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BAB I. PENDAIIT'LUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan mempakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai

"Mi negara dan aMi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan

1-'UD 1945 alenia keempa! yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur

::rhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan urnum, mencerdaskan kehidupan bangsa

ilan melalsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik Qtublic services) meliputi

sspek kehidupan masyarakat yang sangat lrras. Pelayanan dan jasa publik bahkan

:imulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah

atau dokter yang dididik di universitas negeri, mengunr akta kelahirarq menempuh

pendidikan di universitas negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola

oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macarn-

macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga

seseoftmg meninggal dan memerlukan surat pengantar dan sural kematian untuk

mendapatkan kapling di tempat pemakaman umum (TpU).

Luamya ruang li"gkup pelayanan dan jasa publik cendemng sangat tergantung

kepada ideologi dan sistem ekonomi suafu negara Sebagai bagian dari sistem

kenegaraan dengan kanstitusi yang kental dengan norrna keadilan, ekonomi Indonesia

dicirikan oleh mzrng lingkup pelayanan publik yang sangat lrras. Sayangnya,

nelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak

Jitopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik
i'ang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia

nemiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan

::oduk-produk pelayanan puhlik yang bersifat kewajiban seperti I(arnr Tanda
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Penduduk (KTP), Karrr: Keruarga (KK), Surat keterangan Gakin, Surat rzin
Mengemudi (SIM), Paspor! dan lain-lain.

Untuk meminimalisir fenomena tingkat korupsi sekaligus meningkatkan
kualitas pelayanan publik, maka diperlukan aparatur pemerintah yang fidlk hanya
dari segi jumlah, tetapi juga memerlukan kemampuan profesionalisme dan kualitas
moral yang berbanding lunrs dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. pengembangan

sumber daya manusia dalam jajlan pemerintahan (organisasi publik) perlu diarahkan
pada peningkatan kemampuan profesional dan pengembangari etika profesi yang
disertai dengan semangat melayani kepada publik (masyarakat). Hal ini sejalan
dengan perkembangan mutakhir dalam paradigma dan praktik administrasi bisnis saat
ini, yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dirayani.

Menanggapi fenomern tersebu! Wawonrntu (1997:19) mengemukakan bahwa
seomng yang profesional dalam dunia pemerintahan, menguasai kebutuhan masyarakat
dan mengetahui cara melntlaskan dan mernenuhi kebuhrhan masyarakat Masyarakat perlu
diptraskan melalui pemenutran kebuhrhannya sehingga masyarakat merasa sebagai
seomng raja Mengingat masyarakar adalah raj4 maka hams dilayani dengan baik

Kondisi persaingan yang semakin ketat saat ini, telah menjadikan
profesionalisrne sebagai salah satu sumber kekuatan, bahkan melalui peningkatan
profesionalisme, suatu organisasi harus dapx mengetahui apa yarrg terbaik bagi klien

"tau pelanggannya Secara internal, menutut adarryakesadaran kerja serta disiplin tinggi
dari para pegawai kearah sikap profesional yang memang harus menjadi etos kerja rtan
budaya keqa (coorTwrote nlkrd\, sedzrrgka,r secara eksternal mampu menyestnikan diri
dan mengantisipasi secara tepat setiap perkembangan yarg terjadi-

Dal'm orga:risasi pemerintahan, sumber daya manusia adalah faltor dominan
yang menentukaa kulitas sistem dan kegiatan sistem administrasi. Dari sisi
penyelenggara:*r pemerintahan, mudah diduga bahwa dinamika kehidupan
masyarakat akan meningkat sebagai akibat kemajuan dan keberhasilan pembangunan

'libarengi dengan dera^snya arLLS informasi yang datang dari luar. Kesadaran
... i
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masyarakat tentang perlunya keterbukaan (trttnsparancy)
(ac c o u n t o b i I i ty) admintstrasi publ ik akan m enin gkat.

pertanggung jawaban

ft
I
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t
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untuk dapat mengimbangi perkembangan tersebut secara efektlf, maka
profesionalisme, sikap tanggap, tanggung jawab morar dan integritas pegawai negeri
(aparatur pemerintah) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus semakin
memadai- Dengan perkataan rain, citra (image) dan sosok pegawai negeri yang
profesional sangat dibutuhkan dalam upaya mengantisipasi h,ntu.1"n, kepentingan dan
kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. untuk itu, pegawai negeri dan
umwnnya aparatur birokrasi publik dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, serta
mampu rnereformasi diri untt* mengubah posisi dan peran yang selama ini dilakukan
kearah ya,lg lebih melayani masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Thoha
(1998-120) yang menyatakan bahwa

Peranan birokrasi yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani,harus diubah menjadi suka merayani, suka m"od"rg*kan tuntutan, kebutuhandan haraan-harapan masyarakat; dari yang suka menekankan kekuasaan danmonolog mau tidak mau harus diubah -.i';uai neksibel, kolaborasi. aligmentdan dialogis; dan cara yang sroganis aiuuarr ;il;";;;;;rja yangrealistis, programis-dan pragmatis. Lebih dari itu semua, perilaku birokrasikita mulai dari pimpin-an sampai ke aparat yang paring bawah harusmenunjukkan sikap yang jujur, bers*u UerLraner, profesional, tidak mudahmaraly mempunyar rasa marq dan mendahurukan merayant pubrik dengansikap yang ramah.

Mengacu pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa sikap dan kemampuan
profesional dari setiap apqqat Jremerintah sangat diperrukan daram upaya
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh karena ih! merupakan
kehamsan bagi Pemerintah unhrk meningkatkan profesionalime aparaft*, karena
hanya aparatur yang berkualitas dan memiliki komitmen prolesional yang dapat
mengembangkan berbagai upaya dan kebijakan untuk menumbuhkan kemandirian
:-nasyarakat.

semangai pelayanan kspa{ra masyaraka! tranrs dihrnbuh kembangkan sclaras
J:ngan pengabdian urtuk kepentingan negarzl Sebagai abdi masyarakaf pegawai negeri. , ,...ri#
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,aparat birokrasi pemrintalran) harus dapat menjadikan dirinya sebagai "public servant"

r,ang senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dall tidak menjadikan

masyarakat sebagai objek layanan, melainkan sebagai subjek layanan- Hal ini sejalan

dengan perdapat Osbome dan Gaeblar (1996:192) bahwa "pemerintah yang demokratis

Iahir untuk melayani walgany4 dan karena itulah tugas Pemerintah adalah mencari cara

unnk menyenangkm warganYa"

Dengan demikian, sikap dan kemampuan profesional dari setiap pegawai

negeri (o!,"tt birokrasi pemrintaan) dapat dilihat dari sejauh mana ia dapat

melakukan optimalisasi pelayanan ke arah yang lebih efisien dan adil, sehingga

memperoleh respek yang tinggi dari masyarakat sebagai pihak yang dilayani'

Dwiyanto (20A2;67), menyatakan bahwa :

