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SARI 

Widayat, Aditya Putra. 2017, Kinerja Birokrasi Pemerintah, Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Dengan Aplikasi Quick Respon Dan Web 
Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM dan Drs. Slamet Sumarto, M. Pd. 93 

halaman. 

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Quick Respone dan WEB 

Perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi multimedia dan 

teknologi informasi saat ini akan merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial 

kemasyarakatan. Perubahan-perubahan menuju pemerintah yang demokratis, 

transparan, dan akuntabel yang mulai dilakukan akan melahirkan tata 

pemerintahan yang baik atau good government. Adanya kemajuan teknologi yang 

pesat, maka kelurahan Kalisegoro mencanangkan aplikasi pengaduan berbasis 
Quick Respone dan WEB yang mampu meningkatan kinerja pegawai dalam 

rangka membangun kualitas kinerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimana pemanfaatan aplikasi Quick Respon dan WEB oleh 

pemerintah kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota Semarang?  (2) 

Bagaimana kualitas pengaduan masyarakat dalam memberikan pengaduan kepada 

pemerintah kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota Semarang? (3) 

Bagaimana kinerja aparat kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang dalam memberi pelayanan kepada masyarakat setelah adanya aplikasi 

Quick respone dan WEB?. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor 

kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Fokus penelitian 

Analisis pemanfaatan aplikasi Quick Respone dan WEB, Analisis kualitas 

pengaduan masyarakat dalam memberikan pengaduan kepada pemerintah 

kelurahan Kalisegoro meliputi pengaduan masyarakat yang bersifat penting, 

kurang penting, benar dan objektif, Analisis kinerja aparat kelurahan Kalisegoro 

dalam memberi pelayanan kepada masyarakat setelah adanya aplikasi Quick 
respone dan WEB oleh pemerintah kelurahan Kalisegoro. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah wawancara, library research atau dokumentasi 

dan Observasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Metode analisis 

data dalam penelitian dengan menggunakan Langkah-langkah 1) pengumpulan 

data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan aplikasi Quick Respone dan 

WEB yang ada di kelurahan Kalisegoro bertujuan untuk mewujudkan kemudahan 

kepada masyarakat dan pelayanan prima yang dilakukan oleh aparat kelurahan 

kepada masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya aplikasi pengaduan Quick 
respone dan WEB  masyarakat khususnya RW 3 mengadukan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, pengaduan berupa permasalahan 

infrastruktur di sekitar wilayah mereka. Namun masyarakat lebih merasa puas 

dengan datang dan bertemu langsung dengan aparat kelurahan Kalisegoro 



vii 
 

daripada harus mealului aplikasi Quick Respone dan WEB. Kualitas aduan yang 

dilakukan masyarakat melalui aplikasi Quick Respone dan WEB masih rendah, 

dikarenakan faktor SDM sebagian masyarakat yang masih rendah. Rendahnya 

SDM sebagian masyarakat kelurahan Kalisegoro membuat pengaduan yang tidak 

maksimal dan tidak perlu. Kinerja aparat kelurahan Kalisegoro mampu 

menjalankan aplikasi Quick Respone dan WEB, untuk aparat kelurahan yang 

memiliki umur di atas 45 tahun tetap dipekerjakan dan diberikan pelatihan dalam 

menggunakan aplikasi. Dari segi psikologis bahwa apararat kelurahan Kalisegoro 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara prima dan 

memiliki motivasi tinggi dalam memberikan kinerja yang maksimal dalam 

menyelesaikan aduan yang diberikan oleh masyarakat melalui aplikasi Quick 

Respone dan WEB.  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya pembenahan 

terhadap penerapan aplikasi Quick Respone dan WEB yang ada di kelurahan 

Kalisegoro, perlunya penambahan petugas (admin) yang menangani aduan 

masyarakat, penambahan perangkat komputer agar lebih banyak data yang 

ditampung oleh aplikasi Quick Respone dan WEB. Perlu adanya sosialisasi ulang 

dan pebinaan secara menyeluruh kepada masyarakat kelurahan Kalisegoro sebagai 

pengguna aplikasi Quick Respone dan WEB supaya aduan-aduan yang diberikan 

oleh masyarakat sesuai standar yang diberikan oleh pihak kelurahan Kalisegoro. 

Memberiakn pendampingan kepada petugas (admin) agar aparat kelurahan 

Kalisegoro memahami akan penggunaan aplikasi Quick Respone dan WEB, guna 

memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kelurahan Kalisegoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PRAKATA 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik 

tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi 

rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang 

3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 

4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM., Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini 

serta sabar dalam membimbing skripsi 

5. Drs.Slamet Sumarto, M.Pd., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta sabar dalam 

membimbing skripsi 

6. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberi ilmu 

pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan. 

7. Sabar Tri Mulyono selaku Lurah kelurahan Kalisegoro  yang telah 

memberikan informasi dalam penelitian ini 

8. Warga masyarakat kelurahan Kalisegoro yang telah memberikan informasi 

dalam penelitian ini 



ix 
 

9. Tri Winarna, SH dan Siti Nurhidayati, SH orang tua kandung yang 

memberikan do’a dan segalanya. 

10. Angga Wahyu Putra Widayat sebagai kakak kandung. 

11. Teman – teman detasmen KURAWA yang sudi menemani, menasehati, yang 

selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan 

senang yang mau diajak kesana-kemari. 

12. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012  

13. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

14. Almamaterku 

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan 

terima kasih dan untaian do’a semoga Allah SWT memberikan imbalan atas 

kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat. Amin. 

                                                                                        Semarang, 5 Mei 2017 

 

 Aditya Putra Widayat 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iii 

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v 

SARI ................................................................................................................ vi 

PRAKATA ...................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv 

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................ xv 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 4 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 4 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 5 

E. Batasan Istilah .................................................................................. 5 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Komunikasi ...................................................................................... 10 

2. Kinerja .............................................................................................. 14 



xi 
 

3. Pelayanan Masyarakat ...................................................................... 25 

4. Kepuasan Pelanggan ........................................................................ 31 

5. Metode Yang Digunakan Dalam Mengukur Kepuasan Pelanggan .. 36 

6. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan .... 39 

7. Harapan dan Ekspektasi Pelanggan .................................................. 40 

8. Quick Respone dan WEB ................................................................. 41 

9. Hasil Penelitian yang Relevan .......................................................... 42 

B. Kerangka Berfikir ................................................................................. 44 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian ................................................................................ 47 

B. Fokus Penelitian .............................................................................. 48 

C. Sumber Data .................................................................................... 49 

D. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 50 

E. Uji Validitas Data ............................................................................ 51 

F. Teknik Analisis Data ........................................................................ 52 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kelurahan Kalisegoro ......................................... 55 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ................................. 56 

3. Sistem Quick Respone dan WEB di Kantor Kelurahan Kalisegoro . 57 

5. Pemanfaatan Aplikasi Quick Respone dan WEB Oleh Pemerintah 

Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunugpati Kota Semarang ....... 64 

6. Kualitas Pengaduan Masyarakat dalam Memberikan Pengaduan 

Kepada Pemerintah Kelurahan Kalisegoro Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang............................................................. 74 



xii 
 

 

7. kinerja aparat kelurahan kalisegoro dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat setelah adanya aplikasi Quick Respone dan 

WEB ................................................................................................ 81 

B. Pembahasan .......................................................................................... 86 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan .......................................................................................... 92 

B. Saran ................................................................................................ 93 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                          Halaman 

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .......................................... 56 

4.3 Deskripsi Hasil Perhitungan Menggunakan Rumus IKM .......................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                       Halaman   

2.1 Skema Menejemen Kinerja ........................................................................ 18 

2.2 Kerangka Berfikir....................................................................................... 46 

3.1 Skema Analisis Data .................................................................................. 54 

4.1 Tampilan Utama Aplikasi Quick Respone dan WEB ................................. 58 

4.2 Daftar Aduan Masuk Melalui Aplikasi Quick Respone dan WEB ............. 69 

4.3 Aduan Masyarakat yang Masuk dan Belum Diproses  .............................. 79     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

DAFTAR GRAFIK 

Grafik                                                                                                       Halaman     

4.1 Deskripsi Hasil Perhitungan Menggunakan Rumus IKM .......................... 85             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

Lampiran 2: Permohonan Ijin Penelitian 

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian 

Lampiran 4: Pedoman dan Hasil Wawancara 

Lampiran 5: Instrumen Penelitian 

Lampiran 6: Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat 

Lampiran 7: Permenpan Tahun 2004 

Lampiran 8: Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangkaian pencapaian tujuan 

tersebut diperlukan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa, 

sadar akan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

Sejak diberlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 sekarang 

Undang-undang Nomor 32 Tahn 2014 tentang otonomi daerah, yang telah 

berjalan beberapa tahun, memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada 

daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dalam mendukung perkembangan 

di daerahnya. Salah satu masalah besar bagi hampir seluruh pemerintah 

otonom adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. 

