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ABSTRAK 

Asrianti. 2012. Kualitas Pelayanan Kepegawaian di BKDD Kabupaten 
Takalar. (dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan H. Muhammadiah). 

Penelitian ini beertujuan mengetahui kualitas pelayanan 
pengembangan pegawai di BKDD kabupaten Takalar, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelayanan pengembangan pegawai di BKDD 
kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memberikan 
gambaran tentang kualitas pelayanan pegawai di BKDD Kabupaten 
Takalar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 
pengembangan pegawai di BKDD Kabupaten Takalar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan 
dengan jumlah informan sebanyak 25 orang pegawai yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling, baik pegawai yang telah 
memberikan pelayanan serta menerima pelayanan pendidikan dan 
pelatihan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Takalar dianggap berkualits 
berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan hasil pengukuran 
indikator penelitian seperti prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan 
sikap pegawai yang memberikan pelayanan dianggap baik. Sedangkan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di BKDD 
Kabupaten Takalar di antaranya adalah : (a) kepemimpinan, (b) sarana 
dan prasarana kerja, (c) peraturan pendukung, (d) kualitas aparat dan (e) 
partisipasi pegawai yang dilayani. 
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ABSTRACT 

Asrianti. 2012. Quality of Employment in BKDD Takalar Regency. 
(guided by H. Muhlis Madani and H. Muhammadiah). 

This research aims at showing the quality of service development 
civil servants in BKDD Takalar regency, as well as the factors that 
influence the service development of civil servants in BKDD Takalar 
regency.. 

This type of research is qualitative research that provides 
explanation about the quality of service of the staff in BKDD Takalar 
regency, and faktors that influence the development of civil servants in 
BKDD Takalar regency. The techniques used to collect Data are the 
interview and observation by the number of informants as much as 25 civil 
servants who were determined using purposive sampling techniques, both 
employees who provide services or who receive educational services and 
training. 

The results showed that the quality of service in the Agency 
Personnel and Training District Takalar considered qualified based on the 
results of data analysis shows the measurement results research 
indicators such as service procedures, time of service and attitudes of civil 
servants providing service is considered good. Factors that effect the 
quality of service in the District BKDD Takalar are : (a) leadership, (b) the 
facilites and infrastructure work, (c) supporting regulations, (d) the 
apparatus, and (e) the participation of employees who served. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

kepegawaian dibentuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (selanjutnya disebut BKDD), 

sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 22 tahun 2009.  Secara hirarkis BKDD 

adalah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan urusan kepegawaian lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.  Dengan 

demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok BKDD, tidak terhindarkan dalam 

kegiatan pelayanan kepegawaian yang dilakukan secara rutin, seperti yang diuraikan dalam 

Peraturan Bupati Takalar Nomor 22 tahun 2009, baik dalam kegiatan pengembangan 

pegawai, mutasi maupun kesejahteraan pegawai. 

Seperti halnya dengan kegiatan pelayanan lainnya seperti kegiatan pelayanan 

publik, pada hakikatnya kegiatan pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar tidak 

terlepas dari berbagai fenomena pelayanan yang diasumsikan mengarah kepada 

ketidakpuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar 

selaku pihak yang dilayani.  Pegawai yang mengajukan pelayanan di BKDD Kabupaten 

Takalar kadang-kadang secara tidak sengaja membicarakan hal-hal yang mengindikasikan 

kurang memuaskannya pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar terutama bagi pegawai yang 

pertama kali mengajukan pelayanan kepegawaian baik yang berhubungan dengan 

pengembangan pegawai, mutasi maupun kesejahteraan pegawai. 

Pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar yang berhubungan dengan 

pengembangan pegawai adalah pelayanan pengurusan administrasi bagi pegawai yang 

mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan (strukural, teknis dan fungsional), melanjutkan 

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, baik untuk  tugas belajar maupun izin belajar, 



kegiatan pelayanan pengembangan pegawai dilaksanakan oleh Bidang pengembangan 

pegawai serta Bidang pendidikan dan pelatihan BKDD Kabupaten Takalar. Sedangkan 

pelayanan yang berhubungan dengan mutasi dikerjakan oleh Bidang mutasi kepangkatan 

dan jabatan terdiri atas mutasi kepangkatan dan jabatan maupun mutasi pindah dan 

pensiun.  Sedangkan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai adalah kegiatan 

pelayanan dalam rangka pemberian tanda jasa dan penghargaan maumpun  asuransi 

pegawai negeri sipil, yang berada dibawah tanggung jawab Bidang kinerja dan 

kesejahteraan.  

Pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan BKDD Kabupaten Takalar masih 

sering menyisakan berbagai keluhan dari   yang menikmati pelayanan, baik  mengenai 

waktu layanan, mutu layanan, perilaku pegawai maupun kepastian layanan itu sendiri, yang 

mencerminkan kurang berkualitasnya pelayanan.  Harapan pegawai untuk mendapatkan 

pelayanan yang memuaskan dari pegawai BKDD Kabupaten Takalar kadang-kadang 

bertolak belakang dengan kenyataan pelayanan yang mereka terima.  Waktu pelayanan 

yang sebelumnya mereka perkirakan hanya 3 hari kadang-kadang harus menunggu sampai 

lebih dari tiga hari atau seminggu bahkan lebih. Seperti dalam pengusulan mutasi 

kepangkatan, pelayanan yang diterima oleh pegawai sangat variatif.  Misalnya dalam satu 

instansi ada 2 orang pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat dari III/a ke III/b dengan 

dasar kepangkatan TMT (tahun mulai tugas) yang sama, kadang-kadang memperoleh 

pelayanan yang berbeda.  Pegawai yang satu kadang-kadang memperoleh proses 

pelayanan yang cepat sedangkan pegawai yang satu memperoleh pelayanan yang 

tergolong lambat padahal waktu pengajuan pelayanan kenaikan pangkat mereka lakukan 

pada waktu dan jam yang bersamaan. Sama halnya dengan pengajuan izin belajar, waktu 

proses keluarnya izin belajar pun variatif. 

Di satu sisi pegawai yang cepat menikmati pelayanan akan memberikan kesan 

bahwa pelayanan kepegawaian sangat baik sementara bagi pegawai yang lambat menerima 



pelayanan akan mendapatkan kesan bahwa pelayanan yang mereka terima terkesan 

diskriminasi.  

Fenomena lainnya yang terjadi dalam pengembangan pegawai adalah prosedur 

Tugas belajar yang tidak dipublikasikan kepada pegawai secara umum, serta terkesan 

pegawai yang diberikan tugas belajar adalah pegawai yang mempunyai kedekatan dengan 

pejabat, baik dalam hal kekerabatan maupun kekeluargaan, hal tersebut menurut pemikiran 

Makmur (2007:67) disebut dengan Nepotisme yang berarti salah satu bentuk perbuatan 

manusia dalam ikatan kerjasama yang mengutamakan ikatan kekeluargaan, pertemanan 

dan lain sbeagainya, dengan mengorbankan orang lain baik secara terang – terangan 

maupun secara terselubung. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan, juga 

menyebabkan terjadinya patologi administasi dalam menentukan siapa yang berhak untuk 

mengikuti kegiatan pelatihan baik Diklat fungsional, tekhnis maupun structural. 

Sehubungan dengan pemenuhan harapan pegawai sebagai pihak yang dilayani 

maka terdapat tiga tingkatan harapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk asumsi must have 

atau take it for granted.   

2. Kepuasan pelanggan dicerminkan dalam pemenuhan persyaratan atau 

spesifikasi. 

3. Pelanggan menuntut suatu kesenangan atau jasa bagus sehingga membuat 

tertarik pelanggan (Tjiptono, 1997:14). 

