kerja adalah kecakapan atau kemahiran 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang hanya diperoleh dari praktek, 

baik melalui latihan praktek maupun melalui pengalaman.  

  Menurut Robbins (dikutip dari elib.unicom.ac.id) pada dasarnya 

keterampilan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 

a. Basic literacy skill atau keahlian dasar adalah keahlian seseorang yang 

patsi dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, 

menulis, dan mendengar. 

b. Technical skill atau keahlian teknik adalah keahlian seseorang dalam 

pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, 

mengoperasikan komputer. 

c. Interpersonal skill atau keahlian interpersonal adalah kemampuan 

seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun 

rekan kerja, seperti pendengar yang baik, dapat bekerja sama dalam satu 

tim dan menyampaikan pendapat secara jelas. 

d. Problem solving atau menyelesaikan masalah adalah kemampuan untuk 

mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa 

serta memilih penyelesaian yang baik. 
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   Berdasarkan teori - teori keterampilan di atas peneliti 

mengkonsepkan bahwa keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan sutau pekerjaan atau tugas berdasarkan keahlian yang 

dimiliki dimana keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman 

maupun pelatihan-pelatiahan melalui bantuan orang lain. Keterampilan di 

sini berguna bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam rangka 

memperbaiki kualitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

Semakin bagus kinerja pegawai maka kualitas pelayanan juga akan 

 semakin bagus, demikian sebaliknya. 

  Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pegawai adalah : 

1. Technical skill yaitu kemampuan pegawai dalam menggunakan 

peralatan kerja, meliputi : 

a. Kemampuan pegawai dalam menggunakan komputer 

b. Kemampuan pegawai dalam menggunakan mesin fotokopi 

c. Kemampuan pegawai dalam menggunakan alat scanner 

2. Human skill  Kemampuan pegawai dalam berperilaku dan berinteraksi 

kepada pengguna jasa, meliputi : 

a. Tutur kata pegawai 

b. Sikap Ramah Pegawai 

1.6.6. Komunikasi 

  Komunkasi merupakan hal yang paling banyak dilakukan dalam 

kegiatan sehari – hari. Begitu pula definisi – definisi komunikasi yang 
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dikemukakan oleh ahli – ahli komunikasi. Sehingga tidaklah mudah 

memberikan definisi komunikasi yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Adapun definisi - definisi komunikasi tersebut yaitu: 

 “Menurut Wilbur Schramm (Suranto.2005  : 14) komunikasi 

merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan 

penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima 

memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada 

pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim, dan diterima serta 

ditafsirkan oleh penerima”. 

  Menurut Theodore Herbert (Suranto. 2005 : 15) pengeertian komunikasi 

adalah : 

 “…proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan 

dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan 

maksud mencapai beberapa tujuan khusus”.  

 Menurut Everett M. Rogers (Suranto. 2005 : 15) pengertian komunikasi 

adalah : 

  “…proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang 

 dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk 

 merubah perilakunya”. 

 Menurut Edward Depari (Suranto. 2005 : 15 - 16) pengertian komunikasi 

adalah : 

  “…proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang 

 disampaikan  melalui lambang tertentu, mengandung arti, 
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 dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima 

 pesan.” 

 Menurut Laswell (Suprapto. 2009 : 5) pengertian komunikasi adalah : 

  “…proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan 

 cara apa, kepada siapa dengan efek apa”. 

 Menurut A. Winnet (Suprapto. 2009 : 6) pengertian komunikasi adalah : 

  “…proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada 

 penerima, proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas, 

 rangkaian atau tahap – tahap yang memudahkan peralihan 

 maksud tersebut” 

 Menurut Carl I. Hovland (Suprapto. 2009 : 6) pengertian komunikasi 

adalah : 

  “…proses di mana seseorang individu atau komunikator 

 mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang – lambang 

 bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah tingkah laku 

 orang lain”. 

 Menurut Delton E, Mc Ferland (Suprapto. 2009 : 6) pengertian komunikasi 

adalah : 

  “…suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesame 

 manusia”. 

 Menurut Theodorson dan Thedorson (Suprapto. 2009 : 6) pengertian 

komunikasi adalah : 
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  “…penyebaran informasi, ide – ide sebagai sikap atau emosi dari 

 seseorang kepada orang lain terutama melalui simbol - simbol”. 

 Menurut Cartier dan Harwood (Thoha, 2008 : 171) komunikasi adalah : 

 

  “…proses pengulangan ingatan-ingatan.”  

 

 Pendapat Cartier dan Harwood kemudian dipertegas oleh Davis (Thoha, 

2008 : 171), bahwa komunikasi adalah : 

  “…proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang 

 ke orang lain”.  

  Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat digolongkan 

menjadi tiga pengertian utama komunikasi yaitu : 

1. Secara etimologis, komunikasi dipelajari menurut asal – usul kata, 

yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin “comunicatio” dan kata ini 

berasal dari kata “comminis” yang artinya sama makna mengenai 

sesuatu hal yang dikomunikasikan. 