Efektifitas pembangunan pada tingkat nasional ditentukan oleh pemerintah 

dengan seluruh jajarannya dalam melaksanakan peran dan fungsinya. 

Keberhasilan pemerintah secara nasional turut ditentukan oleh penyelenggara 

pemerintah di daerah mulai dari Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, 

sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. Pemerintah Kelurahan menjadi hierarki 

terakhir dan ujung tombak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. 

Kelurahan merupakan ujung tombak, dimana pihak kelurahan yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat, menyangkut permasalahan yang 

terjadi di wilayah kelurahan. Maka kelurahan dapat memberikan kenyamanan 
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kepada warganya atau  memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang 

terjadi di masyarakat yang terdapat di wilayah kerjanya. 

Di era informasi yang mengalami perubahan pesat setiap tahunnya, 

dapat dirasakan bagi manusia untuk bertukar informasi dalam berbagai 

bidang. Dalam beberapa hal telah terjadi persaingan dalam dunia kerja, bisnis, 

pendidikan maupun instansi pemerintahan yang semakin ketat. Untuk dapat 

bersaing, maka diperlukan pengembangan teknologi informasi kearah yang 

lebih baik agar memberikan pelayanan yang optimal kepada warga ataupun 

pemakai. 

Pengaduan masyarakat atau warga merupakan suatu bentuk partisipasi 

dalam membangun sistem keamanan lingkungan ataupun pengawasan 

terhadap kinerja kelurahan yang sangat efektif. Pengaduan masyarakat yang 

mengandung kebenaran atau dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan 

sebagai bahan masukan, pertimbangan, evaluasi terhadap kinerja kelurahan 

dan ajang mengetahui masalah yang ada didalam masyarakat secara efektif, 

cepat dan up to date serta dapat langsung memberikan solusi dan jalan 

keluarnya.  

Pada umumnya di instansi pemerintahan seperti kelurahan, masih 

mempergunakan sistem manual dalam menerima pengaduan dari setiap warga 

masyarakat. Sebagai contoh dalam pengaduan keamanan lingkungan, 

permasalahan kelurahan ataupun yang lainnya dalam lingkup kinerja 

kelurahan. Dari beberapa kasus yang masih menggunakan pengaduan secara 
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manual dirasakan kurang efektif, dikarenakan kurang tepat waktu pengaduan 

kepada kelurahan terkait.  

Perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi multimedia dan 

teknologi informasi saat ini akan merubah tatanan organisasi dan hubungan 

sosial kemasyarakatan. Perubahan-perubahan menuju pemerintah yang 

demokratis, transparan, dan akuntabel yang mulai dilakukan akan melahirkan 

tata pemerintahan yang baik atau good government. Good government 

merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab 

sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif efisien serta mengikutsertakan 

masyarakat dan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah pada saat ini teknologi dibentuk untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan penyediaan data, informasi, pengetahuan, pengaduan, 

maupun kebijakan. Melalui teknologi tersebut dapat memberikan pelayanan 

cepat, murah dan berorientasi pada hasil seperti diharapkan oleh masyarakat. 

Adanya kemajuan teknologi yang pesat, maka kelurahan Kalisegoro 

mencanangkan aplikasi pengaduan berbasis WEB dan Quick Respone yang 

mampu meningkatan kinerja pegawai dalam rangka membangun kualitas 

kinerja pemerintah yang efektif dan efisien diperlukan kerjasama, 

komunikasi, disiplin, motivasi, dan kepemimpinan yang baik sehingga 

pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Kelurahan merupakan 

dasar dari satuan pemerintah terkecil dari pemerintah negara, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung 

dari sejauh mana partisipasi masyarakat beserta aparatur pemerintah 

kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.  

Dengan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil judul 

“Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Masyarakat Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan 

Gunungpati” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan aplikasi Quick Respon dan WEB oleh pemerintah 

kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

2. Bagaimana kualitas pengaduan masyarakat dalam memberikan pengaduan 

kepada pemerintah kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang? 

3. Bagaimana kinerja aparat kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang dalam memberi pelayanan kepada masyarakat setelah 

adanya aplikasi Quick Respone dan WEB ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi Quick Respone dan WEB  oleh 

pemerintah kelurahan Kalisegoro kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui kualitas pengaduan masyarakat dalam memberikan 

pengaduan kepada pemerintah kelurahan Kalisegoro kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 
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3. Untuk mengetahui kinerja aparat kelurahan Kalisegoro kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dalam memberi pelayanan kepada masyarakat 

setelah adanya aplikasi Quick Respone dan WEB. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam menemukan teori-teori baru yang 

berhubungan dengan kinerja pegawai kelurahan. 

2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Pemerintah Kelurahan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta 

kontribusi pada kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati sebagai 

pedoman dalam mengambil kebijakan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk masyarakat tentang 

kinerja aparatur pemerintah khususnya di kelurahan tentang keefektifitasan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pengaduan yang 

benar dan objektif.  

E. Batasan Istilah  

Berdasarkan pemikiran diatas maka batasan istilah yang perlu 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 
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1. Kinerja  

Hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan. 

Menurut Gibson (dalam Anwar Prabu 2009:7) kinerja merupakan 

suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan 

standar dan kinerja yang telah diterapkan sebelumnya, karena organisasi 

dasarnya dijalankan oleh manusia. Kinerja karyawan merupakan integrasi 

yang saling mempengaruhi antara kemapuan dan motivasi. Dalam 

mewujudkan kinerjanya, setiap karyawan tentunya memiliki perbedaan 

antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. 

Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

kecakapan, kecepatan, dan ketepatan aparat kelurahan Kalisegoro dalam 

menyelesaikan aduan dari masyarakat. 

2. Komunikasi  

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, 

perilaku baik langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Firmanzah (2008:258), komunikasi adalah suatu proses 

yang mencoba membangun pemahaman bersama akan suatu hal. 

Komunikasi dalam hal ini melibatkan dua pihak atau lebih. Tujuan utama 

komunikasi bukan sekadar memberikan data atau informasi kepada pihak 
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lain, tetapi lebih dari itu berusaha membangun pemahaman bersama agar 

kedua belah pihak memiliki persepi yang sama. 

Definisi komunikasi yang di ungkapkan oleh Carl. I. Hovland yang 

dikutip oleh Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 

komunikasi adalah “Proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunikate)” (Mulyana, 2007: 68). 

3. Pelayanan Masyarakat 

Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan 

kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu 

dapat mengatasi masalahnya sendiri.  

Menurut Gronros (dalam Ratminto dan Atik. 2005:2), pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan. 

