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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Organisasi Publik 

Organisasi publik adalah organisasi yang dimana pelayanannya 

berorientasi pada publik (masyarakat). Setiap organisasi, baik yang 

berstruktur formal maupun informal, pasti mempunyai tujuan spesifik 

dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan tersebut setiap organisasi akan mengkonsumsi sejumlah input 

untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan 

transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi 

bentuk yang lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. 

Area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelengaraannya 

sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasi dengan 

sejumlah regulasi. Organisasi publik eksis karena kebutuhan. Jadi 

keberadaan sektor publik di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan 

(inevitable). Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur 

pemakaian barang-barang publik (public good). Dalam perkembanganya 

sektor publik sangat berperan dalam pengaturan public goods tertentu 

sehingga dapat didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil 

dan merata. 
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Anggapan terhadap organisasi publik yang dimana organisasi 

publik itu haruslah non-profit itu dirasa kurang tepat. Dimana 

perkembangan keilmuan dan organisasi, dimana suatu organisasi itu 

publik atau tidak dilihat dari tujuan profit atau non-profit nya saja. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mohamad (2011: 5-6) mengenai 

jenis dan tipe organisasi; 

a. Pure-profit organization 

Tujuan utama organisasi ini untuk memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmasi oleh para pemilik. 

Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari inverstor dan 

kreditor. 

b. Quasi-Profit Organization 

Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh laba dan 

mencapai sasaran, sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. 

Sumber pendanaan dari investor swasta, insvestor pemerintah, 

kreditor dan para anggota. 

c. Quasi-Nonprofit Organization 

Organisasi ini adalah melayanai masyarakat dan 

memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan dari 

investor pemerintah, investor swasta dan kreditor. 

d. Pure-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi melayani dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sumber pendanaan dari pajak, retribusi, utang, 
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obligasi, laba BUMN/ BUMD, penjualan asset Negara dan 

sebagainya. 

Mengacu pada jenis dan tipe organisasi diatas, kantor Pos 

merupakan organisasi publik yang Quasi-Nonprofit Organization, 

dimana kantor Pos melayani masyarakat sebagai pelanggan dan 

mendapat keuntungan dari pelayanan yang dilakukan. Selain itu Pos 

Indonesia saham kepemilikannya masih ditangan pemerintah 

sepenuhnya, sehingga peran dan kontrol itu tetap bisa dilakukan 

pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. 

2. Pelayanan Publik 

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan 

negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu 

fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya 

dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum 

(legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat 

negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state).  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala 

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam 
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Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 tahun 2009, yang dimaksud dengan 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. 

Ratminto dan Atik (2010: 6) mendefinisikan : 

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggunga jawab dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, ada rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

secara berkesinambungan dan demi mewujudkan pelayanan publik yang 

prima, maka penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan 

berdasarkan pada asas-asas umum kepemerintahan yang baik. Surjadi 

(2009: 12-13) menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu : 

a. Kepastian hukum, menjaminan terselenggaranya pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.  

b. Keterbukaan, pelayanan mudah mengakses dan memperoleh 

informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.  

c. Partisipatif, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan dan 

harapan masyarakat.  
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d. Akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan publik yang 

bertanggungjawab.  

e. Kepentingan umum, pelayanan publik tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.  

f. Profesionalisme, penyelenggra pelayanan memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidangnya.  

g. Kesamaan hak, pelayanan publik tidak diskriminatif.  

h. Keseimbangan hak, hak harus sebanding dengan kewajiban 

yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima 

layanan. 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004  membedakan 

kelompok pelayanan menjadi tiga kelompok, diantaranya : 

a. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan dokumen 

resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dokumen-dokumen ini 

antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, dan 

sebagainya.  

b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan berbagai bentuk/ 

jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.  

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 

transportasi, pos dan sebagainya. 
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Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 

oleh pemberi dan penerima layanan. Ratminto dan Atik (2005: 24) 

menyebutkan standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan  

Prosedur pelayanan yang jelas bagi pemberi dan penerima 

pelayanan. 

b. Waktu Penyelesaian  

Waktu penyelesaian yang jelas saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.  

c. Biaya Pelayanan  

Biaya/ tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam proses pelayanan.  

d. Produk Pelayanan  

Hasil pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

e. Saranan dan Prasarana  

sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh pelayanan 

publik.  

