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ABSTRAK

HELDA HERLIANI,  NPM.  17120087  “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Sekumpul
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar”. Bapak Dr. Murdiansyah Herman, S,Sos, M. AP sebagai
Pembimbing Utama dan Ibu Sitna Hajar Malawat, S. AP, M. AP Sebagai Co Pembimbing.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, faktor yang mempengaruhi
kualitas pelayanan publik dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kantor
Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena dalam
pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh.  Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kualitas Pelayanan Publik dapat diukur melalui beberapa Dimensi Kualitas Pelayanan, pada penelitian ini
menggunakan 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibel (berwujud), Reliability(kehandalan),
Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Sekumpul Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya dimensi kualitas
pelayanan seperti Dimensi Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati) yang
terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan dari pengguna layanan sehingga mereka merasa senang
dan puas.  Disamping itu juga ada dimensi pelayanan yang masih rendah pencapaiannya yaitu Dimensi
Tangible (berwujud) dan Reliability (kehandalan).

Kata Kunci :Dimensi Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan Publik
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ABSTRACT

HELDA HERLIANI, NPM. 17120087 "Quality of Public Services at the Kelurahan Sekumpul Office,
Martapura District, Banjar Regency". Mr. Dr. Murdiansyah Herman, S, Sos, M. AP as Main Guide and Mrs.
Sitna Hajar Malawat, S. AP, M. AP as Co Advisor.

The purpose of this study was to determine the quality of public services, the factors that affect the quality of
public services and the efforts made to improve the quality of public services at the Sekumpul Village
Office, Martapura District, Banjar Regency.

The research method uses a qualitative approach with descriptive research type because in its
implementation it includes data, analysis and interpretation of the meaning of the data obtained. Data were
collected through observation, interviews and documentation.

Public Service Quality can be measured through several Service Quality Dimensions, in this study using 5
(five) dimensions of service quality, namely Tangible (tangible), Reliability (reliability), Responsiveness
(responsiveness), Assurance (guarantee) and Empathy (empathy).

The results showed that the quality of public services at the Sekumpul Kelurahan Office, Martapura
Subdistrict, Banjar Regency was quite good, this was indicated by the achievement of service quality
dimensions such as the Responsiviness, Assurance and Empathy dimensions which were implemented
properly and accordingly. with the expectations of service users so that they feel happy and satisfied. Besides
that, there are also dimensions of service that are still low in achievement, namely the Tangible (tangible)
and Reliability (reliability) dimensions.

Keywords: Service Quality Dimensions, Public Service Quality
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan
pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait
dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif,
produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu
menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga
tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Dari gambaran tentang pelayanan publik itu sendiri, munculah suatu permasalahan yaitu mengenai
kualitas. Kualitas pelayanan menentukan bagaimana penilaian masyarakat mengenai usaha pelayanan yang
dilakukan oleh suatu organisasi, kelompok atau individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara
pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Pelayanan publik berkaitan erat dengan
kemampuan,daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang
diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan
tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan
harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Baik buruknya
kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa/layanan melainkan
berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentangkualitas pelayanan.

Aktivitas pelayanan dalam suatu organisasi berpengaruh terhadappencapaian mutu kinerja dan
kegiatan organisasi serta pencapaian tujuan organisasi tersebut secara keseluruhan. Pelayanan yang diberikan
bukan hanya sekedar memberikan bantuan terhadap kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan pelayanan
yang baik dan memuaskan kepada konsumen.

Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang beralamat di Jl. Pendidikan
Samping Irigasi Rt. 002 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Kode Pos
70614 ini merupakan salah satu Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan pelayanan
publik kepada masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana Kualitas pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Sekumpul Kecamatan

Martapura Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Sekumpul

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik pada

Kantor Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat Membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan prima dengan
kualitas yang lebih baik dari Kantor Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik
merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan
perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yangditentukan.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2007) adalah sebagai setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik.
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Kepuasan konsumen/pelanggan atas layanan serta kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan saling
berkaitan satu sama lainnya. Kualitas pelayanan akan menentukan seberapa besar kepuasan
konsumen/pelanggan dan mencerminkan kinerja dari pelayanan tersebut.

Mengenai kualitas pelayanan, Lupiyoadi (2001) berpendapat bahwa kualitas terdapat dua pengertian.
Pertama, makna objektif dari kualitas yaitu kemampuan suatu produk atau jasa berfungsi sebagaimana
mestinya. Dan kedua, makna subjektif dari kualitas yaitu penilaian yang bergantung kepada siapa
pelanggannya. Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang berhubungan dengan satu sama lain yaitu
persepsi konsumen, produk/ pelayanan dan proses.