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan 

yang dilakukan oleh aparat kelurahan Kalisegoro dalam melakukan 

tindakan dan hasil dari pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. 
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4. Quick Respone  

Kecepatan dan ketanggapan seseorang dalam mengatasi suatu 

masalah yang diberikan oleh seseorang guna mencari solusi atau hasil 

yang cepat, tepat, dan akurat 

Menurut Sobur (2003:12) quick dalam arti bahasa Indonesia adalah 

cepat, cepat disini berarti waktu yang singkat untuk menempuh jarak, 

ruang, dan tempat untuk menghasilak sesuatu hasil yang terbaik.  Respon 

adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap 

rangsang yang diterima oleh panca indra. Respon pada prosesnya 

didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau 

kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu 

rangsangan tertentu. 

Dalam penelitian ini, quick respone adalah kecepatan dan 

ketanggapan aparat kelurahan Kalisegoro dalam menerima pengaduan, 

memproses aduan, dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aduan yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

5. World Wide Web (WEB) 

Halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat 

guna meningkatkan kinerja suatu badan atau organisasi, sehingga dapat 

memudahkan pengunjung untuk memperoleh informasi yang diinginkan. 

Menurut Mc Leod dan P. Schell (Rahmat Hidayat 2010), World 

Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet dimana 

dokumen hypermedia (file komputer) yang disimpan dan kemudian 

diambil melalui skema pengalamatan. Berdasarkan pendapat para ahli di 
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atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa WWW atau World Wide Web 

adalah suatu sistem yang menggunakan jaringan internet yang 

menyediakan informasi yang dapat di akses oleh pengguna dimanapun dan 

kapanpun di seluruh dunia. 

Dalam penelitian ini, WEB yang dimaksud adalah website 

kelurahan Kalisegoro yang dapat memudahkan masyrakat melakukan 

pengaduan dan mendapatkan informasi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Deskripsi Teoretis 
1. Komunikasi  

Komunikasi adalah suatu proses yang mencoba membangun 

pemahaman bersama akan suatu hal. Komunikasi dalam hal ini melibatkan 

dua pihak atau lebih. Tujuan utama komunikasi bukan sekadar 

memberikan data atau informasi kepada pihak lain, tetapi lebih dari itu 

berusaha membangun pemahaman bersama agar kedua belah pihak 

memiliki persepsi yang sama (Firmanzah 2008:258). 

Definisi komunikasi yang di ungkapkan oleh Carl. I. Hovland 

yang dikutip oleh Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 

komunikasi adalah ”Proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunikate)” (Mulyana, 2007: 68). 

Definisi lain menurut Bernard Berelson dan Garry A. Stainer komunikasi 

di definisikan sebagai berikut :  

“Komunikasi : Penyampaian informasi, gagasan, emosi 

keterampilan dan sebagainya, dengan menggunakan lambang-

lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik dan lain-lain. 

Kegiatan atau proses penyampaianlah yang biasanya dinamakan 

komunikasi.” ( Mulyana, 2007:68). 

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses dimana seorang komunikator menyampaikan 

stimulinya atau perangsang yang biasanya berupa lambang bahasa kepada 

komunikan dan bukan hanya sekedar memberitahu sesuatu tetapi juga 
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berusaha untuk mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang tersebut 

untuk melakukan tindakan tertentu atau merubah perilakunya. 

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, jelas bahwa 

komunikasi antar manusia hanya akan terjadi jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya 

komunikasi hanya terjadi kalau di dukung oleh adanya sumber pesan, 

media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen 

atau elemen komunikasi. Adapun uunsur-unsur tersebut adalah :  

a. Sumber  

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar 

manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam 

bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber 

sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggris 

disebut source, sender atau encoder.  

b. Pesan  

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. 

Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa inggris disebut 

message, contact atau information.  
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c. Media  

Media yang dimaksud di sini ialah media yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Misalnya 

telepon, surat, telegram, media cetak, media elektronik, bahkan 

panca indera.  

d. Penerima  

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam 

bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut 

dengan berbagai istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau 

dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Penerima 

adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah 

yang menjadi sasaran dari komunikasi.  

e. Pengaruh  

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku seseorang.  Oleh karena itu, pengaruh bisa juga 

diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, 

sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.  

f. Tanggapan Balik  

Ada yang beranggapan bahwa unpan balik sebenarnya adalah salah 

satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan 

tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain 
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seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada 

penerima.  

g. Lingkungan  

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat 

memengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan 

atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. 

1.2 Proses Komunikasi  

Menurut Onong Uchjana Effendy, proses komunikasi terbagi 

menjadi dua tahap yaitu : “Proses komunikasi secara primer” dan 

“proses komunikasi secara sekunder”. Berikut adalah penjelasan 

mengenai proses komunikasi tersebut : (1) Proses komunikasi secara 

primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) 

sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya yang secara langsung mampu “menterjemahkan” pikiran 

dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. (2) Proses 

komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam 

melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya 
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berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak 

(Effendy,2003:11-16).  

2. Kinerja  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang. Padanan kata kinerja dalam bahasa inggris yakni artinya 

melakukan kegiatan sesuai dengan taggungjawab dengan hasil seperti yang 

diharapkan, sedangkan arti performance adalah thing to do atau sesuatu 

yang dikerjakan. 

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang 

merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawan berdasarkan standar dan kinerja yang telah diterapkan 

sebelumnya, karena organisasi dasarnya dijalankan oleh manusia. Kinerja 

karyawan merupakan integrasi yang saling mempengaruhi antara 

kemapuan dan motivasi. Dalam mewujudkan kinerjanya, setiap karyawan 

tentunya memiliki perbedaan antara karyawan yang satu dengan karyawan 

yang lain (Gibson 2008:49). Adanya perbedaan tersebut dibedakan oleh 

berbagai faktor. 

Ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu: 

a. Variabel Individu 

Terdiri dari kemapuan dan keterampian (mental dan fisik), 

latarbelakang karyawan (keluarga, tingkat sosial), demografi 

(umur, asal-usul, jenis kelamin). 
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b. Variabel Organisasi 

Terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan 

desain kerja. 

c. Variabel Psikologis  

Terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi 

(Gibson, 2008:52). 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas 

karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk 

mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 

Sehubungan dengan itu, maka upaya untuk mengadakan penilaian 

terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal penting. 

a. Kinerja Aparat  

Kinerja aparat Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Manajemen 

Kinerja dapat diukur melalui enam belas indikator yang merupakan 

aspek-aspek yang harus dicapai, dikuasai, dan dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan 

dengan baik, yaitu: 

1) Quantity of work (seberapa banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu). 

2) Quality of work (bagaimana kualitas penyelesaian pekerjaan). 

3) Speed of work (bagaimana kecepatan atau berapa waktu yang 

diperlukan penyelesaian pekerjaannya). 

4) Attitude (bagaimana sikap perilaku). 
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5) Discipline (bagaimana tingkat kedisiplinan). 

6) Honesty (bagaimana kesopanan). 

7) Responsibility (bagaimana tanggungjawabnya dalam 

menjalankan tugas dan pekerjaannya). 

8) Cooperation, team work (bagaimana kerjasama dengan pegawai 

lain atau tim). 

9) Communication (bagaimana membangun komunikasi dengan 

pegawai lain maupun dengan pimpinan). 

10) Initiative (bagaimana inisiatif). 

11) Analys (kemampuan untuk menganalisis dan memprediksi 

permasalahan yang dihadapi). 

12) Healthy (bagaimana tingkat kesehatan). 

13) Tidiness (bagaimana kerapihannya). 

14) Quick action, simply, accurate, systematic (apakah mampu 

bertindak cepat, tepat, sederhana dan sistematis serta akurat 

dalam mengatasi masalah). 

15) Leadership (bagaimana kepemimpinan dalam tim). 

16) Loyality (bagaimana tigkat kesetiaannya) 

b. Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja merupakan proses pencapaian pemahaman 

bersama tentang apa yang harus dicapai, dan penciptaan suatu 

pendekatan terhadap pengolahan dan pengembangan orang dengan 
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suatu cara yang meningkatkan probalitas bahwa pendekatan tersebut 

dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan berjangka waktu lama.  