2. Secara terminologis, komunikasi artinya proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

3. Secara pradigmatis, komunikasi adalah pola yang meliputi beberapa 

komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Berdasarkan beberapa definisi komunikasi di atas dapat dipahami 

bahwa pada hakikatnya komunikasi itu merupakan suatu proses atau 

sebuah transaksi yang berupa penyampaian gagasan, ide, pesan, simbol 

dan informasi dari komunikator (pengirim informasi) kepada komunikan 
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(penerima informasi) dengan maksud tujuan tertentu. Dari situ pula dapat 

didentifikasi terkait komponen – komponen komunikasi. Adapun 

komponen – komponen tersebut selanjutnya akan membentuk proses 

komunikasi. Komponen – komponen komunikasi terdiri dari : 

1. Komunikator/ pengirim pesan 

Adalah orang yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. 

2. Pesan/ informasi 

Adalah informasi yang diciptakan oleh komunikator dan akan 

dikirimkan kepada komunikan. Pesan ini dapat berupa pesan verbal 

maupun non verbal. Pesan verbal adalah pesan yang berbentuk kata 

atau kalimat baik lisan maupun tulisan. Sedangkan pesan non verbal 

adalah pesan isyarat dapat berupa isyarat gerakan badan, ekspresi 

wajah, maupun nada suara. 

3. Media/ saluran 

Adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

seorang komunikator kepada komunikan. Adapun media yang 

digunakan dapat berupa media cetak, audio, dan audio visual 

4. Komunikan/ penerima 

Adalah pihak penerima pesan atau bisa juga disebut receiver, sasaran 

dan audience. Tugas komunikan di sini adalah menganalisis dan 

menafsirkan pesan yang diterima sehinga bisa dipahami. 
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5. Umpan balik/ feedback 

Adalah respon atau tanggapan dari seorang komunikan setelah 

menerima pesan. Setelah itu akan timbul reaksi dari komunikan. 

Reaksi inilah yang dinamakan respon/ umpan balik. 

 Komunikasi dikatakan sempurna, apabila sebuah informasi atau 

ide yang ditransfer dari pengirim kepada penerima informasi dapat 

diterima dan dilakukan oleh si penerima informasi sesuai apa yang 

dimaksud oleh pengirim informasi. Adapun fungsi-fungsi dari 

komunikasi sebagai berikut : 

a. Kontrol 

 Komunikasi dengan cara-cara tertentu bertindak untuk mengontrol 

perilaku anggota. Organisasi memiliki hierarki otoritas dan garis 

panduan formal yang wajib ditaati oleh karyawan 

b. Motivasi  

 Komunikasi menjaga motivasi dengan cara menjelaskan kepada para 

karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik 

pekerjaan mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja sekiranya hasilnya kurang baik 

c. Ekspresi emosional 

 Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah sumber 

utama interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok 

merupakan sebuah mekanisme fundamental yang melal1.1uinya para 

anggota menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas mereka. Jadi, 
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komunikasi menyediaan jalan keluar bagi ekspresi emosional dari 

perasaan-perasaan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. 

d. Informasi 

 Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu 

dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara 

menyampaikan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

pilihan-pilihan alternatif yang ada. 

     Keempat fungsi komunikasi tersebut semuanya penting tidak 

ada yang lebih penting dibandingkan lainnya. Agar dapat berjalan secara 

efektif, kelompok-kelompok kerja harus melakukan kontrol atas para 

anggotanya, merangsang anggotanya untuk bekerja, menyediakan cara 

bagi mereka untuk meluapkan ekspresi emosional mereka, dan membuat 

pilihan-pilihan keputusan. (Robbin . 200 : 5-6).  

  Sebelum komunikasi dapat terjadi, dibutuhkan suatu tujuan, yang 

 terekspresikan sebagai pesan untuk disampaikan. Pesan tersebut 

 disampaikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima. Agar pesan 

 yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan dapat dipahami 

 dan  tujuan dapat dicapai, maka diperlukan beberapa langkah atau 

 proses yang saling berkaitan. Adapun langkah – langkahnya sebagai 

 berikut : 
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Gambar 1.4. 

 Langkah – langkah Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suprapto, (2009 : 8) 

  Berdasarkan gambar tersebut maka penjelasannya yakni sebagai 

 berikut : 

1. Langkah pertama yaitu ide. Ide diciptakan oleh sumber atau 

komunikator. 

2. Langkah kedua yaitu encoding. Encoding merupakan penerjemahan 

ide menjadi lambing – lambing komunikasi yang mempunyai makna 

dan dapat dikirimkan. 

3. Langkah ketiga yaitu pengiriman. Pengiriman adalah penyampaian 

pesan yang sudah di-encoding kepada komunikan melalui saluran/ 

media yang sesuai dengan karakteristik lambing – lambing 

komunikasi. 

IDE 

ENCODING 

PENGIRIMAN 

DECODING 

BALIKAN 
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4. Langkah ke empat yaitu decoding. Decoding adalah penafsiran isi 

pesan sesuai dengan persepsi komunikan untuk mengartikan maksud 

pesan tersebut. 