Orientasi pelayanan memrnjuk pada seberapa energi bilokmsi dimanfaatkan untuk

penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pernberian pelayanan yang baik dapat

dilihar Oari besamya ;*b* daya manusia yang dimiliki birolaasi ry* efektif

dan didayagunakan urtuk melayani kepentingan pengguna jasa- Idealnya, segenap

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki aryrat bkokrasi, benar-benar

dicuratrkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan

penggunajasa

Mencermati pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan dan sumber

Jaya dari aparat sangat diperlukan, agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai'

Contohnya, antara lain penyediaan waktu kerja aparat yang benar-benar berorientasi

:ada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aparat birokrasi pelayanan yang

ldeal, adalah aparat birokrasi yang tidak terbebani dengan tugas-tugas kantor lain

lifiiar tugas-tugas pelayanan kepada rira-svarakat- Aparat pelayanan yang ideal, jugu

seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain, seperti pekerjaan sambilan di

.,.iar pekerjaan kantor yang dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggarazur

:elayanan. Kinerja pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal, apabila semua

,,iakhr dan konsentrasi aparat benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat

:<ngguna jasa-



Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario sebagai salah satu organisast

rmerintah./birokrasi publik yang berhadapan langsung sekaligus berfungsi

:aemberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan produk jasa

,uiministrasi, seperti pengurusan Kartu tanda penduduk (KTP), karfu keluarg4 stTrat

teterangan (Gakin, mutasi penduduk, nikah, lahir, mati/meninggal, dan lain-lain),

1a-ng diduga belum secara optimal memberikan layanan yang memuaskanmasyarakat

Nngguna. Hal ini diindikasikan dengan sering munculnya keluhan masyarakat

piligguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Aparat kelurahan, terutama

m'kaitan dengan kesiapan dan respon aparat dalam memberikan pelayanan serta

|nrnanya pengurusan surat-surat tertentu. Kondisi ini, setidaknya tidak terlepas

raitannya dengan tingkat profesionalisme yang ditunjukkan petugas/aparat pada saaat

melakukan tugas pelayanan. Untuk menguji kebernaran dugaan tersebut, penulis

mlakukan penelitian dengan mengangkat tema tentang tingkat profesionalisme

qarat kelurahan dan kualitas pelayinan publik dengan mengmbil lokasi di Kelurahan

R.anotana Kecamatan Sario Kota Mando.

A- Peru usan Masalah

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, maka masalah yang akan

ftr,eliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

. Bagaimanakah tingkat profesionalisme dan kualitas pelayanan pablik oleh aparat

pemerintah kelurhan Ranotana Kecamaan S ario? -

1 Apakah profesionalisrne aparat pemerintah kelu*ran Ranotana Kecamaan Sario dapat

meningkatk- t urtlt . p.tuy-- pablik?.

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, maka masalah yang akan

frn:iiti dapat dirumuskan sebagai berikut :

Untuli mengidentifikasi tingkat profesionalisme dan kualitas pelayanan pablik

oleh aparat pen-rerintah kelurhan di Kecamaan Sario-
?.. }
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l. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme aparat pemerintah kelurhan

terhadap kualitas pelayanan pablik.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai

aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk

mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelejari, sehingga selain berguna

bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalzunan peneliti, diharapkan

pula berguna bagi pengembangan perrgb -fruan, khususnya Administrasi Publik.

l- Dari aspek pralcisnyq hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif

pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil kepuh-san, tenrtrarna dalam

memecahkan permasalahan serup4 serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian

sejenis dimasa mendatang.

?.. 4
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BAB II. KERANGI(A TBORI DAN HIPOTESIS

A. Profesionalime Aparat pemerintah Kerurahan

l. KonsepProfesinalisme

Profesionalisme menurut Pamudji (1994.20-21) berasal dari akar kata
profcsi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istrrah proffesion, ya,glerarti :

a vocation or accupotion requiring advanced trainning in some liberal
art or science and usually involving mental rather than manual work, os
teaching engineering, writing, etc (suatu rapangan kerja atau accupation
[ya"g] menuntut mengedepan trainning lalam beberapa ilmu
pengetahuan atau seni liberal dan pada um-unnya menyertakan mental
dibanding/bukannya pekerjaan manrar, seperti me ngaj ar rancan g-bangun,
penulisan, dll). - Dari kata dasar proffesion ini, kemudian muncul katajadian prffisionot yang artinya engoge in speciar occupotion for pay etc
dan proffesionalism ya",g artrnya piffisionil quali,y, ,irrur, 

"ir.
Sedangkan menurut Hgrry (1995:30r), suatu profesi bisa didefinisikan

sebagai bidang khusus dan tersendiri, umunya memerlukan pendidikan tinggi
sekurang-kurangnya empat tahun, serta menawarkan karier seumur hidup bagi
yang menekuninya. Profesi selalu dikaitkan dengan masalah status.

Lebih lanju! Pamudji (1994:22) mengartikan tenrang seseorang ).ang
profesional itu sebagai berikut :

Seseorang yang tergolong profesional, yang berarti memiliki atau
dianggap memiliki keahrian, akan melakukan kegiatan-k egiatan
(pekerjaan) 

.diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan
keahliannya itu, sehingga menghasirkan pelayanan publik y*g tJ;r, uuit
muh-rnya, lebih cepat prosesnya, m,ngkin ictin berrJasi, yang
kesemuanya mendatan gkan kepuasan pada i'arga masyarakat.

Pengertian profesional secara sederhana diartikan oleh Suit dan Almasdi
(1996:103), sebagai :

Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang daram merakukan
pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Hasir dari
pekerjaan yang diraksanakan itu, bira ditinjau dari segara segi, terah
sesuai dengan porsi. objektil, serta bersilat terus menerus dalam situasr
dan kondisi yang bagaimanapun, serta dalam jangka waktu penyeiesaian



yang relatif singkat. Demikian sempumanya hasil pekerjaan itu,
disamping pelayanan dan perilaku yang diberikannyq menyebabkan sulit
pihak lain untuk mecari cela-celanya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa
"seseorang profesional tidak dapat dinilai dari satu segi sajq tetapi harus
dari segala segi, yairu disamping keahlian dan keterampilanqya, juga
perlu diperhatikan mentalitasnya".

Mencermati pendapat di atas, terkandung makna bahwa seseorang yang

:rofesional adalah mereka yang benar-benar memiliki keahlian, keterampilan,

sikap mental terkendali.'t,:r,. ::i, serta dapat menjamin bahwa segala sesuaunya

Jari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dalam

:enilaian semua pihak.

Profesionalisme dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981) yang

:ikutip 3-okrow'inoto (1996;190), diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh

..seorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi

'.epada seseorang. Alasan pentingnya kecocokan antara disiplin ilmu atau

'eahlian yang dimiliki oleh seseorang karena jika keahliar yang dimiliki

,"3seoftrng tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya akan

:rdampak kepada in-efektifi tas organisasi.

Sedangkan dalam pandangan lokrowinoto (1996;190) birokrasi dapat

: l'atakan profesional atau tidak, diukur melalui kompetensi sebagai berikut;

-- Profesionalisme yang Wirausaha (Entrepr e neur ia ! - P r ofe s i onali sm) .