Manajemen kinerja juga dikaitkan denan proses kinerja, 

manajemen, pengembangan dan reward yang saling berkaitan. 

Manajemen kinerja dapat menjadi suatu kekuatan terintegrasi yang 

ampuh, memastikan bahwa proses-proses ini dikaitkan bersama secara 

tepat sebagai suatu bagian fundamental dari pendekatan menejemen 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang harus dilaksanakan oleh setiap 

manajer dalam organisasi. Fungsi manajemen kinerja sebagai suatu 

proses yang terintegrasi (Michael Amstrong dan Baron, 2004:28). 

Manajemen kinerja juga dikaitkan dengan proses kerja, 

manajemen, pengembangan dan reward yang saling berkaitan. 

Manajemen kinerja dapat menjadi suatu kekuatan terintegrasi yang 

ampuh, memastikan bahwa proses-proses ini dikaitkan bersama secara 

tepat sebagai suatu bagian fundamental dari pendekatan manajemen 

SDM yang harus dilakukan oleh setiap manajer dalam organisasi. 

Fungsi manajemen kinerja sebagai suatu proses yang terintegrasi 

(Michael Amstrong, dan Baron 2004:33). 
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Gambar 2.1 Manajemen kinerja sebagai kekuatan integrasi (Michael Amstrong, 

dan Baron 2004:33). 

c. Hubungan Kemampuan Kerja dengan Kinerja  
 Organisasi dimanapun dituntut memiliki sumber daya yang 

berkualitas tinggi bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi itu sendiri. Dimanapun eksistensi sebuah organisasi, pasti 

muncul penilaian masalah kinerja. Jika organisasi tersebut berhasil 

mencapai tujuannya, tidak akan muncul statemen negatif mengenai 

kinerja dari organisasi tersebut. Baik buruknya kinerja sebuah 

organisasi pasti akan kembali ke akar pemasalahannya yaitu 

kemampuan kerja dari karyawan atau pegawai yang bekerja 

dilingkungan tersebut. 
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kompetensi 
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Gibson mendefinisikan kemampuan dengan artian kemampuan 

menunjukan potensi orang dalam meaksanakan tugas dan pekerjaan. 

Maksud dari pernyataan tersebut jelas menuntut adanya kemampuan 

yang tinggi yang dimiliki seorang pegawai untuk dapat melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya dengan menunjukkan potensi sebagai bekal 

yang dimiliki tepat ketika pegawai tersebut masuk sebagai anggota 

sebuah organisasi (Gibson, 2008:135) 

Kemampuan kerja adalah suatu kesanggupan seorang karyawan 

untuk mengerahkan segenap potensi yang ada baik secara psikis 

maupun fisik dalam rangka melaksanakan pekerjaan (Naryono, 2001:9). 

d. Sikap Aparat  

Dalam berbagai lingkungan kerja pasti memiliki aturan yang 

memuat berbagai hal yang berkaitan untuk memberi batasan bagi para 

aparat atau karyawan agar tidak bersikap dan bertindak berlebihan 

sehingga melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh instansi terkait 

agar lingkungan kerja terkait tetap kondusif. 

Sikap aparat merupakan salah satu unsur dari sisi humanis 

manusia yang akan selalu mempengaruhi cara manusia itu bekerja 

dimanapun dia berada, termasuk juga aparat di lingkungan pemerintah. 

Aturan-aturan program-program kerja, dan kebijakan yang ada 

dilingkungan kerjanya harus diketahui, disetujui, dipahami, dan 

dilaksanakan oleh para aparat tersebut. Sikap aparat baik itu yang 
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mendukung ataupun tidak mendukung kebijakan pemerintah, pasti akan 

berpengaruh pada kinerja aparat itu sendiri. 

Jika aparat berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka 

dalam menyikapi dan menjalaninya akan lebih baik dan secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada sistem kerja yang dilakukannya. 

Menurut Atkinson dkk (1993:371), sikap meliputi rasa suka dan 

tidak suka mendekati atau menghindari situasi, benda, orang kelompok 

dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan 

abstraksi kebijakan sosial. 

Dalam psikologi sosial, Sarlito Wirawan Santoso 

mengemukakan teori tentang sikap yang kutipannya sebagai berikut: 

“sikap positif dan negatif, keduanya didasarkan oleh pengetahuan dan 

kepercayaan (domain atau bagian kognitif) yang berbeda, sehingga 

menimbulkan perasaan (domain efektif) dan kecenderungan bertingkah 

laku (domain konatif) yang berbeda pula (Sarlito Wirawan Santoso, 

1990:234). 

Sikap mengandung tiga bagian (domain) yanitu Affectiv 

(perasaan), Behaviour (perilaku), dan Consciousness (kesadaran) yang 

disingkat ABC (Menurut Myers dalam Sarlito Wirawan Santoso, 

1990:234). 

Sistem kinerja di mana orang berfungsi mengandung bukan saja 

keterampilan-keterampilan dan sikap pria dan wanita di tempat kerja 

tetapi juga sejumlah komponen di dalam lingkungan tempat orang-
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orang ini bekerja. Pengaruh-pengaruh lingkungan ini meliputi kinerja 

yang diharapkan, sumber daya yang tersedia, suasana fisik pekerjaan, 

aliran kerja, penghargaan dan hukuman, serta informasi yang diberikan 

kepada karyawan (Dale Timpe, 2000:56). 

e. Hubungan Sikap Aparat dengan Kinerja 

Aparat merupakan bagian dari sebuah organisasi, terutama 

organisasi yang memiliki fungsi penting sebagai pelayan masyarakat. 

Oleh karena itu kerjasama dari aparat dalam menjalankan kebijakan dan 

program kerja organisasi yang baik akan menimbulkan efek positif 

yaitu perwujudan kinerja aparat yang baik. 

Menurut Atkinson dkk (1993:371), sikap meliputi rasa suka dan 

tidak suka mendekati atau menghindari situasi, benda, orang kelompok, 

dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan 

abstraksi kebijakan sosial. Sikap aparat sendiri dipengaruhi oleh 

suasana fisik pekerjaan, aliran kerja, penghargaan dan hukuman serta 

informasi yang diberikan kepada karyawan (Dale Timpe, 2000:56). 

Perasaan suka dan tidak suka dari aparat itu sendiri merupakan 

langkah awal dari terlaksananya sistem kinerja yang baik. Sikap suka 

dari aparat mengenai kebijakan yang diterapkan dengan sendirinya akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas kinerja organisasi pada 

umumnya dan pada aparat pada khususnya, begitu pula sebaliknya. 

Oleh karena itu, jika dimungkinkan demi terlaksananya 

perbaikan kinerja terkait dengan sikap aparat antara lain dapat  
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dilakukan pelatihan, reorganisasi, penetapan sasaran dan dorongan 

positif dari pihak organisasi. Organisasi juga harus selalu memberikan 

umpan balik untuk memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya. 

f. Pengukuran Kinerja 

Pelaksanaan kinerja perlu dilakukan penilaian, agar dapat 

diketahui apakah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan bentuk 

evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 

mewujudkan visi dan misinya. 

Menurut Gary Dessler (dalam Pasolong, 2007:182) menyatakan 

bahwa “penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk 

membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan 

standar yang ada. Tujuannya yaitu untuk mendorong kinerja seseorang 

agar bisa berada di atas rata-rata.” Definisi dari Gary Dessler 

menguraikan bahwa pentingnya dilakukan penilaian kinerja, di mana 

penilaian kinerja merupakan upaya sistematis yang perlu dilakukan 

untuk menilai hasil kerja yang telah dijalankan, membandingkan hasil 

yang dikerjakan dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu penilaian 

atau pengukuran kinerja menjadi penting.  

Menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:182) penilaian 

kinerja adalah: 

“suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya. Untuk birokrasi publik, informasi mengenai 

kinerja atau sangat berguna untuk menilai seberapa 
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jauh pelayanan yang diberikan birokrasi itu memenuhi 

harapan dan memuaskan masyarakat.” 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap 

hasil yang dicapai, dengan rencana atau harapan yang telah ditetapkan. 

Dari hasil yang dicapai maka dapat dilihat apabila hasil yng dicapai 

kurang maksimal maka dapat diambil langkah untuk memperbaiki 

kinerja, begitu pula hasil yang dicapai sudah sesuai dengan harapan 

maka perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.  

Menurut Sudarmanto (2009:11) standar pengukuran kinerja 

dapat dilakukan dengan mengukur empat hal, yaitu: 

1. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan. 

2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat atau 

karakter pribadi (traits). 

3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari 

pekerjaan yang dicapai. 

4. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau 

tindakan-tindakan dalam mencapai hasil. 

Dari konsep pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengukuran kinerja bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan 

yang telah dilaksanakan dalam melakukan pengukuran kinerja harus 

melihat tolak ukur kinerja yang akan diukur dengan beberapa 

pendekatan, diantaranya pendekatan pada sumber daya manusianya 
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terkait dengan perilaku dan pendekatan yang merupakan hasil kerja 

yang telah dikerjakan. 

g. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian 

kemampuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan 

dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini penting untuk ditentukan apakah 

tujuan pengukuran adalah untuk menilai hasil kerja (performance 

outcome) ataukah menilai perilaku (personality) (Mahmudi, 2010:7). 

Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian 

ukuran  indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga 

memngkinkan bagi unit kerja sektor publik memonitor kinerjanya 

dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. 

Manajemen kinerja membutuhkan proses sistematis agar dapat 

mencapai kinerja yang optimal. Proses yang sistematis tersebut terdapat 

unsur-unsur seperti prosedur, langkah, dan tahapan yang membentuk 

suatu siklus kinerja. Tahapan dalam siklus kinerja meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, review, dan perbaikan kerja 

(Mahmudi, 2010:17).  

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur 

hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil itu sendiri. 

Indikator kinerja dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu indikator 
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kinerja makro dan indikator mikro. Indikator makro adalah indikator 

kinerja tingkat tinggi yang bersifat strategik di mana pihak eksternal 

lebih banyak berkepentingan untuk menilai organisasi. Sedangkan 

indikator mikro merupakan indikator kinerja level unit kerja yang 

bersifat operasional yang lebih banyak digunakan oleh internal 

manajemen untuk pengendalian dan monitoring kinerja (Mahmudi, 

2010:165). 

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan bagi pihak internal 

organisasi maupun pihak eksternal. Pihak internal organisasi 

memanfaatkan indikator kinerja untuk kepentingan laporan hasil kerja, 

terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. Pihak 

eksternal organisasi memanfaatkan indikator kinerja untuk melakukan 

evaluasi dan pemantauan kinerja organisasi tersebut. 

Pada umumnya publik akan lebih tertarik untuk menilai kinerja 

organisasi secara keseluruhan karena lebih bersifat strategik dan global. 

Sedangkan manajemen membutuhkan indikator pada masing-masing 

unit kerja dan masing-masing personel atau individu dalam organisasi 

agar dapat mengelola kinerja organisasi dengan lebih baik.    

3.  Pelayanan Masyarakat 

Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia untuk mmenuhi kebutuhannya sebagai makluk sosial yang 

membutuhkan bentuan orang lain dalam menjalankan kehidupan. 

Pelayanan biasanya diberikan oleh pemberi layanan kepada penerima 
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layanan karena yang menerima layanan tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari pemberi 

layanan. 

Menurut Ivancevich, dkk, 1997 (dalam Ratminto dan Ati, 2005:2) 

menyatakan bahwa “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat 

mata yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.” 

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan” 

(Gronros, 1990 dalam Ratminto dan Atik. 2005:2). 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 menyatakan bahwa tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terjangkau.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang publik, jasa publik, dan 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan 
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pelayanan publik, badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik sangat erat 

kaitannya terhadap pemenuhan akan barang publik dan jasa publik. 

Barang jasa publik dapat dibedakan berdasarkan derajat 

eksklusivitas (apakah barang atau jasa hanya dapat dinikmati secara 

eksklusif oleh satu orang saja) dan derajat keterhabisannya (apakah satu 

barangatau jasa habis terkonsumsi atau tidak setelah terjadinya transaksi 

ekonomi) (Howllet dan Rames dalam Ratminto dan Atik, 2005:7).  

Penyelenggarakan pelayanan publik terdapat dua organisasi yang 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan. Dua organisasi 

tersebut adalah organisasi tersebut adalah organisasi publik dan organisasi 

privat (Ratminto dan Atik 2005:9).  

a. Kualitas Pelayanan Publik 

Konsep kualitas bersifat relatif, karena penilaian kualitas sangat 

ditentukan dari perpektif yang digunakan. Pada dasarnya terdapat tiga 

orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara satu dengan yang lain, 

yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk jasa pelayanan ketiga 

orientasi tersebut dapat menyambungkan keberhasilan organisasi ditinjau 

dari kepuasan pelanggan (Trilestari dalam Hardiyansyah, 2011:35). 

Kualitas pelayanan adalah: 1) kesesuaian dengan persyaratan; 2) 

kecocokan untuk pemakaian; 3) perbaikan kelanjutan; 4) bebas dari 

kerusakan atau cacat; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan 

setiap saat; 6) melakukan segala sesuatu secara benar; 7) sesuatu yang bisa 
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membahagiakan pelanggan (Fandy Tjiptono dalam Harbani Pasolong, 

2008:132).  

Kualitas layanan yang diberikan adalah hasil dari proses evaluasi 

karena konsumen membuat perbandingan antara layanan yang mereka 

harapkan dengan persepsi layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan 

tergantung pada dua variabel yaitu pelayanan yang diharapkan dan 

pelayanan yang dirasakan (Gronross 1982, dalam Mohammad Idham dkk, 

2013:191). 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Hardiyansyah (2011:53-74) baik dan buruknya kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur tentunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan publik, antara lain:   

1) Motivasi Kerja Aparat 

Aspek motivasi kerja adalah salah satu determinan yang 

mempengaruhi seseorang untuk bekerja. Pemerintah yang 

mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan manusia (aparat) untuk 

mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 

Adanya motivasi yang tinggi dari aparat maka organisasi dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. 

2) Pengawasan Masyarakat 

Rendahnya kualitas pelayanan publik juga bisa disebabkan 

oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. 
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Pengawasan masyarakat yang meliputi komunikasi dan nilai 

masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 

3) Perilaku Birokrasi  

Perilaku birokrasi yang dimaksud adalah karakteristik 

individu dan karakteristik birokrasi yang memberikan pelayanan. 

Baik atau buruknya perilaku aparat dan tujuan birokrasi 

mempengaruhi kualitas pelayanan di mana kualitas yang baik 

nantinya akan menciptakan kepuasan dari masyarakat. 

4) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu 

Implementasi kebijakan harus sesuai dengan perencanaan 

kebijakan yang direncanakan sebelumnya. Suksesnya implementasi 

dari kebijakan suatu pelayanan dapat mencapai tujuan dari 

organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dari organisasi 

tersebut. 

5) Kinerja Birokrasi 

Kinerja birokrasi mencakup pencapaian sasaran pekerjaan, 

inisiatif kreativitas dan kerjasama antar sesama di suatu organisasi 

maupun dengan organisasi terkait, sedangkan kualitas pelayanan 

adalah terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu 

tingginya kinerja birokrasi akan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dari organisasi tersebut. 