5. Langkah kelima yaitu balikan. Balkan yaitu umpan balik dari pesan 

yang dikirimkan komunikator kepada komunikan selanjutnya 

komunikan mengirimkan lagi ke komunikator. 

 Dimensi – dimensi Komunikasi  

 Dimensi – dimensi yang ada di dalam komunikasi merupakan 

dimensi yang telah dikemukakan oleh banyak pakar. Manfaat dari dimensi 

– dimensi ini digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi 

kepada masyarakat umum terkait kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Adapun dimensi-dimensi komunikasi menurut pakar sebagai 

berikut : 

Harold D. Lasswell (Suranto. 2005 :19) mengemukakan lima dimensi 

komunikasi yaitu : 

1. Who (Siapa) : untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah siapa 

 komunikatornya. 

2. Says What (mengatakan apa) : untuk jawaban dari pertanyaan ini 

 adalah pesan apa yang disamapaikan oleh komunikator kepada 

 komunikan. 

3. In which Channel (dengan saluran apa) : untuk jawaban dari 

 pertanyaan ini adalah media apa yang digunakan dalam 

 menyampaikan pesan. 
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4. To whom (untuk siapa) : untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah 

 komunikannya siapa. 

5. With what effect (dengan efek bagaimana) : untuk jawaban dari 

 pertanyaan ini adalah pengaruh apa yang ditimbulkan dari adanya 

 pesan. 

  Dafar pertanyaan tersebut terkenal dengan nama Formula Lasswell. 

Apabila digambarkan dalam bentuk skema, maka sebagai berikut : 

Gambar 1.5. Komunikasi Model Lasswell 

 

   

Sumber : Suranto, (2005 :19) 

 Selanjutnya pakar lain juga mengemukakan dimensi komunikasi 

yaitu menurut John Middleton (Suranto. 2005 : 21). Model ini lebih 

sederhana dari model Lasswell, namun tidak jauh berbeda. Adapun 

gambarnya sebagai berikut: 

Gambar 1.6. Model Komunikasi John Middleton 

 

 

 

Sumber : Suranto, (2005 : 21) 

  Berdasarkan teori - teori yang sudah dijelaskan maka peneliti 

mengkonsepkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, 

berita ataupun pesan beruap pesan verbal maupun non verbal baik 

WHO SAY 

WHAT 

IN WHICH 

CHANNEL 

EFFECT TO 

WHOM 

SUMBER 

PESAN 

UMPAN BALIK 

 

PENERIMA 
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langsung maupun tidak langsung dari komunikator (pengirim pesan) 

kepada komunikan (penerima pesan). Komunikasi di sini adalah 

komunikasi antara pegawai pelaksana layanan  dengan pengguna jasa yaitu 

masyarakat umum di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

  Untuk mengukur efektif dan tidak efektifnya komunikasi 

digunakan beberapa dimensi yang dijabarkan dengan pertanyaan – 

pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang ada di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo. Adapun dimensi yang digunakan adalah : 

1. Sumber/ komunikator : dalam penelitian ini yang menjadi 

komunikator adalah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

dalam menyampaikan informasi terkait prosedur, mekanisme, dan 

berbagai persyaratan yang digunakan untuk mengurus permohonan 

berbagai izin. Adapun indikator komunikator sebagai berikut : 

a. Ketepatan 

b. Kesederhanaan 

2. Pesan : pesan ini dapat berupa prosedur, mekanisme, dan berbagai 

persyaratan yang digunakan untuk mengurus permohonan berbagai 

izin di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Adapun  indikator pesan 

sebagai berikut : 

a. Kejelasan pesan 

b. Keakuratan pesan 

3. Komunikan : seluruh masyarakat pengguna layanan di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo. Adapaun indikator komunikan sebagai berikut : 
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a. Persepsi 

b. Keinginan 

4. Efek : pengaruh yang ditimbulkan dari penyampaian informasi/ pesan. 

Adapun indikator efek sebagai berikut : 

a. Kesadaran 

b. Respon 

1.6.7. Variabel bebas (Independent variabel)  

Terdapat dua variabel bebas yaitu variabel X1 dan X2. Variabel X1 yaitu 

keterampilan pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo, sedangkan 

 variabel X2 yaitu komunikasi yang terjadi antara pegawai dengan 

pengguna jasa di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

1.6.8. Variabel terikat (Dependent variabel) 

 Variabel Y yaitu Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo. 

1.6.9. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2.  

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti 
Judul 

Tujuan 

Penelitian 

Metode Hasil 

Penelitian 

Jurnal Nasional 

1. Muliaty 

(2016) 

Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaru

hi Kualitas 

Pelayanan 

Pada 

Politeknik 

Negeri 

Media 

Kreatif 

Makassar 

Menjelaskan 

pengaruh 

reliability, 

assurance, 

tangibles, 

empaty, dan 

responsivenes

s terhadap 

kualitas 

pelayanan di 

Politeknik 

Negeri Media 

Kuantitatif 

(evaluatif) 

Terdapat 

pengaruh 

antara 

reliability, 

assurance, 

tangibles, 

empaty, dan 

responsivenes

s dengan 

kualitas 

pelayanan. 