Kemampuan untuk melihat peluang-peluarig yang ada bagi peningkatan

pertumbuhan ekonquri nasional, keberanian mengambil risiko dalam

memanfaatkan peluang, dan kemampuali untuk menggeser alokasi sumber dari

kegiatan yaag berpro<luktifitas rendah kc produktifitas tinggi yang terbuka rl:rn

memberikan peluang bagi terciptanya lapangan kerja dan peningkatan

pendapatan nasiona.l.

Profesionalisrne yang lvfengacu Kepada Misi Organisasi (ll4i.ssion-drit,en

,Dro.fesionali.rm).



-

Kemampuan untuk mengambil

perlu dan mengacu kepada misi

professionalism), dan tidak semata

berlaku (ru I e -drive n pr ofe s s i ona I i s m).

keputusan dan langkah langkah yang

yang ingin dicapai (mission_driven

mata mengacu kepada peraturan yang

c' Profesional isme pemberday aan (Emp ow e r i ng - p r ofe s i o na r i s m.

Kemampuan ini diperlukan untuk aparafur pelaksana atau jajaran barvah
(grossroots) yang berfungsi untuk memberikan perayanan pubrik (service
provider)- Profesionalisme yang dibutuhkan dalam har ini adarah
profesionalisme-pemberdayaan 

(e mp ow er ing-pr efe s i o na r i s m) yang sangat
berkaitan dengan gaya pembangunar. Dalam konsep ini birokrasi berperan
sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh
berkembang dengan kekuatan sendiri (enabrer), (osborne & Gaebrer,r996).

Menunrt Siagian (2000) profesionarisme diuk,r dari segi ya dalam
menjalar*an firngsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menumt
pendapat t'ersebul konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

a. Kreatifitas (creativity).

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan
pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil
untuk rnengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang
dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparafur yang kreatif hanya
dapat terjadi apabila; terdapat ikrim yang kondusif yang mampu mendorong
aparatur peme.intan untul< mencari idc baru dan konsep baru serta
menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pcmimpin untuk
memberdayakan bau,ahan anLara lain merarui partisipasi daram pengambiran
keputusan yang menyangkut pekerjaan, nrutu hasil pekerjaan, karier dan
penyelesaian perrnasalahan tugas.

Inovasi (inno,-asi).

Penrujudannya berupa hasrat dan tekad

dan menggunakan cara baru, .metode keria

untuk mencari. menemukan

baru, daiam pelaksanaan



tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa

cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

c. Responsifitas (responsivity).

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspifasi

baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi

harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas

dan fungsinya.

Dengan tingkat kemajuan yang'.jr. r dicapai dewasa ini, penilaian

terhadap profesionalisme pegawai tidak lagi hanya terkait dengan

keterampilan, kemahiran dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan

pekerjaan tertentu. Dalam infor PAN No.3 (1992:8)juga dikemukakan bahwa

"pengertian profesionalisme yang hanya dikaitkan dengan keterampilan,

kemahiran dan keatrlian berlaku secara makro dan baru menggambarkan arah

pencapaian peningkatan mutu institusi/organisasi. Untuk memahamai

profisionalimse secara konglait, Johnson (1991:18) membedakan dua jenis

pendekatan profesi, yaitu model ciri (fi'ait) dan model fungsionalis

(functionolisf), yang diartukannya sebagai berikut :

Model ciri profesionalisme memberi pemmusan yang cendemng
tidak begitu absrrak. Pendekatan model fungsionalis lebih abstrak
dan ditandai oleh penjelasan yang lebih banyak. Dalam
perumusannyq model-model fungsionalis tidak berusaha untuk
memaparkan deretan panjarrg ciri/sifat tertentu, sebaliknya
komponen-komponen model ini dibatasi sampai hal-hal yang
dianggap mempunyai re!c','arci firngsionalis bagi masy arakat sebagai
keseluruhan atau bagi hubungan antara si profesional dengan klien.

Suatu ilustrasi pendekatan model ciri, dapat dilihat paria karya Millerson

(1964:15) yang mengemukakan pekerjaan profesional. dengan atribut :

1. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis;

2. Penyediaan latihan pendidikan;

3. Pengujian kernampuaar anggotq

4. Organisasi:
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5. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional; dan

6. Jasa/pelayanan yang sifatnya altruistik.

Sedangkan abstraksi dari pendekatan model firngsionalis dapat dilihat
dari penjelasan Barber (1963:671-672), yang menyatakaa bah*a ..definisi

sosiologis pekerjaan harus serlapat mungkin membatasi diri pada differenria
specifica profesional". Lebih lanjut Barber (1963:672) mengemukakan

perilaku profesional daram empat atribut terpenting, yaitu :

l. Pengetahuan umum dan sistematis yang tinggi; .
2. Lebih berorientasi kepada kepentingan ,mum dibanding dengan

kepentingan diri sendiri ;

3' Adanya pengawasan ketat atas perilaku pribadi melalui kode-kode etik
yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan serta melalui asosiasi-
asosiasi sukarela yang diorganisasikan dan dijalankan oleh para pekerja
spesialis itu sendiri, dan

4- Suatu sistem balas jasa (berupa uang dan kehormatan) yang terutama

merupakan lambang-lambang prestasi kerja sehingga merupakan tujuan.
dan bukan merupakan alat untuk mencapai hrjuan kepentingan pribadi.

Dari kedua jenis pendekatan yang dikemukakan, terdapat beberapa

dimensi yang tercakup di daram pekerjaan dan perilaku profesionar, yang

sekaligus akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai profesionalisme
pegawai, yaitu : memiliki pengetahuan, keterompilan atau keahlian,

semangat kerja, sikap altruistih serta odanyo keraaran ftrhadap aruran
main profesionol (kode etik).

l. Konsep aparat Pemenntah Kelurahs$ _

Didalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa Kelurahan adalatr *.ilayah kerja Lurah sebagai

perangkat daerah kabupaten dan / atau claerah kota dibarvah kecamatan yang

ditempati oleh sejumrah penduduk yang mempunyai organisasi rangsung
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dibawah camat, dan tidak berhak menyerenggarakan rumah tangganya

sendiri (Anonimou s, 20M).

Pasal 120 ayat 2 (undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
,tentang

Pemerintahan Daerah) disebutkan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota

terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DpRD, dinas daerah, lembaga

teknis daeratr, kecamatan, dan kelurahan. Hal ini diiuatkan dalam

Penjelasan pasal 127, ayat (l) bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pada pasal 127 undang-undang tersebut dicantumkan bahwa :

a. Kelurahan dibentuk di wilayai kecamatan dengan perda berpedoman

pada Peraturan Pemerintah-

b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pel impahan dari Bupati/Wal ikota.

c. Selain tugas tersebut di atas, lurah mempunyai tugas :

1). pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

2). pemberdayaan masyarakat.