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi  

Petugas ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 



13 

 

 

 

Pelayanan Pos termasuk kedalam pelayanan publik yang bergerak 

dalam bidang jasa. Sebagai pelayanan yang bergerak dibidang jasa, 

berdasarkan  pengamatan sementara layanan yang ada di Kantor Pos 

Klaten melayani berbagai macam pelayanan jasa, diantaranya :  

1. Pembayaran Listrik;  

2. Pembayaran Telepon;  

3. Pembayaran Kredit/Angsuran Rumah atau Kendaraan Bermotor;  

4. Pengiriman Wesel Pos;  

5. Pengiriman Barang. 

Semua pelayanan yang dihadirkan oleh pihak Pos dimaksudkan 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Sebagai 

salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa pelayanan, Pos 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada didalam jasa 

pelayanan, karena Pos Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah 

dituntut untuk menciptakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan guna memajukan perekonomian negara.  

3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001), Sehingga definisi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2012). Kualitas pelayanan 
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(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/ peroleh 

dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/ inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 

diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, 

jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa 

yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk. 

Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan 

pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun demikian 

meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, tidak berarti bahwa 

dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus menuruti  

semua keinginan konsumen. Dengan kata lain, dalam menetapkan 

kualitas pelayanan, perusahaan harus mempertimbangkan selain untuk 

memenuhi harapan-harapan pelanggan, juga tersedia sumberdaya dalam 

perusahaan. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk 

aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan guna memenuhi 

harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau 

service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, 
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kecepatan, hubungan, kemampuan dan kesopanan yang ditujukan melalui 

sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari 

waktu pembelian ke pelayanan jual, kekal abadi melampaui masa 

kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja 

yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan 

memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup. 

4. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Setiap pelayanan akan menghasilkan beragam penilaian yang 

datangnya dari pihak yang dilayani atau pengguna layanan. Pelayanan 

yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula dari para 

pelanggan, tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan 

kepuasan, misalnya pelanggan telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk 

pelayanan tetapi imbalan yang diterimanya tidak seimbang, maka akan 

menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa memperburuk citra 

instansi pemberi layanan. Van Looy dalam Hardiyansyah (2011:48), 

suatu model dimensi kualitas jasa idealnya baru memenuhi syarat, 

apabila : 

a. Dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya 

dijelasakan secara menyeluruh mengenai persepsi dimensi 

kualitas yang diusulkan. 

b. Model juga harus bersifat universal, artinya dimensi harus 

bersifat umum dan valid untuk berbagai spectrum bidang jasa. 
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c. Dimensi dalam model yang diajukan harus bersifat bebas. 

d. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi (limited). 

Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauh mana mutu 

pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa 

dihindari, bahwa menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat 

ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. 

Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011: 46-47) Kuaitas 

Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu : Tangibel (berwujud), 

Reability (kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empaty (Empati). Masing-masing dimensi memiliki 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indikator: 

1) Penampilan petugas 

2) Kenyamanan tempat 

3) Kemudahan proses pelayanan 

4) Kedisplinana petugas 

5) Kemudahan akses 

6) Penggunaan alat bantu 

b. Dimensi Realibility (Kehandalan), terdiri atas indikator: 

1) Kecermatan petugas 

2) Standar pelayanan yang jelas 

3) Kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan 

4) Leahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan 
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c. Dimensi Responsiviness (Respon/ Ketanggapa), terdiri atas: 

1) Merespon setiap pelanggan 

2) Pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat. 

3) Respon keluhan pelanggan. 

d. Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas: 

1) Tepat waktu pelayanan 

2) Kepastian biaya dalam pelayanan 

3)  Legalitas dalam pelayanan 

e. Dimensi Emphaty (Empati), terdiri atas indikator: 

1) Mendahulukan pemohon 

2) Melayani dengan sikap ramah, sopan santun, tidak 

diskriminati dan menghargai setiap pelanggan 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri   PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang 

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan”, “valid" dan 

"reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran 

indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan pelayanan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan pelayanan; 

b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan; 

c. Kejelasan petugas pelayanan, kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan; 
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d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 

dalam memberikan pelayanan; 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan tanggung 

jawab petugas dalam pelayanan; 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan 

ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan; 

g. Kecepatan pelayanan, yaitu pelayanan diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelayanan tidak 

membedakan status yang dilayani; 