Demikian halnya dengan pelayanan kepegawaian, dengan mengedepankan 

pelayanan yang berkualitas dengan mewujudkan kepuasan pegawai yang dilayani, maka 

pegawai yang mengajukan pelayanan seharusnya diperlakukan sama tanpa melihat status 

dan jabatan pegawai yang dilayani.  Artinya dalam kasus pengajuan pelayanan seperti 

diilustrasikan di atas apabila ada pegawai yang mengajukan pelayanan secara bersamaan 



dengan maksud dan tujuan pelayanan yang sama, maka secara rasional kedua pegawai 

tersebut seharusnya menerima hasil pelayanan dalam waktu yang sama sehingga masing-

masing menikmati pelayanan secara merata.   

Kepuasan pelanggan yang terbentuk dari sistem pelayanan berkualitas adalah 

merupakan harapan dari setiap pegawai yang dilayani.  Tidak tercapainya harapan pegawai 

maka suatu indikasi bahwa pelayanan yang diselenggarakan tidak memenuhi standar 

pelayanan berkualitas. Oleh karena itu Gaspersz dalam Sugiyanti (1999:12) menyatakan 

bahwa pada dasarnya pelayanan sistem kualitas modern mempunyai ciri-ciri  yang nampak 

pada berbagai karakteristik sebagai berikut: 

1. Produk-produk didesain sesuai dengan keinginan-keinginan pelanggan 

melalui suatu riset pasar, kemudian diproduksi dengan cara-cara yang 

baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi 

desain (memiliki konformasi yang tinggi), serta pada akhirnya 

memberikan sistem dan prosedur pelayanan purna jual kepada semua 

lapisan masyarakat selaku pelanggan.   

2. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh 

manajemen puncak (top management) dalam proses peningkatan kualitas 

secara terus menerus.  

3. Sistem  kualitas  modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang 

terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 

4. Sistem kualitas modern dicirikan  oleh  adanya aktivitas yang berorientasi pada  

tindakan  pencegahan  kerusakan,  bukan  berfokus  pada   upaya  untuk 

mendeteksi kerusakan saja. 

5. Sistem kualitas modern   dicirikan   oleh   adanya   suatu    filosofi    yang 

menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup. 



Dalam rangka peningkatan pelayanan berkualtas khususnya pelayanan publik 

maka pemerintah menetapkan standar pelayanan yang merupakan suatu tolok ukur yang 

dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan kepada pelanggan untuk 

memberikan pelayanan yang berkulitas (LAN:2009), diantara peraturan standar pelayanan 

tersebut adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, Surat 

Edaran Dapdagri Nomor 100/757/OTDA tentang Pelaksanaan kewenangan wajib dan 

Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2002 dan berbagai kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang mengarahkan peda peningkatan kulitas pelayanan, yang kemudian oleh 

Lembaga Administrasi Negara menyebutnya Pelayanan Prima (LAN:2009). 

Pengelolaan pelayanan yang mengarah pada pelayanan berkualitas ini tidak 

terlepas dari usaha pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 

terutama tenaga manusia. Karena itu dalam pengelolaan pelayanan kepegawaian 

dibutuhkan suatu kepemimpinan yang dapat diterima oleh lingkungan organisasi dan 

mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif maupun hubungan kerja yang harmonis 

antara pimpinan dan bawahan agar kegiatan organisasi tetap berjalan dengan baik. 

Pelayanan kepegawaian sebagai salah satu kegiatan pelayanan membutuhkan 

pengelolaan yang tepat dan terarah mengingat pelayanan ini mempunyai objek kajian pada 

pegawai negeri sipil, yang kedudukannya bukan hanya sebagai manusia biasa yang 

membutuhkan penghargaan dari sesama manusia (dalam hal ini atasan dan bawahan), 

tetapi juga membutuhkan suatu pembinaan dan kesejahteraan sebagai aparatur negara 

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.   