3). pelayanan masyarakat;

4). penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

5). pemeliharaan prasaftrna dan fasilitas pelayanan umum;

d Lurah diangkat oleh Bupati/walikota alas usul camat dari pegawai

negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan

memenuhi p€rsyamtan sesuai dengan pcratumn perundang-undangan.

e Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jarvab kepada

Bupati/Wal ikota melal ui Camat.

f Lurah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh perangl<at kelurahan.

g Perangkat kelurahan bertanggung jarvab kepada Lurah.

h UntLrk kelancaran pelakszrnaan tugas l-urah. clapat dibentuk lembaga

lainnya sesuai dengan kebuhrhan yang ditetapkar dengan perda.
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Penjelasan Pasal 127 ayat (g) bahwa yang dimaksud dengan rembaga

lain dalam ayal ini adalah lembaga kemasyarakatan seperri Rukun Tetangga,

Rukun w*ga PKli Karang TarunE dan Lembaga pemberdayaan

Masyarakat- Adapun perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris KeluLihan
dan Kepala-Kepala Lingkungan yang bertugas membantu kepala kelurahan
dalam menjalankan roda pemerintahan. perangkat keluraharl bergantung
jawab kepada Lurah, dan perangkat Kerurahan adarah pegawai negeri sipil
yang diangkat bersama denga.. kepala Kelurahan oleh Bupati/Walikota atas

narna.Gubernur, dan kepala Kelurahan bersama perangkat Kelurahan juga
diperbantukan pada daerah otonomi yang ditetapkan dengan su_rat keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tersebut terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan
yang berfugas dan berllngsi menjalankan roda pemerintahan di dalam
Kelurahan itu sendiri dan menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi
dan singkornisasi sebagaimana dimaksud maka,

a- Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan

b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan
c' Kepala urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kerurahan.

Tugas dan fungsi perangkat Kerurahan daram rangka mengerora
administrasi pemerintahan kelurahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekr"etacs kelirrahan :

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut .

1). Tugas sekretaris kelurahan

lvlenyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahar dan

memberikan prelayanan staf kepada kepala keluralun.

2). Fungsi sekretaris kelurahan

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas niaka se kretaris

kelurahan mempunyai fungsi :
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- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan;

- Melaksanakan urusan keuangarl urusan pemerintatmrL ums€ul

pembangunan dan unsan kemasyarakatan.

b. Kepala Lingkungan :

Kepala lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1). Tugas kepala lingkungan :

Melaksanakan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya

2). Fungsi kepala lingkungan :

- Mambantu pelaksanaan tugas kepala kelurahan dalam wilayah

kerjanya.

Melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan, apabila kepala

kelurahan berhalangan hadir melakukan tugas diwilayah

kerianya.

Pemerintahan kelurahan adalah merupakan keseluruhan

penyelenggil^^n kegiatan pemerintahan kelurahan dalam hubungannya

dengan pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan atau juga dapat dikatalian

bahwa oleh pemerintahan kelurahan berfungsi sebagai pelaksana dalarn

pencapaian fujuan pemerintahan kelurahan itu sendiri. Hal ini dipertegas

bahwa pemerintahan kelurahan adalah pelaksana penyelenggara semua

kegiatan yang bersumber pada wewenang pemerintahan kelurahan yang

terdiri atas tugas-tugas, kewaj iban, tanggungj awab dan hubungan-hubungan

kerja yang dilaksanakan den[an bcrlandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan kelurahan.

Pemerintahan kelurahan itu sendiri tidak dapat melepaskzrr diri

daripada fi.mgsi pemerintahan negara sebab pemerintahan kelurahan adalah

merupakan organisasi yang paling bawah daripada pemerintahan negar4

maka dengan demikian dapat dilihat betapa pentingnla fungsi administrasi

pemedntahan kei urahaa dalam me laksanakan ke giatannya.
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Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa fungsi pemerintahan kelurahan

sebagai berikut :

a. Merencanakan, yaitu membuat suatu rencana kerja atau program

operasional yang sesuai dengan segi pendekatan yang mengarah kepada

suafu tujuan, fungsi serta ruzlng lingkup tugas dan kewajiban juga

tanggungjarvab dari para anggota perangkat kelurahan.

b. Mengkoordinir, yaitu mengorganisir seiumh kegiatan alaral.at, tugas,

tanggungjawab serta *'ewenang sekian rupa dari seluruh pamong

kelurahan .sehingga terdapat suatu organisasi yang digc-kkan sebagai

suatu kesatuan di dalam pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan yang

baik.

c. lv{engawasi, yaitu mengawasi selumh kegiatan yang sedang

dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan-

d. Mengadakan kerja sama, yaitu memimpin keseluruhan kerja sama

yang traik antara anggota masyarakat, instansi-instansi atau badan-

badan/organisasi atasan dalam tingkat kelurahan.

Berdasarkan fungsi pemerintahan kelurahan, maka dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa antara fungsi administrasi negara dan fungsi

administrasi pemerintahan kelurahan mempunyai kaitan yang sangat erat di

dalam pengelolaan administrasi baik di dalam tugas di bidang pemerintahan,

tugas di bidang urnurn, tugas di bidang tata usah4 data statistik kronologis,

serta kegiatan di bidang operasional dan lain-lain sehagainya.

- Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Goet,sh dan Davis (dalam !iptono, 1996:51), kualitas merupakan

':u kondisi dinamis r ang ocrhubungan dengan produk, jas4 manusia, proses dan



Lebih lanjut Triguno (1997.16) mengartikan kualitas sebagai suatu standard

yang harus dicapai oleh seorany' kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas

sumber daya manusi4 kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang

berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti "memuaskan kepada'yang

dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan/

persyaratan pelanggan/masyarakat". .

Kata kualitas itu sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh

pengertian kualitas menurut'ljiptono (1995) adalah :

1. Kesesuaian dengan persyaratan,

2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan berkelanjutan;

4. Bebas dari kerusakan/cacat;

5. Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat;

6- Melaliukan segala sesuafu secara benar;

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu

sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara

memuaskan. Menurut Triguno (1997:-78) pelayanan/penyampaian yang terbaik, yaitu

melayani setiap sa2t, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan

menolong, serta profesional dan mampu-" Lebih lanjut, dikatakan bahwa secara

garais besar ada empat unsur pokok yang terkandung di dalam pelayanan yang

unggul (.service excellent), ).aitu : keccpatan, lictcpiitan, kerarnahan dan kenyamanan.

Keempat komponen tersebut. merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, artinl,u

:elayanan menjadi tidak cxcellence bila ada komponen yang kurang. Kualitas

:saflayanan yang baik akan dapat memberikax kept,asan kepada masyarakat, yang

eda akhirnya akan menciptaiian loyalitas masyarakat kepada organisasilinstitusi

,ng bersangkutan.

Selanjutnya, Wyckof (dalanr .Iliptono. 
1996:59) mengartikan kualitas

,, ..-. ;.'JrteBt€tu sebagai "tinskat ktunggulan yang diharapkan dan pengendalian
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Lebih lanjut Triguno (1997:76) mengartikan kualitas sebagai suaru srandard
yang harus dicapai oleh seorang/ kelompol</lembaga/organisasi mengenai kualitas
sumber daya manusi4 kualitas cara kerja" proses dan hasil kerja atau produk yang
berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti ..memuaskan 

kepada yang
dilayani' baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan/
persyaratan pelanggan/masyarakat,,. 