Namun faktor 
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Kreatif 

Makassar. 

tangibles 

masih jauh 

dari harapan 

masyarakat. 

2. Sunarto 

(2008) 

Pengaruh 

Komunikasi 

dan 

Motivasi 

Kerja 

Aparatur 

terhadap 

Kualitas 

Pelayanan 

Sertifikat 

Tanah 

Mengetahui 

pengaruh 

komunikasi 

dan motivasi 

kerja 

Aparatur 

terhadap 

kualitas 

pelayanan 

sertifikat 

tanah 

Eksplanot

ory survey 

Komunikasi 

akan lebih 

berpengaruh 

dengan 

dukungan 

keterbukaan 

yang 

kondusif 

melalui 

wadah yang 

melembaga 

sehingga 

diperoleh 

ketersediaan, 

ketercukupan

, dan 

keberlanjutan 

komunikator, 

pesan, media. 

3. Anton 

Sujarwo 

Binti S 

(2016) 

Pengaruh 

Keterampila

n, Motivasi, 

dan 

Komitmen 

terhadap 

Kualitas 

Pelayanan 

KTP Aparat 

Pemerintah 

Desa dan 

 Kelur

ahan di Kec. 

 Pand

an Kab. 

Tapanuli 

Tengah 

Menganalisis 

pengaruh 

keterampilan, 

motivasi dan 

komitmen 

terhadap 

kualitas 

pelayanan 

KTP Aparat 

Pemerintah 

Desa dan 

Kelurahan di 

Kec. Pandan 

Kab. 

Tapanuli 

Tengah 

Regresi 

Liner 

Berganda 

(SPSS) 

Ada 

pengaruh 

antara 

keterampilan, 

motivasi, dan 

komitmen 

terhadap 

kualitas 

pelayanan 

KTP Aparat 

Pemerintah 

Desa dan 

Kelurahan di 

Kec. Pandan 

Kab. 

Tapanuli 

Tengah 

4. Dewi 

Yuliyanti 

(2015) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

terhadap 

Mengetahui 

apakah ada 

pengaruh 

kompetensi 

SDM untuk 

layanan 

Kuantitatif 

(Regresi 

Linier 

Sederhana

) 

Ada 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

kompetensi 
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Kualitas 

Pelayanan 

Jasa 

Dokumen 

Impor di PT 

Sarana 

Publik 

Logistik 

Jakarta 

kualitas 

dokumen 

impor di PT 

Sarana 

Logistik 

Umum 

Jakarta. 

sumber daya 

manusia 

terhadap 

kualitas 

pelayanan 

impor 

dokumen di 

PT Sarana 

Umum 

Logistik. 

5. Enggarayu 

Weningtyas 

dan Miftahun 

Ni’mah 

Suseno 

(2012) 

Pengaruh 

Komunikasi 

Interpersona

l dan 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Menjelaskan 

pengaruh 

komunikasi 

interpersonal 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen. 

Kuantitatif 

(Analisis 

Regresi 

Berganda 

SPSS 

Versi 16) 

Ada 

pengaruh 

positif yang 

sangat 

signifikan 

antara 

komunikasi 

interpersonal 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

Jurnal Internasioanl 

6. Serdar 

Durdyev, Ali 

Ihtiyar, 

Syuhaida 

Ismail, 

Fauziah Sh. 

Ahmad, dan 

Nooh Abu 

Bakar (2014) 

Produktivita

s dan 

Kualitas 

Pelayanan : 

Faktor yang 

Mempengar

uhi dalam 

Pelayanan 

Industri 

Mengidentifi

kasi secara 

sistematis 

faktor – 

faktor yang 

sering 

mempengaru

hi 

produktivitas 

dan kualitas 

pelayanan 

yang 

dirasakan 

secara 

langsung 

ataupun tidak 

langsung. 

Kualitatif Keterampilan 

dan 

pengalaman 

tenaga kerja 

serta 

komunikasi 

mempunyai 

pengaruh 

besar 

terhadap 

produktivitas 

dan kualitas 

pelayanan. 

7. Victor Lorin 

Purcarea, 

Iuliana 

Raluca 

Gheorghe, 

Penilaian 

Kualitas 

Pelayanan 

yang 

Dirasakan 

Menjelaskan 

aplikasi dari 

skala 

SERVQUAL 

asli dalam 

Kuantitatif 

(SPSS 

versi 13 

dan 

Microsoft 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa nilai 

gap yang 
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dan Consuela 

Madalina 

Petrescu 

(2013) 

dari 

Pelayanan 

Perawatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

di Romania 

Menggunak

an Skala 

SERVQUA

L 

konteks 

pelayanan 

perawatan 

kesehatan 

masyarakat 

di Romania.  

Excel) paling besar 

diduduki 

dimensi 

tangibles 

yang diikuti 

dimensi 

responsivenes

s dan 

reliability. 