6) Kemampuan Aparatur 

Aparat sebagai penyelenggara pelayanan harus mempunyai 

kemampuan yang lebih dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
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dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari organisasi serta 

kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

7) Pengalaman  

Pengalaman juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan, aparat yang sudah berpengalaman dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengetahui bagaimana 

memberikan pelayanan yang baik dan dapat mencapai kepuasan 

dari masyarakat. 

c. Indeks Pelayanan Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi 

pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dan 

dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan 

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan 

diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi Instansi, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-

masing. 

Dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan untuk 

peningkatan kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya upaya 

mendorong kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi unit 

pelayanan publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja 

pelayanan publik. Pelaksanaan evaluasi kinerja juga ditujukan untuk 
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memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai 

peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu 

pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel.  

Pemberian apresiasi berupa penghargaan sebagai bagian dari 

pembinaan aparatur negara. Pemberian penghargaan tersebut merupakan 

langkah strategis sebagai upaya mendorong perbaikan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik dengan memberikan stimulus atau motivasi, 

semangat perbaikan, dan inovasi pelayanan, serta melakukan penilaian 

untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. 

Agar evaluasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, 

transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman penilaian kinerja 

unit pelayanan publik (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 38 Tahun 2012). 

4. Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. 

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun 

kompleks yang rumit. Penerapan setiap individu dalam pemberian 

pelayanan sangat penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang 

dibentuk. Tugas utama setiap perusahaan adalah untuk menciptakan 

pelanggan. Kita percaya bahwa memperkirakan penawaran mana yang 

akan memberikan nilai tinggi. Para pelanggan menginginkan nilai 

maksimal yang dibatasi dengan biaya pencarian serta pengetahuan, 

mobilitas dan penghasilan yang terbatas. Mereka membentuk suatu 
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harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal itu. Kenyataan bahwa 

jika suatu penawaran memenuhi harapan pelanggan, berarti hal tersebut 

akan mempengaruhi kepuasan dan kemungkinan mereka menggunakan 

jasa tersebut kembali (Fandy Tjiptono, 2006:146). 

Menurut Richard F. Gerson (dalalm Muhtosim Arief, 2006), 

kepuasan pelanggan terjadi apabila harapannya telah terpenuhi atau 

terlampaui setelah pelanggan menggunakan jasa yang dibelinya. 

Pelanggan umumnya mengevaluasi pengalaman dari penggunaan suatu 

jasa untuk memutuskan apakah mereka akan menggunakan kembali jasa 

tersebut. Setelah menggunakan jasa untuk pertama kalinya, pelanggan 

menilai tindakan dan pengalaman yang diperolehnya untuk menentukan 

tingkat kepuasannya, hasilnya akan disimpan dalam memori jangka 

panjang dan dipergunakan kembali untuk mengevaluasi beberapa alternatif 

dikemudian hari pada saat mereka akan melakukan pembelian ulang.  

Strategi kepuasan pelanggan menyebabkan para pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut 

pelanggan suatu perusahaan. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini 

adalah bahwa kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang 

yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber 

daya manusia (Fandy Tjiptono, 2006:148). Ada beberapa strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan:  

a. Strategi pemasaran berupa relationship marketing, yaitu strategi di 

mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 
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berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 

lain, dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus 

menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetian 

pelanggan sehingga terjadi bisnis ulangan. Semakin banyak 

kegiatan ekonomi dunia yang dilakukan memulai hubungan jangka 

panjang antar pembeli dan penjual. 

b. Strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan 

yang lebik baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang 

besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar 

tercipta sutau pelayanan yang superior. Oleh karea itu, sering kali 

perusahaan yang menawarkan customer service yang lebih baik 

akan membebankan harga yang lebih tinggi pada produk-

produknya. Akan tetapi, biasanya mereka mendapatkan manfaat 

lebih besar dari pelayanan yang lebih baik tersebut. 

c. Strategi unconditional atau extraordinary guarantees, strategi ini 

berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu juga, 

garansi atau jaminan istimewa mutlak ini dirancang untuk 

meringankan risiko atau kerugian pelanggan,dalam hal pelanggan 

tidak puas dengan suatu jasa yang telah dibayarkannya. Garansi 

tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan. 

Fungsi utama garansi adalah untuk mengurangi risiko pelanggan 
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sebelum dan setelah pembelian jasa sekaligus memaksa perusahaan 

bersangkutan untuk memberikan yang terbaik dan meraih loyalitas 

pelanggan.  

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien, penanganan keluhan 

memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang 

tidak puas menjadi pelanggan perusahaan yang puas. Proses 

penanganan keluhan yang efektif dimulai dari identifikasi dan 

penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak 

puas dan mnegeluh. Sumber masalah ini perlu diatasi, 

ditindaklanjuti, dan diupayakan agar dimasa yang mendatang tidak 

muncul masalah yang sama. Dalam hal ini, kecepatan dan 

ketepatan penanganan merupakan hal yang krusial. Ketidakpuasan 

bisa semakin besar apabila pelanggan yang mengeluh merasa 

keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi ini dapat 

menyebabkan mereka akan berprasangka buruk dan sakit hati. 

Yang terpenting bagi pelanggan adalah bahwa pihak perusahaan 

harus menunjukan rasa perhatian, keprihatinan, dan penyelesaian 

terhadap kecewanya pelannggan dan berusaha memperbaiki situasi. 

Ada empat aspek penting dalam penanganan keluhan (Fandy 

Tjiptono, 2006:166), yaitu: 

a) Empati terhadap pelanggan yang marah 

Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, 

perusahaan perlu bersikap empati, karena bila tidak maka situasi 
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akan bertambah runyam, untuk itu perlu diluangkan waktu untuk 

mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memahami situasi 

yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. Dengan demikian 

permasalahan yang dihadapi dapat menjadi jelas sehingga 

pemecahan yang optimal dapat diupayakan. 

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan  

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera 

ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan 

menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan 

apabila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka 

kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. Apabila 

pelanggan puas dengan cara penanganan keluhannya, maka 

besar kemungkinannya ia akan menjadi pelanggan perusahaan 

kembali. 

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal 

biaya dan kinerja jangka panjang. Hasilnya yang diharapkan 

tentunya adalah situasi “win-win” (realistis, fair, dan 

proporsional), di mana pelanggan dan perusahaan jasa sama-

sama diuntungkan. 

d) Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan 
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Hal ini sangat penting bagi pelanggan untuk meyampaikan 

komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan keluhannya. Sangat 

dibutuhkan adanya metode yang mudah dan relatif tidak mahal, 

di mana pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya, bila 

perlu dan memungkinkan, suatu perusahaan menyediakan jalur 

atau saluran telepon khusus (hot line service) untuk menampung 

keluhan pelanggan atau memanfaatkan e-mail di jaringan 

internet.  

5. Metode Yang Digunakan Dalam Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan 

pesaing. Empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: sistem 

keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis, dan survey 

kepuasan pelanggan (Fandy Tjiptono, 2006). 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu 

menyediakan kesempatan dan akses yang mudah serta nyaman bagi 

para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 

keluhan mereka, media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang 

di tempatkan pada lokasi-lokasi strategis, kartu komentar, saluran 

telepon khusus bebas pulsa, dan  website. Informasi-informasi yang 

diperoleh dengan metode ini dapat memberikan ide-ide dan masukan 

yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk 
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bereaksi secara tanggap dan cepat, untuk mengatasi masalah-masalah 

yang timbul. Berdasarkan karakteristiknya, metode ini bersifat pasif 

karena perusahaan menunggu inisiatif pelanggan untuk 

menyampaiakan keluhan atau pendapat. Oleh karenanya, sulit 

mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kepuasan atau 

ketidak puasan pelanggan melaui cara ini semata. Tidak semua 

pelanggan yang tidak puas akan meyampaiakan keluhannya, bisa saja 

mereka secara langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli 

produk atau menggunakan jasa perusahaan tersebut. Upaya 

perusahaan untuk mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga 

sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi jika perusahaan 

tidak memberi timbal balik dan tindak lanjut yang memadai bagi 

mereka yang telah bersusah payah menyumbangkan ide kepada 

perusahaan. Patut diingat pula bahwa kotak saran atau keluhan yang 

kosong tidak bisa lantas diinterpretasikan bahwa semua pelanggan 

telah puas. 

b. Ghost Shopping (mystery shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper untuk 

berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Meraka diminta berinteraksi dengan staff 

penyedia jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, mereka kemudian diminta 
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melaporkan temuan-temuannya berkenaan dengan kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing. Biasanya para ghost 

shopper diminta mengamati secara seksama dan menilai cara 

perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, 

menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap keluhan. 