.
Kata kualitas iru sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh

pengertian kualitas menurut ljiptono (1995) adalah : , ., ,.
l. Kesesuaian dengan persyaratan;

2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan berkelanjutan;

4. Bebas dari kerusakan/cacat,

5' Pemenuhan kebuhrhan perangggan sejak arvar dan setiap saat,
6. Melaliukan segala sesuafu secara benar;

7. Sesuatu yang bisa memtrahagiakan pelanggan.

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu
sikap atau cara karyawan daram melayani pelanggan atau masyarakat seca-ra
memrr;rskan- Mcnurut Triguno (r997:7g) perayanan/penyampaian yang terbaik, yaitu
melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan
menolong, serta profesional dan mampu." Lebih lanjut, dikatakan bahwa secara
garais besar ada empat u.nsur pokok yang terkandung di daram perayanan yang
unggul (service exceilent), yaitu : keccpatan, ketepatan, keramahan dan kcnyama,an.
Keempat komponen tersebut, mempakan satu kesatuan yang terintegrasi, artinya
pelayanan menjadi tidak excerence bira ada komponen yang kurang. Kuaritas
jasa/layanan yang baik akan dapat memberikan kep,ass-11 kepada masyarakat, yang
pada akhimya akan menciptakar loyalitas masyarakat kepada organisasi/institusi
i'ang bersangkutan.

selanjutnya. wvckof (dararn !iptono. r996.59) mengartikan kuaritas
:sa/layanan itusebagai ''rinrkai keungguran yang diharapkan dan penge naarian- . : i#.Jt
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atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan,,. Ini
berarti, bila jasallayanaq yang diteri ma Qterceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas jasa/layanan dipersepsikan baik dan memuaskan,
sebaliknya bila jasa/layanan yang diterima lebih rendah dari padE yang
diharapkan, maka kualitas jasa/rayanan akan dipersepsikan buruk.

I-ebih lanjut, pengertian tentang pelayanan publik, diartikan oleh pamudji

(1994:21-22) sebagai berikut : "Berbagai kegiatan yang ue.rrlr* memenuhi
kebutulran masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa- pelayanan publik dalam
bahasa asing sering diterjemahkan sebagai pelayanan publik, yang didalamnya juga
mencakup kegiatan-kegiatan public utilities, seperti rnisalnya transportasi, telegram,
telepon (postel), air bersih (pAM) penerangan (pLN), rumah sakit, dan lain-lain.

Menurut The Liang Gie dkk {r9g2:273) di daram ensikropedi
administrasi dikemukakan bahwa pelayanan publik didefenisikan sebagai
kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan
diri kepada publik- Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah birokrasi
publik, yang memiliki orientasi pada pelayanan. orientasi pada pelayanan
menunjukkan pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh aparatur pemerintah, perru ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu
pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990)
mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada l0 (sepuluh) dimensi yang harus
dipcrhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai
berikut:

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komgnikasi;
l' Realicble, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanar

yang dijanjikan dengan tepat:
': 

Respotuiveness- kemauan unnrli membaltu konsumen bertanggunu .;alr.ab
t erhadap kual i tas q_el.ai anan i an e d i beri kan ;

- -'-Pz :v=
.'. 

'-!*:+Y-i

17



Competence, tuntutan yang dimirikinya, pengetahuan dan kekampiran yang
oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;

courtesy, sikap atau periraku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan
konsumen serta mau merakukan kontak atau hubungan pribadi;
Credibility' sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan
masyarakat; .
security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan
resiko;

Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
Communication, kemauar pemberi perayanan ,nfuk mendengarkan suara,
keinginan atau aspirasi peranggan, sekarigus kesediaan unhrk seraru
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
Understanding the customer, melakukan segara usaha unfuk mengetahui
kebutuhan pelanggan.

organisasi pelayanan pubrik mempunyai ciri pubric accuntabiriry,
dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaruasi kuaritas

layanan yang mereka terima- Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu
Iayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima
Iayanan dan aparat peraksana pelayanan itu. Evaruasi yang berasar dari
ngguna perayanan, merupakan eiemen pertama daram anarisis kualitas
layanan publik- Eremen kedua daram anarisis adarah kemudahan suatu
layanan dikenari baik srberurn calarn proses atau seterah perayanan itu
rcrikan.

Adapun dasar untLrk menilai suatu kuaritas perayanan seraru berubah dan
' Apa yang dianggap sebagai suatu perayanan yang berkuaritas saat ini tidak
I dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkuaritas pada saat yang Iain. Maka
lan terhadap kuaritas sangat surit untuk dicapai. Dalam har ini yang
pertimbangan adal'ah kesuritan atau kemudahan konsumen dan produsen cri

nenilai kualiuis pelayan$isambar I )

baik
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Gambar I

Diagram Matrik Penilaian pelayanan

Tingkat kesulitan produsen di
dalam mengevalusi kualitas

Tingkat kesulitan ffiuna
di dalam mengevaluasi kualitas

Rendah Tlnqqi

Rendah MutualKnowledge
(Pengetahuan Tlmbal balik)

Producer
Knowledqe

l rnggi C.onsumer

Knowledqe
Mutrcllgnonnte

(Ketidak-Tahuan Timbat balik)

Sumber : Kieron 
{alsh, 1991 (datarn mqialah public Artrninis6ation)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kuaiitas dapat diberi pengertian
sebagai totalitas dari kaiakteristik suatu produk @arang danlatau jasa) yang
menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan
scbagai segala sesuatu yang memtrasftsl pelanggan atau sesuai dengan persyaratan
atau kebutuhan. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besamya
sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif di dayagunakan
unfuk melayani kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat
birokrasi sangat diperlutian ag* orientasi pada pelayanan dapat dicapai
(Dwiyanto ,2002:67).

Dalam kaitannya dengan perayanan aparat pemerintah, Rasyid
(1997:3-4), mengemukakan bahwa manfaat dari optimalisasi pelayaan yang
efisien dan adil sebagai berikut :

Pelayanan publik yang efisien dan adil akan secara rangsung dapat
merangsang lahimya respek masyarakat atas sikap profesional f,ara birokrat
sebagai abdi masyarakat (ser-uuiti' ieu,lers). Pada ilngt 

"t tertentu, kehadiran
birokrat yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong
terpeliharanya iklim kerja keras, disiprin dan kompetitif.

Dengan demikian, melarui pelayanan yang baik, serain dapat bermanfaat
bagi masyarakat, juga dapat bermanfaat terhadap cika aparat pemerintah itu sendiri.
\'{engingat semakin pentingya kualitas pelayanan- organisasi publik perlu melakukan
icentifikasi terhadap produk atau jenis pelayanan. serta faktor-faktor yang
:rempengaruhi kualiras pelay-alan lv{enurut Inlo pAN Selayang pandang (1990.35),

,.|t+
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r,::.wa Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat

:isiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan,

,l:regawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menurrbuhkan Serta

i:.:mberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan

:"'k dan kewajiban masyarakat.