Menurut Atep Adya Barata (2003) Kualitas pelayanan terbagi  menjadi  dua bagian  yaitu  kualitas
pelayanan  internal  dan eksternal.   Masing-masing   bagian   tersebut   dipengaruhi   oleh beberapa faktor
yang cukup penting, yaitu sebagai berikut:
1) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), yaitu pola
manajemen umum organisasi,    penyediaan    fasilitas    pendukung, pengembangan sumber daya manusia,
iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.
2) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola layanan
dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan
dalam penyampaian jasa.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemeritah,
perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dilakukan baik
atau buruk, berkualitas atau tidak. Menurut Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2011: 46) kualitas pelayanan
dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011:46-47) kualitas pelayanan
dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu : Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), Responsiviness
(ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati).

METODE

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis tentang fenomena-fenomena yang terjadi
dilapangan yang lebih khusus berkaitan tentang Kualitas Pelayanan oleh karenanya penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Nasution 1988 (dalam Sugiyono, 2012), metode penelitian
kualitatif bermaksud meramu berbagai informasi yang dibangun, dikembangkan dan disampaikan oleh
manusia atau komunitas tertentu yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian sosial.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya
meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan
yang lebih luas. (Sugiyono, 2005). Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan gejala-
gejala yang terjadi dilapangan secara rinci mengenai “Kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan
Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar”.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini,
peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :
1. Observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala
yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi yang dilakukan adalah melalui pengamatan pada lokasi
dalam penelitian ini,baik dalam aktifitasnya maupun kegiatan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui tentang kualitas pelayanan aparatur dalam pendaftaran tanah yang merupakan permasalahan
dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang didapat dalam penelitian ini.

Pengamatan yang dilakukan terkait lima dimensi pelayanan publik yang mempunyai beberapa
indikator yaitu penampilan pegawai dalam melakukan proses pelayanan, kenyamanan tempat melakukan
pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melayani, penggunaan alat
bantu, kecermatan pegawai dalam melayani, memiliki standar pelayanan atau tidak, kemampuan
menggunakan alat bantu, keahlian menggunakan alat bantu, respon kepada pengguna layanan, melakukan
pelayanan dengan cepat dan tepat atau tidak, melakukan pelayanan tepat waktu atau tidak, merespon keluhan
pelanggan atau tidak, mempunyai jaminan tepat waktu pelayanan atau tidak, mempunyai jaminan kepastian
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biaya atau tidak, mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan sikap sopan santun dan ramah atau
tidak, bersikap diskriminasi atau tidak, dan melayani setiap pelanggan atau tidak.
2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pengumpul data yang sering digunakan dalam metode penelitian
survei dengan responden untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu yang menarik minat peneliti.
Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari renponden penelian
setelah mendapatkan data dari hasil observasi, baik berupa data primer maupun sekunder.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi
secara mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Sekumpul yang dilakukan
oleh pegawai dan masyarakat. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara
yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan
diteliti.
3. Dokumentasi

Dokumentasi betujuan untuk mendapatkan data, baik data primer maupun sekunder. Dokumen ialah
teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen resmi atau bahan tertulis, baik
berupa artikel, daftar kegiatan, maupun agenda yang terkait dengan objek penelitian seperti berbagai arsip
yang ada pada Lembaga, Badan, serta Instansi, maupun seluruh informan yang terkait dalam objek penelitian
ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik
analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari
lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab
pertanyaan. Setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan
dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.
2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi.
Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan
tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil
kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu
untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Sekumpul peneliti menggunakan 5 dimensi
pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk dalam Hardiansyah, yaitu Tangible (Berwujud),
Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati).
Melalui  dimensi-dimensi tersebut Kelurahan Sekumpul diuji berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
dengan langkah sebagai berikut :
1. Dimensi Tangible (berwujud)

Dimensi Tangible yaitu kemampuan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan hal
tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung
oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.  Dimensi tangiblemencakup penampilan, fasilitas fisik,
peralatan, personal, dan media komunikasi dalam pelayanan.
2. Dimensi Reliability (Kehandalan)

Reliability adalah kemampuan unit pelayanan dalam memberikanlayanan bagi pengguna layanan.
Jika tangibles adalah tentang hal yangkonkret, reliability biasa dibilang lebih abstrak. Ini
karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Kehandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur kerja, standar pelayanan dan
waktu yang telah dijanjikan. Pemenuhan pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu,
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kecakapan dalam memberikan layanan serta kecakapan dalam menanggapi keluhan jika ada keluhan yang
masuk dari masyarakat serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.
3. Dimensi Responsiviness (Daya Tanggap)

Responsiviness (Daya Tanggap) adalah kesadaran dan keinginan untuk membantu pengguna layanan
dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan ketepatan ketika berurusan
dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan pengguna layanan. Daya tanggap dapat juga diartikan tanggap
memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan
mudah dimengerti sehingga pengguna layanan cepat memahami apa yang kita minta sebagai syarat dalam
proses pelayanan.
4. Dimensi Assurance (Jaminan)