Bilamana memungkinkan, ada baiknya pula bila para manajer turun 

langsung menjadi ghost shooper untuk mengetahui langsung 

bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan 

pelanggannya.  

c. Lost Costumer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya 

exit interview saja yang diperlukan, tetapi pemantauan customer loss 

rate juga penting, di mana peningkatan customer loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

d. Survey Kepuasan Pelanggan 

Melalui survey perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik (feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

signal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggan. 
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6. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 

Kualitas pelayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Dalam rangka jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan 

mereka. 

Dengan demikian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, di 

mana perusahaan mengoptimalkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimkan atau meniadakan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan dapat menciptakan 

kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan 

kualitas yang memuaskan.  

Kualitas pelayanan yang unggul dan konsisten dapat 

menumbuhkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan memberikan 

berbagai manfaat (Fandy Tjiptono, 2006:8), seperti: 

a. Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi 

harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

d. Membuat rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

e. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 
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f. Laba yang diperoleh lebih meningkat.      

7. Harapan atau Ekspektasi Pelanggan 

Pelayanan publik erat kaitannya dengan kualitas pelayanan dan 

kualitas pelayanan ditentukan oleh kinerja pelayanan aparatur pemerintah. 

Namun, dalam sebuah konteks kualitas produk baik itu berupa barang atau 

jasa dan kepuasan pelanggan, telah dicapai konsensus bahwa harapan 

pelanggan (customer expectation) memainkan peran penting sebagai 

standar perbandingan dalam mengevaluasi kualitas maupun kepuasan. 

Harapan atau ekspektasi pelanggan adalah keyakinan pelanggan 

sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan standar atau 

acuan dalm menilai kinerja yang bersangkutan. Meskipun demikian 

konseptualisasi dan operasionalisasi harapan pelanggan masih merupakan 

suatu isu yang kontroversial, di mana beberapa konsumen bisa saja 

mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda karena situasi yang berbeda 

juga (Fandy Tjiptono, 2005:122). 

Ekspektasi pelanggan bersifat dinamis dan berkembang dari waktu 

ke waktu, seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima 

pelanggan dan semakin bertambahnya pengalaman. Dalam pengukuran 

kepuasan dalam birokrasi atau organisasi pemberi jasa layanan pemerintah 

di Indonesia telah ditetapkan sebuah metode yaitu sebuah metode survei. 

Metode survei tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang disebut dengan IKM 

(Indeks Kepuasan Masyarakat). 
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8. Quick Respon dan WEB 

Quick dalam arti bahasa Indonesia adalah cepat, cepat disini 

berarti waktu yang singkat untuk menempuh jarak, ruang, dan tempat 

untuk menghasilakan sesuatu hasil yang terbaik.   

Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau 

tanggapan (reaction). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan 

untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca 

indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon 

adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului 

sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan 

seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan 

tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari 

pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau 

sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, 

pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada 

suatu fenomena tertentu. Dalam arti luas berarti quick response adalah 

suatu situasi, di mana tanggapan terhadap sesuatu masalah yang 

diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat (Sobur, 2003). 

Menurut Shelly dan Velmaart (2011: 80) World Wide Web 

(WWW) atau web, terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh 

dunia. Setiap dokumen elektronik di web disebut webpage, yang dapat 

berisi teks, grafik, animasi, audio dan video. 
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Menurut Chaffey (2009: 4) World Wide Web merupakan teknik 

paling umum untuk menyebarkan informasi di internet. WWW dapat 

diakses melalui web browser di mana dapat menampilkan web pages yang 

di dalamnya terdapat elemen grafis dan kode HTML/XML. 

Menurut Mc Leod dan P. Schell (2007: 95) World Wide Web 

adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen 

hypermedia (file komputer) yang disimpan dan kemudian diambil melalui 

skema pengalamatan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa WWW atau World Wide Web adalah suatu sistem 

yang menggunakan jaringan internet yang menyediakan informasi yang 

dapat di akses oleh pengguna dimanapun dan kapanpun di seluruh dunia 

(Rahmat Hidayat 2010). 

9. Hasil Penelitian yang Relevan 

a. Angga Wahyu Putra (2014) yang berjudul “Efektifitas Aplikasi Qucik 

Response Berbasis Web Dan Sms Gateway Dalam Melayani 

Pengaduan Masyarakat”, memberikan hasil untuk memperbaiki sistem 

yang sudah berjalan menggunakan sistem manual dengan sistem baru 

yaitu web dan sms gateway. Serta merancang hasil evaluasi antara 

sistem manual dengan sistem online dengan cara menentukan tingkat 

efektifitas aplikasi pengaduan berbasis web dan SMS gateway dalam 

melayani pengaduan masyarakat. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengkaji tentang pengaduan masyarakat yang 

dilakukan dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan.  

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah bidang kajiannya. Jika penelitian yang sudah 

ada mengkaji tentang sistem aplikasi yang digunakan dalam cara 

peningkatan pelayanan birokrasi pemerintah maka dalam penelitian 

yang akan dilakukan adalah penelitian dengan mengkaji kinerja aparat 

kelurahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode 

yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian 

Quantitatif dengan menggunakan perhitungan hasil dan survey dengan 

kuisioner sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

metode penelitian Qualitatif dengan terjun lapangan dan observasi 

berupa wawancara dan dokumentasi. 

b. Siti Mutia Nurcahyani Liputo (2015) yang berjudul “Penerapan e-

Government Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar”, memberikan hasil E-government 

Kelurahan merupakan sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk 

melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang 

ada pada pemerintahan di kelurahan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan adalah  

sama-sama mengakaji masalah penerapan electronic govermen dalam 

birokrasi pemerintah khususnya di kelurahan. 
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Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi 

dalam penelitian ini adalah di Kota Makassar, sedangkan penelitian 

yang saya lakukan peneliti berada di Semarang. Perbedaan yang lain 

adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada 

meneliti penerapan electronic goverment untuk melakukan proses 

transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada 

pemerintahan di kelurahan, maka penelitian yang sudah dilakukan 

untuk mengetahui pemanfaatan penerapan aplikasi Quick Respone dan 

WEB, kualitas aduan yang dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi 

Quick Respone dan WEB, serta kinerja aparat kelurahan setelah adanya 

penerapan aplikasi Quick Respone dan WEB di kantor keluraahan 

Kalisegoro. 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka  berpikir  adalah  kerangka  yang  bersifat  teoretis  atau  

konseptual mengenai  masalah  yang  akan  diteliti.  Kerangka  berpikir  

tersebut  menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang 

berhubungan antara dimensi yang disusun  dalam  bentuk  narasi  atau  grafis,  

sebagai  pedoman  kerja,  baik  dalam penyusunan metode pelaksanaan di 

lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti. 