C. Profesionalisme Aparat Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik

Kernampuan aparahn pernerintah rmtuk membsrikan pelayanan terUaik

i:epada masyarakat akan membawa dampak positif bagi reputasi, image dan

performance pemerintah di mata masyarakat. Hal ini pula akan berdarnpak positif

'cagi mengalirnya dukungan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Untnk memberikan pelayanan yang berkualitas, maka pegawat/aparat pemerintah

dituntut memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan lebih spesifik guna

memuaskan masyarakat pengguna atau pelanggan yang membutuhkan pelayanan

tersebut.

Untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebuhrhan masyarakat akan pelayanan

yang semakin berkembang, Pemerintah perlu sedini mungkin mengusahan

profesionalisme aparatur (pegawai negeri). Hal ini sejalan dengan pendapat Kristiadi

(1998:135) yang menyatakan bahwa : Dalam fungsi pelayanannya, aparatur negara

harus menciptakan kondisi keseimbangan antara tuntutan altual masyarakat dengan

kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk itu, profesionalisme aparatur

mutlak diperlukan seiring dengan pendayagunaan kelembagaur dan ketatalaksanaan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rasyid (1997 b: l7-18) yang

menyatakan bahwa ".....agaknya sulit diingkari bahwa peningkatan kualitas

profesionalisme para birokrat merupakan suatu keharusan. Yang perlu dijaga adalah

:ksesnya yang bisa merugikan masyarakat, sepeti lahitrrya sikap arogansi dari para

::rokrat akibat kepercayaan diri yang berlebihan. Bagaimanapun juga, kemampuan

::merintah untuk memberi respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan-
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a aparaturnya memiliki kualitas profesionalime yang tinggi'

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat

hgte*aitan bahkan pengamh antam faktor profesionalisme aparat bkokrasi pemrintah

rrhadap k-ualitas pelayanan publik Hal ini mengandung makna bahwa ketika aparat

psrnaintah firampu maingkatkan profesionalismerrya dalam memberikan p"luy*ry

i€pada masyarakat penggun4 maka padasaal yang sama masyarakat akan merasakan

krpuasan dari pelayanan publik yang berlctralitas-

D. I{ipotesis , ,].:,

Berdasarkan simpulan sementara sebagai kerangka zuurn dalam membangun

hipotesis penelitian, maka ,Capat dirumuskan hipotesis yang akan diuji

keberlakuannya melalui data empirik, sebagai berikut : "Profesionalisme aparat

pemerintah kelurahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan

Ranotana Kecamatan Sario Kota Manado"-



tsAB III. UECODE PENELITIAN

A. Desaia Penelitian

penelitian ini menggunakan desain analitik diagrnstik dengan metode deskriptif-

?enggurnan desain dan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa disaru sisi,

jesain yang digunatan sangal relevan dengan tujuan penetian, scrnentara di sisi yangrlai+

;€nggunaan metode deskriptif dimungkinkan karena penelitian ini mengangkat

permasalatr,an yang cukup aktual serta bertujuan untuk menganalisis gejala sosial'

B. Variabef Penelitian dan Definisi Konsep

penelitian ini dibatasi pada satu variabet bebas, yaiur profesionalisrne aparatrr

pemerintah keltrratlan sebagai variabel bebas (independent variabel) dan kualitas pelayanan

publik sebagai variabel tak bebas (dependent vaiabel), variabel lainnya dianggap

dalam kondisi kon$an-

Adapun definisi konsep dan indikator masing-masing variabel dapat

dikemukakan sebagai berikut :

1. Profesionalismeaparatkelurahan

Secara konseptual, profesionalisme didefinisikan sebagai seseorang yaflg

memiliki pengetahuan dan keterampilan/keatrlian serta sikap mental yang

terkendali dan terpuji , yang selalu mengutamakan sikap altmistik dan mampu

menghasilkan produk yang nyata dan dapat dirasakan oleh anggota masyarakat

juga dapat menjamin bahwa segala sesuatu dari perbuatan/ pekerjaannya berada

dalam kondisi yang rerbaik dari penilaian semua pihak. Variabel ini diukur dari

indikator-indikator : pengetahuan, keterampilan atau keahlian, semangat kutja

sikap altruistik, serta adanya ketaatan terhadap aturan main profesional (kode

etik profesi)

l. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik didefinisikan sebagai tingkat keunggulan yang

diharapkan clari layanan publik dan pengendalian atas tingkat keunggulan

-L.. -.er -*.
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tersebut, untuk memenuhi tuntutan masyarakat (pelanggan). Bila layanan

l ang diterima/dirasakan sesuai yang diharapkan, maka kualitas layanan
dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya bila layanan yang diterima
lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan
buruk. Jadi, baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada kemampuan
penyedia [ayanan dalam memenuhi harapan/tuntutan pelanggan. Adapun
indikator variabel kualitas pelayanan publik diukur dari : keandalan,
ketanggapan, jaminan, empati, bukti langsung.

Definisi Operasional

Secara konkrit kedua variabel tersebut di

indikatornya sebagaimana dapat dilihat pada

atas dijabarkan kedalam komponen

Tabel l.

Tabel 1 . Operasionafisasi Variabel penelitian

Variabel Komponen Indikator
I

;f."i"""Ii*";
Aparat

Kelurahal
tx)

2 3
Pengetahuan l. Pemahaman terhadap tujuan dan misi

yang diemban/dicapai
2. Penguasaan terhadap bidang pekerjaan

sesuai tugas/fungsi
3. Pemahaman terhdap jenis layanan yang

diberikan
4- PemaJ.amal terhadap kebutuhal/

kepentingan pelanggan
5. Pemahaman terhadap salan a / peraJatag

yalg digunakan.
Keterampilal 1. Kemampuan bekerja secara tepat sesuai

metode/ prosedur yang sederhala
l:- Kemampuan untuk bekerjasama
3. Kemampuan mengantisipasi munculnya

masalah/ keluhan
4. Kemampuan dalem menga-mbil

keputusan
5. Kema-rnpual menyelesaikan masalah/

keluhan aecara tuntas
Semangat Keria Kehadirar pegawai dalam bekerji

Kreativitas dalam mengupayakan cara
keqal prosedur keq'a barq
lnisiatif 612la m mengatasi ma se 1a]:
Keharmonisar.r dala-rn bekeria

1

2

.f

4
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Variabel
i

Kuaiitas
Pelayanan

Pubtik
m

Komponen lndikator) 3
5. Keuletal /kqseriusan Uet<eria

Keandalan l-Keberadaan dan kesiapan aparat paa"
saat dibutuhkan

2. Ketepatan waktu dalarn memberikan
layala-n

3. Ketepatan dalam menyelesaikan
layalart sesuai kebutuhan

4. Kecepatan dalam memberillan layanan
sesuai tugas dan kebutuhan

Ketanggapan 1- Kemampuan dan ke.ep"t".
merranggapi dan Lrci-a, adapi masalah

2. Ketanggapan terhadap keluhan
masyarakat

3- Ketanggapan dalarn proses pelayanan
4. Ketalggapal dalam penyediaal fasilitas

pelayanan.
Jaminan 1. Sopan santun dan k..a-.han drta.u,

pelayanan
2. P-engetahuan yarlg luas dan cakap

dalam memberikal pelayanan
3. Adalya jaminan terhadap keluhan yang

disampaikal
4. Pen-anganan terhadap semua

masalah /kendal.a sampai tunta.s
EmpaLi 1- Perhatian dan pelayanal ya.1g tutus

kepada masyarakat
2- Kemampuan berkomunikasi dengan

masyarakat
3- Kemampuan memaharni kebutuhan

masyarakat
a. Femberian pelayanan tanpa memandang

status sosial. masjrarakat
Bukti Lalgsung 1- Kualitas dan kejujuran datarn purrgutan