Jaminan berkaitan dengan kepastian yaitu kepastian yang didapatkan pengguna layanan pegawai
pelayanan.  Dengan diberikan jaminan maka akan tumbuh harapan dan kepercayaan terhadap unit pelayanan.
Dimensi ini dapat diukur dengan indikator jaminan tepat waktu dalam pelayanan dan jaminan dalam hal
biaya.
5.  Dimensi Empathy(Empati)

Empathy yang berkaitan dengan kepuasan pengguna layanan erat kaitannya dengan perhatian yang
tulus dan dekat kepada masing-masing pengguna layanan.Untuk mengukur dimensi empathy dengan
indikator mendahulukan kepentingan pengguna layanan, pegawai melayani dengan ramah dan sopan santun,
pegawai melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan), pegawai melayani dan menghargai setiap
pengguna layanan.

Dalam setiap pelayanan tentunya ada faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya.  Faktor
tersebut dapat menentukan kualitas dari pelayanan tersebut. Faktor utama yang mendukung kualitas
pelayanan publik yaitu kedisiplinan dan semangat pegawai dalam menjalankan pelayanan tersebut.
Kerjasama dari setiap pegawai dalam melayani pengguna layanan. Selain itu keahlian pegawai juga sangat
berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan pelayanan.

Selain faktor dari diri pegawai pelayanan juga dukungan dari masyarakat selaku pengguna layanan
sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, jika pengguna layanan mempunyai kesadaran yang
tinggi terhadap pelayanan tertentu maka akan memberikan kelancaran dalam pelayanan publik.

Disamping faktor pendukung dalam pelayanan publik pasti ada faktor penghambatnya juga,
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor penghambat  pelayanan publik di
Kelurahan Sekumpul adalah masih kurangnya sarana dan prasarana di ruang pelayanan, seperti di ruang
tunggu belum tersedianya pendingin ruangan (AC) sementara masih menggunakan kipas angin sehingga
belum sepenuhnya bisa membuat ruangan menjadi sejuk di saat cuaca panas, selain itu masih kurangnya
kursi di ruang tunggu juga menjadi penghambat pelayanan karena pada saat banyaknya pelayanan masih ada
pengguna layanan yang berdiri, kurangnya lemari arsip dan masih ada pegawai yang belum bisa
menggunakan alat bantu komputer juga bisa menghambat proses pelayanan.  Dari observasi yang dilakukan
juga terlihat masih kurangnya pegawai  sehingga kadang ada pegawai yang harus merangkap dipelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Sekumpul
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya dimensi
kualitas pelayanan seperti Dimensi Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy
(empati) yang terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan dari pengguna layanan sehingga
merekamerasa senang dan puas.  Disamping itu juga ada dimensi pelayanan yang masih rendah
pencapaiannya yaitu Dimensi Tangible (berwujud) dan Reliability (kehandalan).

PENUTUP

Kesimpulan
1. Berdasarkan dengan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti

mengenai pelayanan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kab.Banjar dalam pelayanan, telah
disimpulkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan Sekumpul dalam
menjalankan pelayanan dapat dikatakan sudah cukup baik.

2. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan  publik di Kantor Kelurahan Sekumpul Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar diantaranya adalah kedisiplinan dan semangat pegawai dalam
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menjalankan pelayanan tersebut.  Kerjasama dari setiap pegawai dalam melayani pengguna layanan.
Selain itu keahlian pegawai juga sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan pelayanan.Selain
faktor dari diri pegawai pelayanan juga dukungan dari masyarakat selaku pengguna layanan sangat
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Ada hal penting lagi yang mempengaruhi kualitas
pelayanan publik di Kelurahan Sekumpul yaitu fasilitas di ruang tunggu pelayanan.  Di Kelurahan
Sekumpul Fasilitas pelayanan masih belum lengkap.

3. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Sekumpul
Kabupaten Banjar adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan bakat
dan keahlian sehingga dapat menghasilkan pegawai pelayanan yang mempunyai kualitas yang baik
serta menambah fasilitasi ruang tunggu pelayanan sehingga pengguna layanan merasa nyaman.

Saran
1. Diharapkan kepada pihak Kantor Kelurahan Sekumpul untuk lebih meningkatkan Kualitas

Pelayanannya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Kelurahan Sekumpul untuk menganggarkan pembelian AC, kursi

ruang tunggu juga untuk menambah lemari arsip serta menambah pegawai di bagian pelayanan.
3. Diharapkan pula kepada pihak Kantor Kelurahan Sekumpul  Kabupaten Banjar agar dapat

mengikutsertakan pegawai dalam memperdalam keahlian  menggunakan alat bantu komputer bagi yang
belum ahli dalam mengoperasikan alat bantu komputer.
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