Undang-Undang Kepegawaian Negara Nomor 43 tahun 1999 menegaskan bahwa 

penataan pelayanan kepegawaian dalam hal ini manajemen pegawai negeri sipil perlu diatur 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 

tugas dan kewajiban kepegawaian.  Pelayanan kepegawaian tersebut merupakan kegiatan 



rutin BKDD yang dilakukan setiap tahun anggaran.  Bila dilihat secara konseptual kegiatan 

pelayanan kepegawaian menurut Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999 

seperti diuraikan di atas, dapat membentuk perilaku pegawai negeri sipil yang disiplin, taat 

hukum, kreatif, inovatif, profesional serta bertanggung jawab, karena                                                        

pelayanan pegawai negeri sipil memberikan kekuatan dan kepastian hukum kepada 

pegawai negeri sipil untuk bekerja secara proporsional dan profesional.   

Pegawai Negeri SIpil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat 

merupakan investasi yang sangat penting dalam pemerintahan untuk menciptakan 

masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan 

bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Sehingga 

Pengembangan Pegawai sangatlah dibutuhkan dan merupakan suatu hal yang sangat 

mutlak dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab 

tantangan tugas yang akan dating baik secara mikro oleh organisasi maupun secara makro 

oleh Negara. seiring perkembangan ilmu dan pengetahuan baik dibidang pemerintahan, 

tekhnologi maupun kebijakan publik.  

Pengembangan seumber daya manusia (human resouerces development) dalam 

hal ini pegawai menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah upaya Pendidikan dan Pelatihan, 

dimana secara makro merupakan proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia 

dalam rangka mencapai suatu tujuan pembengunan bangsa. 

Pelayanan kepegawaian khususnya pengembangan pegawai di BKDD Kabupaten 

Takalar, dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keterbatasan sumber daya pegawai, sarana 

pengelolaan, kebijakan pemerintah daerah, anggaran pembiayaan, namun disatu sisi perlu 

dukungan dan komitmen terhadap penyelenggaran pelayanan antara lain kejelasan 

pelayanan yang diberikan, konsistensi aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan, 

mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan 

serta adanya komiteman yang kuat untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. 



Dengan dasar ini penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat 

suatu judul : Analisis Kualitas Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Takalar. 

     

B. Rumusan Masalah 

Sistem pengelolaan pelayanan rutin PNS di BKDD Kabupaten Takalar yang begitu 

kompleks, menyebabkan penulis membatasi permasalahan hanya pada beberapa poin, 

yaitu : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pengembangan pegawai di BKDD Kabupaten 

Takalar ? 

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pelayanan pengembangan pegawai di 

BKDD Kabupaten Takalar ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan kepegawaian di 

BKDD Kabupaten Takalar, dengan fokus pada :  

1. Kualitas pelayanan pengembangan pegawai di BKDD Kabupaten Takalar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pengembangan pegawai di 

BKDD Kabupaten Takalar. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa kegunaan seperti di bawah ini : 



1. Dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak BKDD 

Kabupaten Takalar dalam melakukan pelayanan kepegawaian di wilayah 

kerjanya.  

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin dalam membahas dan 

meneliti sistem pengelolaan pelayanan rutin PNS di BKDD Kabupaten Takalar 

maupun di instansi lainnya 

3. Bagi Penulis dapat dijadikan sebagai studi yang secara konseptual dapat 

disebarluaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dalam disiplin 

ilmu. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pegawai dan Kepegawaian 

Pegawai dalam berbagai tulisan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Misalnya  

Sutopo (1999:5) memberikan pengertian pegawai sebagai orang yang melakukan pekerjaan 

dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan 

usaha swasta.  Ahli lain yang memberikan pandangan tentang pegawai adalah Musanef 

(1986:5), yang mengemukakan bahwa pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan 

dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan 

usaha swasta.   

Sanapiah (2001:16) mengemukakan pengertian lain pegawai, yaitu sebagai 

seseorang yang diangkat dalam jabatan tertentu, diserahi tugas sesuai dengan jabatan 

tersebut dan digaji  dengan peraturan yang berlaku dan bekerja di lingkungan kantor 

pemerintahan. Berdasarkan pengertian di atas, maka pada hakekatnya : 

1. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi  syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh undang-undang dan organisasi yang bersangkutan. 