Pada umumnya instansi pemerintahan seperti kelurahan, masih 

mempergunakan sistem manual dalam menerima pengaduan dari setiap warga 

masyarakat. Sebagai contoh dalam pengaduan keamanan lingkungan, 
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permasalahan kelurahan ataupun yang lainnya dalam lingkup kinerja 

kelurahan. Dari beberapa kasus yang masih menggunakan pengaduan secara 

manual dirasakan kurang efektif. Terkait dengan penyelenggaran pemerintah, 

baik di pusat maupun di daerah pada saat ini teknologi dibentuk untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terutama 

yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan data, informasi, 

pengetahuan, pengaduan, maupun kebijakan. Sehingga pemerintah yang 

dahulu dikenal dengan pemerintah yang lamban dan susah dapat berubah 

menjadi pemerintah yang  memberikan pelayanan cepat, murah dan 

berorientasi pada hasil seperti diharapkan oleh masyarakat. 

 Pada dasarnya peningkatan pelayanan yang dilakukan dapat dinilai 

dari kinerja pegawai, pelayanan dan kinerja adalah dua hal yang harus saling 

berkaitan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan 

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kelurahan dengan 

adanya kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet dimanfaatkan 

dengan mencanangkan adanya aplikasi quick respon guna meningkatkan 

kinerja dan meningkatkan pelayanan birokrasi kelurahan. 

 Sampai saat ini kelurahan Kalisegoro berusaha mengoptimalkan 

pelayanan kepada msayarakat menggunakan aplikasi berbasis internet yaitu 

pengaduan masyarakat kepada pihak kelurahan dengan menggunakan Quick 

Respone dan WEB . 

Dari uraian diatas mengenai kerangka berfikir dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut:  
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

 

PEMERINTAH KELURAHAN 

KALISEGORO 

Masalah Utama: 

Lambannya pelayanan yang 

dilakukan oleh birokrasi kelurahan 

dalam menanggapi pengaduan 

setiap masyarakat yang dilakukan 

dengan cara sistem manual 

dirasakan masih kurang optimal dan 

efektif. 

Pengaduan masyarakat 

yang berkualitas (benar 

dan objektif) melalui 

aplikasi quick respone 

dan WEB 

Penerapan aplikasi quick 

respone dan WEB 

Kebijakan baru 

pemerintah kelurahan 

dan peningkatan kinerja 

serta pelayanan kepada 

masyarakat 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Pemanfaatan aplikasi Quick Respone dan WEB  yang ada di kelurahan 

Kalisegoro bertujuan untuk mewujudkan kemudahan kepada masyarakat 

dan pelayanan prima yang dilakukan oleh aparat kelurahan kepada 

masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya aplikasi pengaduan Quick 

Respone dan WEB masyarakat khususnya RW 3 mengadukan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, pengaduan 

berupa permasalahan infrastruktur di sekitar wilayah mereka. Namun 

masyarakat lebih merasa puas dengan datang dan bertemu langsung 

dengan aparat kelurahan Kalisegoro daripada harus mealului aplikasi 

Quick Respone dan WEB . 

2. Kualitas aduan yang diberikan oleh masyarakat belum bersifat baik, 

dikarenakan bayak dari masyarakat yang belum bisa menggunakan 

kebebasannya dalam menggunakan aplikasi Quick Respone dan WEB 

dengan benar. Kualitas aduan, pertanyaan, dan informasi yang diberikan 

oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak 

kelurahan. Aduan yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak 

dipergunankan untuk mengadukan perihal yang kurang bermanfaat.   

3. Kinerja aparat kelurahan Kalisegoro mampu menjalankan aplikasi Quick 

Respone dan WEB , untuk aparat kelurahan yang memiliki umur di atas 
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45 tahun tetap dipekerjakan dan diberikan pelatihan dalam menggunakan 

aplikasi. Dari segi psikologis bahwa apararat kelurahan Kalisegoro dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara prima dan 

memiliki motivasu tinggi dalam memberikan kinerja yang maksimal 

dalam menyelesaikan aduan yang diberikan oleh masyarakat melalui 

aplikasi Quick Respone dan WEB.  

B. Saran 
1. Perlu adanya pembenahan terhadap penerapan aplikasi Quick Respone dan 

WEB  yang ada di kelurahan Kalisegoro, perlunya penambahan petugas 

(admin) yang menangani aduan masyarakat, penambahan perangkat 

komputer agar lebih banyak data yang ditampung oleh aplikasi Quick 

Respone dan WEB . 

2. Perlu adanya sosialisasi ulang dan pebinaan secara menyeluruh kepada 

masyarakat kelurahan Kalisegoro sebagai pengguna aplikasi Quick 

Respone dan WEB  supaya aduan-aduan yang diberikan oleh masyarakat 

sesuai standar yang diberikan oleh pihak kelurahan Kalisegoro. 

3. Memberikan pendampingan kepada petugas (admin) agar aparat kelurahan 

Kalisegoro memahami akan penggunaan aplikasi Quick Respone dan 

WEB, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kelurahan 

Kalisegoro.



94 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi buku 
A. Rahman. H. I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

Alex, Sobur. 2005. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia 

Amstrong, Michael. 2004. Performance Management. Tugu Publisher 

Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., dan Hilgard, E. R. 1993. Pengantar Psikologi. 
Jakarta: Erlangga 

Edison, Daud Tarigan. 2012. Membangun SMS Gateway Berbasis Web dengan 
Codeigniter. Yogyakarta: Lokomedia 

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: 

Citra Aditya Bakti 

Fandy, Tjiptono. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayu Media 

Firmanzah. 2008. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor 

Gibson, James L., Jhon M. Ivansevich, dan James H. Donelly Jr. 2008. 

Organisasi; Perilaku Struktur, Proses. Jilid I. Jakarta: Binapura Aksara 

Publisher 

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media 

Hidayat, Rahmat. (2010). Cara Praktis Membangun Website Gratis : Pengertian 
Website. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kompas, Granedia 

Indrajit, R. Eko. 2002. Electronic GOVERMENT. Yogyakarta: Penerbit Andi 

Indrajid, Richardus Eko. 2004. Electronic Goverment (Strategi Pembangunan dan 
Pengembangan Sistem Pelayaan Publik Berbasis Teknologi Digital). 
Yogyakarta: Penerbit Andi 

Indrajit, Richardus Eko. 2005. E-Goverment in Action. Yogyakarta: ANDI 

Kaelan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: 

Paradigma 

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN 

Mangkunegaran, Anwar Prabu. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. 

Bandung: Penerbit Refika Aditama 



95 
 

 
 

Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

Myers, David G. 2012. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika 

Naryono. 2001. Mengenal Kehidupan Berorganisasi. Balai Penerbitan 

Yogyakarta 

Pasolong, Harbini. 2007. Teori Administrasi Publik. Makasar: Alfabeta Bandung 

Pasolong, Harbani. 2008. Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta 

Ratminto dan Atik. 2005: Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Sarlito, Wirawan, Sarwono. 2002. Psikologi Social. Jakarta: Balai Pustaka 

Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika 

Aditama 

Timpe, A. Dale. 2000. Kinerja. Elexmedia Komputindo. Jakarta  

Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung: Pustaka Setia 

Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

Bandung: Fokus Media 

Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja-Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 

Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: 

Banyumedia Publishing 

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba  

Veithzal, Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: 
Dari Teroi Ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada  

Referensi Jurnal 

Razak, Mohamad Idham dkk. 2013. Adaptive of SERVQUAL. Model in 
Measturing Customer Satisfaction towards Service Quality Provided by 
Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) in Malaysia. International Journal of 
Business and Social Science. Vol. 4 No. 10 (August):189-199 

Agus, Arawati. 2007. An Exploratory Study Service Qulity In The Malaysian 
Publik Servis Sector, International Journal of Quality & Reliability 
Management. Vol. 24 No. 2:177-190 



96 
 

 
 

Hayati, Ernani. 2004. Servis Quality and Performance of Public Sector: Study on 
Immigration Office in Indonesia. International Journal of Marketing 
Studies. Vol. 6, No. 6:104-118 

 

Referensi Undang-Undang 

Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kelrahan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Goverment 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