8. Khanchitpol 

Yousapronpa

iboon (2014) 

SERVQUA

L : 

Mengukur 

Kualitas 

Pelayanan 

Perguruan 

Tinggi di 

Thailand 

Meneliti 

kualitas 

pelayanan 

Perguruan 

Tinggi di 

Thailand. 

Kuantitatif 

(SPSS 

versi 17) 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

analisis gap/ 

kesenjangan  

antara 

persepsi dan 

harapan 

pelayanan 

menunjukkan 

bahwa semua 

skor untuk 

persepsi lebih 

rendah 

daripada skor 

harapan 

mereka, itu 

mengindikasi

kan bahwa 

masih banyak 

upaya 

perbaikan 

pelayanan 

yang harus 

dipenuhi 

untuk 

meningkatka

n kualitas 

pelayanan.  
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1.7. Hipotesis 

1.7.1.  Hipotesis Minor 

1. Adanya hubungan positif antara keterampilan pegawai dengan kualitas 

pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

 Korelasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

2. Adanya hubungan positif antara komunikasi pegawai dengan kualitas 

pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

 Korelasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

1.6.2.     Hipotesis Mayor 

 Terdapat hubungan yang positif antara keterampilan dengan 

komunikasi pegawai terhadap kualitas pelayanan di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo. 

 Korelasi variabel dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

 

 

  

 

Keterampilan 

Pegawai (X1) 

Kualitas Pelayanan (Y) 

Komunikasi 

Pegawai (X2) 

Kualitas Pelayanan (Y) 

Keterampilan 

Pegawai (X1) 

 

Komunikasi 

Pegawai (X2) 

 

Kualitas 

Pelayanan (Y) 
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1.8.  Definisi Konseptual 

a. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan publik dapat diartikan  sebagai pemenuhan 

kebutuhan masyarakat yang dapat berupa barang/ jasa yang dilakukan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan diukur dengan 

dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. 

b. Keterampilan 

Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan sutau 

pekerjaan atau tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki dimana 

keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman maupun 

pelatihan-pelatiahan melalui bantuan orang lain.. Adapun keterampilan 

diukur technical skill dan human skill. 

c. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, berita ataupun pesan 

beruap pesan verbal maupun non verbal baik langsung maupun tidak 

langsung dari komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan 

(penerima pesan). Komunikasi di sini adalah komunikasi antara 

pegawai pelaksana layanan  dengan pengguna jasa yaitu masyarakat 

umum di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Adapun dimensi yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan terkait komunikasi di 

DPMPTSP Kabupaten Purworejo adalah sumber/ komunikator, pesan, 

komunikan dan efek. 
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1.9. Definisi Operasional 

  Untuk mengkaji penelitian lebih lanjut maka diperlukan 

 operasional yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun operasional 

 yang peneliti ajukan sebagai berikut : 

a. Kualitas Pelayanan  

1. Tangible adalah kepedulian dan perhatian dari penyedia jasa 

kepada pengguna jasa yang berupa fasilitas fisik. Adapun indikator 

dari tangible sebagai berikut : 

a) Penampilan pegawai yaitu penampilan pegawai dalam 

berpakaian. 

b) Kenyamanan tempat melakukan kenyamanan yaitu keyamanan 

ruang tunggu saat pemohon mengurus izin. 

c) Kemudahan dalam proses pelayanan yaitu tingkat kemudahan 

tata cara dalam mengurus izin. 

d) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

yaitu mudah atau tidaknya tempat pelayanan dijangkau oleh 

pemohon/ masyarakat. 

e) Alat bantu yaitu semua alat yang digunakan pegawai dalam 

melayani pemohon dalam mengurus izin. 

2.  Reliability adalah kemampuan penyedia jasa untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan janji yang telah dijanjikan atau secara 

tepat. Adapun indikator dari reliability sebagai berikut : 
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a) Kecermatan pegawai yaitu kecermatan pegawai dalam melayani 

pemohon saatmengurus izin, seperti kecermatan dalam mengetik 

dokumen perizinan. 

b) Memiliki standar pelayanan yang jelas yaitu apakah DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo sudah memiliki standar pelayanan yang 

jelas tentang tata cara permohonan izin atau tidak. 

3. Responsiveness adalah kemampuan penyedia jasa dalam 

menanggapi semua permintaan, pertanyaan dan keluhan pengguna 

jasa secara cepat. Adapun indikator dari responsiveness sebagai 

berikut : 

a) Merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 

yaitu menanyakan aapakah pegawai selalu merespon pemohon 

yang ingin mendapatkan pelayanan atau tidak.  

b) Pegawai melayani dengan cepat dan tepat yaitu menanyakan 

apakah pegawai sudah melayani pemohon degan cepat dan tepat  

atau tidak. 