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas sopan dan ramah; 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan biaya yang 

ditetapkan oleh pelayanan; 

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan; 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan; 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan memberikan rasa nyaman; 

n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan. 
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B. Penelitian Relevan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herman Semmy Tetelepta 

(2005) dengan judul “Pengaruh Kinerja Birokrasi terhadap kualitas Pelayanan 

Publik”. Penelitian ini mengkaji seberapa besar yang melingkupi dimensi 

pencapaian sasaran kerja, inisiatif kreatif dan kerjasama terhadap kualitas 

pelayanan publik yang melingkupi dimensi keandalan, ketanggapan, jaminan, 

empati dan bukti langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  

kinerja birokrasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mohammad Husni (2005) 

yang berjudul “Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai dalam pelayanan publik”. Penelitian ini di fokuskan dalam 

upaya mengungkap seberapa besar pengaruh motifasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Sekretariat Daerah 

Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei dan pendekatan 

kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan analisis jalur (path 

analysis). Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini disimpulkan 

bahwa hipotesis yang di ajukan teruji dan dapat diterima. 

Peneliti berusaha membuat penelitian mengenai kualitas pelayanan 

publik. Banyak penelitian yang mengenai kualitas itu cenderung 

menggunakan pendekatan secara kauntitatif, tapi disini mencoba 

menggunakan metode kualitatif untuk melihat suatu kualitas pelayanan yang 

ada di Kantor Pos Kabupaten Klaten. Kaitan penelitian saya disini dengan 
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penelitian yang relevan diatas dimana sama-sama menkaji dalam ilmu 

pelayanan publik. 

C. Kerangka Berfikir 

Kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini masih di 

pertanyakan. Hal itu terjadi karena banyaknya pelayanan publik yang 

masih buruk dan alakadarnya saja. PT POS Indonesia sebagai BUMN 

yang bergerak dalam bisnis dan sosial melakukan berbagai macam 

terobosan dalam pelayanan. Pos berusaha menciptakan pelayanan yang 

berkualitas tapi juga menumbuhkan kuantitas hasil daripada pendapatan 

dari Pos itu sendiri. 

Permasalah yang ada dalam pelayanan di kantor Pos Klaten antara 

lain adalah ruang pelayanan yang kurang nyaman, antiran yang panjang, 

dan tidak adanya sistem urut antrian pelanggan. 

Penelititan ini bertujuan mengkaji kualitas pelayanan publik di 

kantor Pos Klaten. Kualitas pelayanan merupakan ukuran bagi penyedia 

layanan. Layanan publik di kantor Pos Klaten yang berkualitas adalah 

layanan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. 

Kantor Pos Klaten memiliki peranan yang penting bagi para pelanggan 

yang membutuhkan pelayanan dari Pos. Karena kantor Pos Klaten 

merupakan salah satu tempat pelayanan dari PT.Pos Indonesia dalam 

memberi pelayanan bagi para pelanggan yang membutuhkan pelayanan 

dari Pos. 
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Peneliti menggunakan teori dari Zeitmaml dkk yang mengungkapkan 

lima dimensi yang harus dilihat dalam mencari suatu kualitas yakni ; Tangibel, 

Realibility, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty. Jika hasil dari 

kelima dimensi itu dalam penyelengaraan pelayanan publik dilaksanakan 

dengan baik maka kualitas pelayanan publik di kantor Pos Klaten juga 

dapat disimpulkan baik, begitu juga sebaliknya 

Gambar dibawah ini merupakan alur pemikiran dari peneliti. Alur 

penelitian ini mencoba melihat pelayanan publik yang ada di kantor Pos 

Kabupaten Klaten. Guna mendapatkan kualitas akan pelayanan peneliti 

menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan Tangibel (Berwujud), 

Reability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empaty (Empati). 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian 

D. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana kualitas pelayanan dikantor Pos Klaten dilihat dari 

mekanisme pelaksanaan pelayanan publik ditinjau dari Tangibel (Berwujud), 

Reability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), 

dan Empaty (Empati) sesuai dengan indikator - indikator yang digunakan 

Zeithaml. 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam dimensi Tangibel? 

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam dimensi Realibility? 

3. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam dimensi 

Responsivinees? 

4. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam dimensi Assurance ? 

5. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam dimensi Emphaty? 
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