2. Pegawai diangkat oleh pejabat atau pimpinan atau manajer yang berwenang. 

3. Pegawai diserahi tugas dalam satu jabatan organisasi atau jabatan negara. 

4. Pegawai digaji menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 menegaskan bahwa pegawai negeri adalah 

sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara professional, jujur, adil dan  merata dalam penyelenggaraan tugas 

negara, pemerintah dan pembangunan.  Seiring dengan hal tersebut di atas, dalam rangka 

menghadapi Otonomi Daerah, pegawai negeri merupakan penggerak dari pembangunan, 

aparatur pemerintah yang ada pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, 



penyempurnaan dan penertiban ytang ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan 

pengabdian tugas-tugas, memiliki disiplin yang tinggi, kemampuan yang profesional, 

wawasan pembangunan dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat, 

bangsa dan tanah air. 

Pegawai negeri dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tersebut meliputi : (1) 

pegawai negeri sipil, (2) anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan (3) anggota 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sedangkan yang termasuk ke dalam pegawai negeri 

sipil dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP), yaitu pegawai negeri sipil yang gajinya 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja 

pada Departemen,. Lembaga Pemrintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga  

Tertinggi Negara, instansi vertikal di daerah propinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan 

pengadilan atau mereka yang dipekerjakan menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yaitu  Pegawai Negeri Sipil daerah 

propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebenkan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi 

daerah induknya. 

Upaya untuk menciptakan pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna dalam 

suatu organisasi dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang menangani kepegawaian ini.  

Dalam organisasi  yang relatif kecil dan sederhana di mana jumlah pegawainya juga relatif 

kecil, maka biasanya penyelenggaraan tugas pembinaan pegawai dilakukan langsung oleh 

manajer atau pimpinan kantor tersebut.  Namun jika organisasi itu besar dengan lingkup 

tugas yang luas, maka tugas-tugas pembinaan kepegawaian ditangani secara khusus oleh 

departemen atau unit kerja yang menangani  masalah pegawai.  Dalam organisasi formal 

unit atau departemen tersebut biasanya dikenal dengan nama unit atau departemen 

kepegawaian.  



Istilah lain yang sangat erat dengan istilah pegawai adalah kepegawaian. Sudirman 

(1999:41) mengemukakan bahwa kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut 

paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia untuk mendapatkan 

sesuatu/mencapai tujuan tertentu.  Masalah pokok berkisar pada penerimaan, peningkatan, 

pengembangan, pemberian balas jasa dan sampai pada pensiunnya. 

Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa antara pegawai dan Kepegawaian tidak 

dapat dipisahkan kaitannya karena organisasi memutuskan pegawai atau tenaga kerja untuk 

dimanfaatkan mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan kerjanya sehingga pihak 

organisasi  harus pula menjamin kepentingan-kepentingan pegawai. 

Musanef (1997:120) memberikan pengertian Kepegawaian sebagai seni memilih 

pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama (pegawai yang sudah 

ada) sedemikian rupa, sehingga pegawai yang ada mampu menampakkan mutu kerja yang 

optimal, dengan didasari rasa puas serta semangat kerja yang tinggi. 

Hal ini tidak mungkin diwujudkan apabila kewajiban organisasi terhadap pegawai 

terbengkalai dan tidak diwujudkan sebagaimana mestinya, baik dalam hal balas jasa yang 

berupa upah (gaji), tunjangan-tunjangan dan insentif lainnya yang tidak lain bertujuan 

memacu peningkatan semangat kerja karyawan sehingga  mampu mewujudkan tujuan-

tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, bidang kepegawaian 

senantiasa diusahakaan perkembangannya dengan tujuan : 

1. Penggunaan secara aktif tenaga kerja/karyawan/pegawai dalam suatu organisasi. 

2. Menciptakan, memelihara serta mengembangkan hubungan kerja yang dapat 

memberikan suasana kerja yang menyenangkan antar individu yang berkerja sama 

dalam organisasi. 

3. Tercapainya perkembangan yang maksimal bagi masing-masing individu yang bekerja 

sama tersebut.  

 Sudirman (1999:42 bidang Kepegawaian pada organisasi meliputi, antara lain : 



1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, di 

dalam mana tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai ditentukan dengan jelas 

dan tegas. 