4. Assurance adalah kemampuan penyedia jasa untuk membangun 

kepercayaan kepada pengguna jasa. Adapun indikator dari 

assurance sebagai berikut : 

a) Pegawai menjamin tepat waktu dalam pelayanan yaitu 

menanyakan apakah pegawai dalam melayani sudah sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan atau tidak. 
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b) Pegawai menjamin kepastian biaya dalam pelayanan yaitu 

menanyakan apakah pegawai menjajikan biaya dalam  

permohonan izin atau tidak. 

c) Pegawai menjamin legalitas dalam pelayanan yaitu menanyakan 

apakah pegawai menjamin bahwa dokumen perizinan yang 

diterbitkan legal. 

5.  Empathy adalah kemampuan penyedia jasa untuk memberikan 

perhatian secara langsung kepada setiap pengguna jasa/ pemohon 

terkait kebutuhan pemohon. Adapun indikator dari empathysebagai 

berikut : 

a) Mendahulukan kepentingan pemohon yaitu menanyakan apakah 

pegawai selalu mendahulukan kepentingan pemohon. 

b) Pegawai melayani dengan tidak diskriminatif (membedakan) 

yaitu menanyakan apakah pegawai selalu melayani dengan adil 

pada setiap pemohon. 

c) Pegawai melayani dan menghargai setiap pemohon yaitu 

menanyakan apakah pegawai selalu melayani dan menghargai 

setiap pemohon. 

b. Keterampilan 

1. Technical skill : kemampuan pegawai dalam menggunakan 

peralatan kerja, meliputi : 
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a) kemampuan pegawai menggunakan komputer yaitu menanyakan 

apakah pegawai sudah mampu dalam menggunakan komputer 

saat melayani pemohon mengurus izin. 

b) kemampuan pegawai menggunakan mesin fotokopi yaitu 

menanyakan apakah pegawai sudah mampu dalam 

menggunakan mesin fotokopi saat melayani pemohon mengurus 

izin. 

c) kemampuan pegawai menggunakan alat scanner yaitu 

menanyakan apakah pegawai sudah mampu dalam 

menggunakan alat scanner saat melayani pemohon mengurus 

izin. 

2. Human skill : kemampuan pegawai dalam berperilaku dan 

berinteraksi kepada pengguna jasa, meliputi : 

a) tutur kata baik yaitu menanyakan apakah pemohon sudah 

mampu bertutur kata baik dalam melayani pemohon. 

b)  sikap ramah pegawai yaitu menanyakan apakah pegawai sudah 

mampu menunjukkan sikap ramah saat melayani pemohon. 

c.   Komunikasi 

1. Sumber/ komunikator : dalam penelitian ini yang menjadi 

komunikator adalah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo 

dalam menyampaikan informasi terkait prosedur, mekanisme, dan 

berbagai persyaratan yang digunakan untuk mengurus permohonan 
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berbagai izin jelas atau tidak jelas, mudah dipahami atau tidak 

mudah dipahami, Adapun indikator komunikator sebagai berikut : 

a) Ketepatan yaitu ketepatan pegawai dalam menyampaiakn 

 informasi terkait perizinan kepada pemohon. 

b) Kesederhanaan yaitu menanyakan apakah pegawai dalam 

 meyampaikan informasi terkait perizinan singkat, padat dan 

 jelas/ tidak berbelit-belit. 

2. Pesan : pesan ini dapat berupa prosedur, mekanisme, dan berbagai 

persyaratan yang digunakan untuk mengurus permohonan berbagai 

izin di DINMPMPTSP Kabupaten Purworejo. Adapun  indikator 

pesan sebagai berikut : 

a) Kejelasan pesan yaitu menanyakan apakah pesan yang 

disampaikan jelas atau tidak. 

b) Keakuratan pesan yaitu menanyakan apakah pesan yang 

disampaikan itu akurat atau tidak. 

3. Komunikan : seluruh masyarakat pengguna layanan di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo. Adapun indikator komunikan sebagai 

berikut : 

a) Persepsi yaitu menanyakan kepada pemohon terkait pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

b) Keinginan yaitu menanyakan kepada pemohon terkait seberapa 

besar keinginan pemohon untuk mendapatkan pelayanan 

perizinan. 
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4. Efek : pengaruh yang ditimbulkan dari penyampaian informasi/ 

 pesan. Adapun indikator efek sebagai berikut : 

a) Kesadaran yaitu menanyakan kepada pemohon terkait kesadaran 

pemohon akan pentingnya mengurus izin. 

b) Respon yaitu menanyakaan kepada pemohon apakah pemohon 

cepat tanggap dalam menerima pesan yang disampaikan 

pegawai DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

1.10. Metode Penelitian 

1.10.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena dalam 

pengambilan data dari responden menggunakan kuesioner. Penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat sebagai penerima 

layanan untuk mengukur kualitas pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo. Data yang dianalisis adalah data dari kuesioner yang diisi oleh 

masyarakat sebagai penerima layanan. Kualitas layanan hanya dilihat 

berdasarkan persepsi masyarakat. 