2. Mantapnya pelayanan yang diterima
3. Harga pembayaran sesuai ketetapan
4. (rralitas sai;l11a dan perala1.l

pelayanan yang ada mernenuhi harapan
masyarakat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian

-,\arakat pengguna layanan"

-arnatan Sario per I Jaauari

ini adalah semua aparat kelurahan Ranotana dan

Berdarkan data statistik Kelurahan Ranotana

2011 tercatat jumlah aparat kelurahan yang ada

. ,,,.8,.1;
' is E!
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-.ebanyak 14 orang dan jumlah KK (masyarakat pengguna layanan) sebanyak 793

{K.

Mengingat jumlah aparat kelurahan sangat sedikit, maka penarikan sampel

:esponderq baik aparat maupun masyarakat pengguna jasa layanan digunakan teknik

purposive, yakni dengan menetapkan sebanyak 60 orang, yakni aparat kelurahan

-'ebanyak 14 orang dan selebihnya sebanyak 46 orang adalah pengguna layalian. Hal ini

Japat dijelaskan bahwa masyarakat pengguna Iayananlah yang lebih *.Luf,u*i k-uaiitas

stratg pefayanqn yang diberikan oleh aparat pemerintah.

E. Telrnilr Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris survai, maka

instrumen utamanya adalah peneliti sendiri di samping itu, dapat dibantu dengan

krresioner atau daftar pertanyaan (angket) dan interview-guide (pedoman wawancara).

instrumen-instmmen tersebut digunakan untuk menjaring data primer, sementara data

sekunder diperoleh melalui penelitian dokumentasi. Semua aata aikumpulkan dengan

netode survei dan observasi langsung.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjarvab permasalahan penelitian

sekaligus menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

i. Unurk menjawab permasalahan digunakan teknik analisis persentase yang diolah

dalam tabel distribusi frekuensi, dengan menerapkan nxrus sebagai berikut :

^f;P - (100v")
n

Duma.n

P

i
n

Persentase ( %o )

Frekuensi jarvaban responden untuk tiap kategori

Jumlah responden

s-. 4...:*-=
-' r!1*r
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Hasil analisis persentase divisuarisaikan merarui grafik histogram dan dibahas
secara deskripti kualitati f.
Untuk menguji hipotesis digunakan teknik analisis tabel silang dan dilanjutkandengan anal isis chi_square (kai_kwadrat)

t- 4c,a--..# <r-.! - i! -.*'r
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BAB IV. EASIL DAN PEUBAHASAI{

A. Deskripsi Data

Unhr}< menjawab permasalahan penelitian (1), maka terlebih dahulu dilakukan
identifikasi variabel penelitian melalui teknik analisis persentase yang dideskripsikan
ke dalam tabel frekuensi antara ,nsur pNS (n1) dengan unsur masyq,rakat (nz) daram
hal kondisi variabel profesionalisme aparat kelurahan dan kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh aparat pemerintah k:!,rrahan Ranotana Kecamatan Sario Kota
Manado' Deskripsi variabel-variabel penelitian tersebut dapat dikemukakan sebagai
berikut:

l.

Mengacu pada indikator_indikator variabel
pemerintah kelurahan Ranotana Kecamatan Sario,
kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) dan selanjutnya
14 orang responden aparat kelurahan dan 46 orang
masyarakat pengguna layanan.

Setelah daftar pertanyaan dikumpulkan kemudian
mengikuti prosedur/langkah_langkah sebagai berikut :

profesionalisme aparat

kemudian dijabarkan

didistribusikan kepada

responden dari unsur

diolah/ditabulasi dengan

Rentang

Kelas/I(ategori

Panjang kelas (P)

: Skor tertinggi di kurangi skor terendah

(75 - 35:40)
: 3 (tiga)

: Rentang dibagi kelaslkategori

(40 : 3 : 13,3 dibulatkan menjadi l3)
Berdasarkan aturan diatas, dan dengan digunakan data hasir peneritian

diperoleh hasil distribusi data variabel profesionalisme aparat pemerintah Kelurahan
Ranotana Kecamatan sario menurut jarvaban responden sebagaimana dapatdilihat
pada Tabel 2.

27



Tabel 2
Distri busi Jawaban Responden Tentang vari abel profesional isme

Aparat Pemerintah Kelurahan Ranotana

Kelas
lnterval

Frekuensi
Absolute ( f )

Frekuensi
relative (%)

Frekuensi
Kumulatif (o/o)

Rendah
Sedang
Tinooi

35-47
48-60
61 -75

7

7

4b

11.7
11.7
76.7

t 11.7
23.3

100.0
Jumlah 60 100

Dari distribusi jawaban responden pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa

lebih dari sepamh (76,7 o ) dari 60 orang responden, baik dari unsur aparat maupun

unsur masyarakat menyatakan bahwa aparat pemerintah kelurahan Ranotana

memiliki tingkat profesionalisme yang telah berada pada kategori "tiggi", sementara

masing-masing sebesar ll,7 yo responden lainnya menilai bahwa profesionalisme

aparat berada pada kategori "rendah dan sedang".

Hasil penelitian ini hzunpir sama dengan data sekunder, dimana + 43.68yo

aparat kelurahan adalah tarnatan SLTA, dan + 35,63% tamatan Sl. Data ini

menunjukkan bahwa profesionalisme dilihat dari tingkat pendidikan formal aparat

temyata terkategori tinggi.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan indikator-indikator variabel kualitas pelayanan publik (Y),
kemudian disusun daftar pertanyaan (kuesioner) dan selanjutnya

didistribusikan kepada l4 orang responden aparat kelurahan d,an 40 orang

responden dari unsur masyarakat pengguna layanan.. Setelah data dikumpulkan

kemudian diolaVditabulasi dengan mengikuti prosedur/langkah=langkah sebagai

berikut :

Rentang

Kela-VKategori

Panjang kelas (P)

-. :taz :*. := -_--

: Skor tertinggi di kurangi skor terendah

(83 - 43 :40)

: 3 (tiga)

: Rentang dibagi kelas,4<ategori
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(40:3: 13)

Dengan mengacu pada aturan diatas, dan menggunakan data hasil
penelitian (lampiran I ) diperoleh hasil distribusi data variabel kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah kelurahan Ranorana
Kecamatan Sario menurut jawaban responden sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 3.