1.10.2. Populasi dan Sampel 

1.10.2.1. Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pengguna 

 jasa di DPMPTSP Kabupaten Purworejo yang berjumlah 266 orang pada 

 periode 2017. Di mana jumlah populasi tersebut diperoleh dari total 
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 pemohon pada tahun 2017 yang berjumlah 3.193 pemohon kemudian 

 dibagi 12 sehingga hasilnya 266 pemohon. 

1.10.2.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian pengguna  jasa di DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dari sebagian pengguna  jasa di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo yakni menggunakan teknik sampel 

insidental,berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang bertemu secara 

kebetulan dengan peneliti ketika dilakukan penelitian. Adapun metode 

untuk pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin sebagai 

berikut : 

n =  N/ N. (e)2  + 1 

Keterangan : 

n = sampel 

N = populasi 

e = taraf kesalahan 

Jadi penghitungannya berdasarkan taraf kesalahan 10 % diperoleh hasil 

72, 67 atau dibulatkan menjadi 73 responden. 

1.10.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian itu dilakukan. 

Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo. DPMPTSP Kabupaten 

Purworejo merupakan dinas yang melayani masyarakat dalam bidang 
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perizinan. Alasan penelitian di sini karena di dinas ini kualitas pelayanan 

masih kurang baik yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu alat  bantu 

yang digunakan error dan prosedur yang ribet. 

1.10.4. Jenis dan Sumber Data  

1.10.4.1. Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

 primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 

 sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari 

 objek penelitian. 

1.10.4.2. Sumber Data 

 Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang 

 diperoleh langsung dari responden/ pemohon sebagai pengguna layanan 

 perizinan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari website/ 

 internet atau buku. 

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan dan pencatatan sistematis secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti. Teknik ini mengharuskan peneliti harus terjun 

langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan pada 

kegiatan pelayanan perizinan yang berlangusng di DPMPTSP 

Kabupaten Purworejo. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi langsung dari pihak terkait. Dalam penelitian ini 

yang diwawancarai adalah pemohon/ pengguna layanan perizinan di 

DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

c. Kuesioner 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan  yang akan menjabarkan 

indikator variabel  yang diteliti. Kuesioer yang dibuat adalah kuesioner 

tertutup, kuesioner jenis ini terdiri atas pertanyaan dengan sejumlah 

jawaban yang menjadi pilihan jadi tidak membutuhkan objek yang 

diteliti untuk berpikir. 

d. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi diperoleh dari data yang telah tersusun dalam 

bentuk dokumen atau arsip yang telah dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan 

masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 

1.10.6. Teknik Analisis Data 

1.10.6.1. Skala Pengukuran 

   Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala  ordinal 

  Likert. Berikut ini adalah skor untuk masing-masing jawaban : 

SB = Sangat Baik diberi skor 4 
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B = Baik diberi skor 3 

CB = Cukup Baik diberi skor 2 

TB = Tidak Baik diberi skor 1 

  Setelah setiap item/ pernyataan diberi skor, kemudian di rata – rata 

 atau disebut dengan mean.  Mean merupakan rata-rata dari penjumlahan 

 skor yang ada di dalam kelompok kemudian dibagi jumlah skor yang 

 ada di dalam kelompok tersebut. Adapun rumusnya sebagai berikut : 

 Me        : Σ Xi / n  

 Xi  : data ke I  

 n  : Jumlah data. 

    Selanjutnya hasil dari rata-rata skor dikonsultasikan dengan 

 interval kelas yang  sudah  dibuat. Adapun interval kelas yang digunakan 

 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Range (R) = Skor tertinggi – Skor terendah 

   = 4 – 1 

   = 3 

 Interval (I) = R : K = 3 : 4 = 0,75 

 Keterangan : 

 I = lebar interval  

 R = rentang (skor tertinggi – skor terendah) 

 K = jumlah kelas (jumlah interval) 
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Tabel 1.3.  

Interval Kelas dan Kategori 

 

No. Interval kelas Kategori 

1. 1,00 – 1,75 Tidak Baik 

2. 1,76 – 2,50 Cukup Baik 

3. 2,51 – 3,25 Baik 

4. 3,26 – 4,00 Sangat Baik 

 Sumber : Data olahan penulis (2017) 

  Setelah dikonsultasikan, maka setiap item/ pertanyaan  dapat 

 dikategorikan  pada skor 1 (tidak baik), 2 (cukup baik), 3 (baik), dan 4 

 (sangat  baik). 

1.10.6.2. Analisis Instrumen Penelitian 

 Meneliti adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran. Oleh karena iu 

dibutuhkan sebuah alat pengukur yang baik. Alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian biasanya disebut instrumen penelitian. Jadi instrumen 

penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun fenomena sosial yang kita amati. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tetutup. 

Artinya angket tersebut sudah diengkapi dengan alternatif jawaban 

sehingga responden tidak susah payah meyumbangkan buah pikirannya. 

1.10.6.2.1. Uji Validitas 

 Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana kevalidan dari suatu 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan 

adalah angket. Analisis yang digunakan untuk menguji validitas angket 

adalah analisis faktor. Validitas alat ukur dapat dilihat berdasarkan hasil 

penghitungan korelasi. Jika korelasi rendah maka angket tidak valid, 
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sedangkan  korelasi sedang atau tinggi maka angket dianggap valid. 