Tabel 3

Distribusi Jawaban Responden Tentang Variabel Kualitas Pelayanan publik

Kategori Kelas
lnterval

Frekuensi
Absolute ( f )

Frekuensi
relative (%)

Frekuensi
Krrrnrrlalif lol

Rendah
Sedang
Tinoqi

43-55
56-68
69-83

B

37
15

13.3
61.7
25.0

13.3
75.0

100.0
Jumlah 60 100

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel kualitas
pelayanan publik pada Tabel 3, menunjukkan bahwa rebih separuh (6r,7yo) da;
60 responden' baik unsur aparat pemerintah kelurahan maupun unsur masyarakat
pengguna layanan bahwa kualitas pelayanan publik berada pad.a kategori
"sedang atau menengah", sementara sebesar l5olo responden lainnya menilai
bahwa kualitas pelayanan pubrik berada pada kategori ..tinggi,,, dan sisanya
sebesar *l3,3oh berada pada kategori ..rendah,, dalam hal kualitas pelayanan
publik.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang
ti;lakia"nakan oleh aparat pemerintah kelurahan Ranotana Kecamatan Sario belum
optimal, namun telah cukup memadai.

B. Hubungan Profesionalisme dengan Kualitas pela5ranan pubrik
Untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel profesionalisme apamt

kelurahan dengan k-ualitas pelayanan publik, maka terlebih dahulu clilakukan
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perhitungan tabulasi silang mendatar untuk melihat
responden- Untuk maksud teisebut, maka data pada Tabel
pada Tabel 3 yang hasilnya dituangkan dalam Tabel berikut

Tabel 4

kecenderungan jawaban

2 disilangkan dengan data

lnl.

Tabulasi Silang Tentang persentase Hubungan Aantara
Profesionalisme Aparat Kelurahan (x) dengan Kuatitaipelayanan publik (y)

Berdasarkan distribusi data pada tabel silang di atas, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

l - Dari 7 responden yang memiliki tingkat profesionalisme terkategori ..rendah,,,

setelah dihubungkan dengan kualitas pelayanan publik, ternyata terdapat sekitar
7l'4Yo di antara mereka m,engatakan bahwa kuaritas pelayanan pubrik yang
dapat dicapai berada pada kategori "rendah,,, r4,3yo berada pada kategori
"sedangl', dan 14,3yo sisanya berada pada kategori ..tinggi,,.

2' Selanjutnya, dan 7 responden yang memperlihatkan profesionalisme terkategori
"sedang", temyata diantara mereka hanya sekitar 2g,6yo menunjukkan kualitas
pelayanan publik terkategori "rendah, 57,loh berada pada kategori ..sedang,,

sementara selebihnya (14,3yo) berada pada kategori ..tinggi,

3' Sementara itr-r, dari 46 responden yang mempunyai tingkat profesionarisme
berada pada kategori tinggi, ternyata hanya 2.2 % memperlihatkan kualitas
pelayanan publik terkategori "rendah, 6g,6yo terkategori ..sedang,, dan hanya
28j% vang terkategori ..tinggi,,.

?-,

.: rg -*-J

Rendah

Kualitas ?elayanan publik
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Hasil analisis data tersebut di atas memperlihatkan adanya
r'ecenderungan responden yang mempunyai tingkat piofesionalisme tinggi juga
memperlihatkan perilaku dalam memberikan pelayanan publik dengan kualitas
]ang juga lebih tinggi- Hal ini memberikan petunjuk bahwa/ antara
profesionalisme dan pelayanan pubrik yang berkualitas mempunyai hubungan

] ang sifatnya korelasionar dan kontributif. Artinya bahrva apabila
profesionalime aparat kelurahan dapat ditingkatkan dalam taraf tertentu, maka
pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik itu
sendiri' Simpulan sementara ini menghantarkan penulis untuk melakukan uji
hipotesisi dengan menerapkan uji Chi-Square.

Hasil analisis Chi-Square, diperoleh harga Xrhi, : 27 ,l l0

'dengan dk 4 dan tingkat signifikansi I o/" (a: 0,01) diperoleh sebesar

,iemikian X'n,, , X2rua (27,1 l0 > 13,277) pada taraf signifikansi . I yo.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat
bermakna atau sangat nyata (signifikan) antara profesionalism aparat kelurahan

'cengan kua-litas pelayanan publik pada tingkat signifikansi I oZ, sekaligtx telah teruji
hipotesis penelitian yang menyatakan "Profesionalisme aparat pemerintah kel urahan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Ranotana Kecamatan
Sario Kota Manado",

Hasil penelitian ini secara teoretis sejalan dengan pendapat beberapa ahli,
diantaranya, Pamudj i (1994:30) mengatakan bahwa "sedini mungkin pemerintah
meng.sahakan profesionalisrne aparaturnya ,lan sedapat mungkin juga
meningkatkan profesionalitasnya. walaupun harus diakui, bahrva
profesionalisme aparatur bukan safu-satunya jalan untuk meningkatkan
pelayanan publik, karena masih ada alternatif lain, misarnya dengan
menciptakan sistem dan prosedur kerja yang efisien tetapi tuntutan adanya
aparatur yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang
bertanggung jar.r.ab.

,_..1
.. ;zfu:*

,- ,.1 _ +B:;!

sementara 12ruu

13,277. Dengan
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat
profesionalisme pegawai, akan semakin baik dan meningkat pula kualitas layanan
yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa (publik), khususnya mereka yang

membutuhkan pelayanan jasa melalui pegawai pada Kantor Kecamatan Safio Kota
Manado.

! .,r -l' "
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BAB V. I(ESIUPUI"AN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai jawaban akhir dari permasalahan penelitian sekaligus mdnguji
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik
antara lain sebagai berikut , 

.
1' Secara urnum, rata-rata responden menilai bahwa profesionalisme aparat

pemenrrt4h kelurahan kelurahan Ranotana Kecamatan sario dalam memberikan
pelayanan publik berada pada kategori ,linggi,,, 

namun peniraian responden
terhadap kualitas pelayanan pubrik masih berada pada kategori ..sedang,, 

atau
menengah.

2' Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kedua variaber mempunyai
hubungan yang signifikan. Artinya bahwa kuaritas pelayanan pubrik dapat
meningkat apabila aparat pemerintah kelurahan memperlihatkan sikap dan
perilaku profesionar daram memberikan perayanan pubrik.

3. Berdasarkan kesimpulan pada butir 2 (dw)diaras, maka dapat ditarik kesimpulan
akhir bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima keberlaliuannya secara
empirik sekaligus menj ustifi kasi teori-teori yang mendasarinya,

A. Salan-Saran

Mengacu padahasil temuan daram peneritian ini, naka dapat diberikan
beberapa saran, antara lain :

l' Diperlukan komitmen yang kuat dari aparat kerurahan dalam memberikan
pelayanan publik yang berk,aritas dengan mengacu pada prinsip_prinsip tata
pemerintahan yang baik, terutama prinsip responsifitas, partisipasi dan
akuntabilitas publik- Hal ini dapat dicapai merarui pelatihan bagi aparar
kelurahan itu sendiri.

.. .!-e! *-' ;!:;-
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7' Tingkat profesionalisme aparat pemerintah kelurahan perlu ditingkatkan,
terutama berkaitan dengan keterampilan dan peningkatan semangat kerja. Har ini
dapat dicapai melalui pelatihan fungsional dan pembenahan lingkungan kerja
yang lebih kondusif lagi.
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