(Hardiyansyah. 2011 : 159). Adapun rumus korelasi yang digunakan 

untuk menguji validitas angket adalah korelasi Product Moment yaitu 

sebagai berikut : 

  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi suatu butir/ item 

N = jumlah subyek 

X = skor suatu butir/ item 

Y = skor total 

Nilai r-hitung kemudian dikonsultasikan dengan 0,300. Bila r-hitung 

dari rumus di atas lebih besar dari 0,300 maka butir tersebut valid, dan 

begitu sebaliknya. (Sugiyono, 2010 : 126 ) 

1.10.6.2.2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih. Dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. (Hardiyansyah. 2011 : 160) 

 Uji reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach menurut Arikunto 

(Hardiyansyah. 2011 : 160) yaitu : 
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 Keterangan : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir instrumen 

 Σs2b = jumah varians butir instrumen 

 s2(t) = varians total instrumen 

   Kemudian  hasil  dari r-hitung dikonsultasikan  dengan r-tabel. 

Apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel maka angket dikatakan  reliabel 

atau sebaliknya. 

1.10.6.3. Analisis Pengujian Hipotesis 

1.10.6.3. 1.  Analisis Korelasi Bivariate Kendall’s tau-b 

  Analisis korelasi bivariate adalah analisis hubungan antara dua variabel 

yaitu mengenai erat atau tidaknya hubungan, arah hubungan, dan berarti 

atau tidaknya hubungan. Korelasi Kendall’s tau mengukur hubungan dua 

variabel berdasarkan peringkat-peringkat. Data yang digunakan adalah 

data kuantitatif tipe ordinal, interval, maupun rasio. (Priyatno. 2009 : 11). 

Rumus untuk analisis Korelasi Bivariate Kendall’s tau-b sebagai berikut :  

 

 Keterangan : 

 Z : Distribusi Normal 
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 Ʈ : Kefisien koelasi Kendal Tau 

 N : Jumlah anggota sampel 

  Setelah dilakukan analisis korelasi maka akan didapatkan koefisien 

korelasi (mengetahui keeratan dan arah hubungan) dan signifikansi 

(mengetahui hubungan berarti atau tidak). Pedoman untuk melihat 

besarnya koefisien korelasi adalah seperti gambar berikut (Sugiyono. 

2010: 184) : 

a. 0,00 – 0,199 artinya tingkat hubungan korelasi sangat rendah 

b. 0,20 – 0,399 artinya tingkat hubungan korelasi rendah 

c. 0,40 – 0,599 artinya tingkat hubungan korelasi sedang 

d. 0,60 – 0,799 artinya tingkat hubungan korelasi kuat 

e. 0,80 – 1,000 artinya tingkat hubungan korelasi sangat kuat 

  Kenudian untuk mengetahui arah hubungan maka dapat dilihat 

pada tanda nilai koefisien yaitu positif atau negatif. Jika positif berarti 

terdapat hubungan yang positif, sedangkan negatif makaterdapat hubungan 

yang negatif.  

  Selanjutnya untuk menguji hubungan variabel secara bersama-

sama menggunakan uji konkordansi Kendall. Adapun rumusnya yaitu : 

  

Keterangan : 

W : konkordansi Kendall 

b : banyaknya  karakteristik (gugus peringkat) 
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k : banyaknya pengamatan 

Rj : jumlah peringkat objek 

  Selanjutnya untuk mengetahui hubungan berarti atau tidak 

dilakukan pengujian signifikansi dengan cara sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Hipotesis merupakan jawaban/ dugaan sementara terhadap masalah 

yang perlu diujii kebenarannya. H0 artinya tidak ada hubungan antar 

variabel yang diteliti sedangkan Ha artinya ada hubungan antar 

variabel yang diteliti. 

H01 :  Tidak ada hubungan antara keterampilan pegawai (X1) 

 terhadap kualitas pelayanan publik (Y) 

H02 :  Tidak ada hubungan antara komunikasi pegawai (X2) 

 terhadap   kualitas pelayanan publik (Y) 

H03 : Tidak ada hubungan antara keterampilan pegawai (X1) 

 dan komunikasi pegawai (X2) terhadap kualitas 

 pelayanan  publik (Y) 

Ha1 : Ada hubungan antara keterampilan pegawai (X1) 

 terhadap kualitas pelayanan publik (Y) 

Ha2 :  Ada hubungan antara komunikasi pegawai (X2) 

 terhadap kualitas pelayanan publik (Y) 

Ha3 : Ada hubungan antara keterampilan pegawai (X1) dan 

 komunikasi pegawai (X2)  terhadap kualitas pelayanan 

 publik (Y) 
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2. Menentukan signifikansi 

Z hitung > 0,1 maka H0 diterima, 

Z hitung  ≤ 0,1 maka H0 ditolak 

r- hitung > 0,1 maka H0 diterima 

 r- hitung ≤ 0,1  maka H0 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