2. Klasifikasi (penggolongan) jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil 

dengan mengingat adanya saingan dari sektor swasta. 

3. Penarikan tenaga yang baik. 

4. Seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon-calon pegawai yang 

cakap dan berkompeten serta penempatan dalam jabatan-jabatan yang sesuai. 

5. Perencanaan  latihan jabatan yang luas dengan maksud untuk menambah 

keterampilan  pegawai, membangun semangat kerja dan mempersiapkan mereka 

untuk kenaikan pangkat. 

6. Perencanaan kenaikan pangkat. 

7. Penilaian kecakapan. 

8. Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moril serta disiplin 

pegawai. 

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa sasaran dari bidang kepegawaian 

dalam organisasi adalah pemanfaatan tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien.  

Efektif dalam arti dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni masing-

masing pegawai memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien.   

Hal-hal tersebut di atas perlu ditunjang dengan mempersyaratkan kriteria pegawai 

negeri tersebut, antara lain : 

1. Pegawai negeri sipil harus cerdas, profesional  dan  memiliki wawasan yang 

luas. 

2. Pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. 

3. Pegawai negeri sipil harus memiliki sifat, karakter dan jiwa yang ramah dan 

santun. 



4. Pegawai negeri sipil harus cekatan dan terampil dalam menggunakan 

perangkat media yang baik. 

5. Pegawai negeri sipil harus menguasai kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar. 

 

B. KONSEP PELAYANAN 

1. Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan  

Definisi kualitas sangat beranekaragam dan mengandung banyak 

makna. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Goetsch dan Davis (1994) dalam 

Fandy Tjiptono (1996:51) mendefinisikan “kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

Menurut Buddy (1997) dalam Anis Wahyuningsih (2002:10), “kualitas 

sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara 

eksplisit dan implisit”. Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (1997:49) 

adalah “seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh 

pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat”. Ini jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, 

seorang produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan yang 

diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Fandy Tjiptono dalam Total Quality Service bahwa kata kualitas dapat 

menangandung makna, diantaranya : (1) kesesuaian dengan 

persyaratan/tuntutan, (2) kecocokan untuk pemakaian, (3) 



perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, (4) bebas dari kerusakan/cacat, (5) 

pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, (6) 

melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal dan (7) sesuatu yang 

bisa membahagiakan pelanggan. 

Berbagai pandangan ahli tentang kualitas, pada dasarnya dapatlah kita 

terima, dan yang paling penting adalah bagaimana membangun suatu kualitas 

sehingga bisa membahagiakan atau memuaskan pelanggan. Untuk hal 

tersebut diperlukan strategi – strategi dasar (Tjiptono:1997) berupa : 

a. Menetapkan tujuan yang jelas 

b. Memprakarsai atau menentukan kembali budaya organisasi 

c. Mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten 

d. Melembagakan pendidikan dan pelatihan 

e. Mendorong perbaikan terus – menerus 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong, 

menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain.  Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia istilah pelayanan diartikan sebagai : (1) perbuatan (cara, hal dan 

sebagainya), (2) servis, jasa, dan (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan 

jual beli barang atau jasa. 

Moenir (2000:17) menguraikan pengertian pelayanan sebagai proses 

pemenuhan kebutuhan manusia.  Sedangkan proses itu sendiri adalah kegiatan 

manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  Sebagai kejelasan layanan 

dalam kenyataan sehari-hari dapat diberikan contoh sebagai berikut : Si A 

memerlukan surat keterangan jati diri sebagai pegawai di kantor X.  Si B sebagai  

pertugas yang berwenang di perusahaan X membuat surat yang dimaksud oleh Si A.  

Apa yang dilakukan oleh Si B inilah yang disebut pelayanan. 



Faktor determinan dalam pelayanan masyarakat adalah unsur manusia, yaitu 

pegawai yang melayani.  Thoha (1993:42) menegaskan bahwa kemampuan pegawai 

selaku aparatur pemerintah sangat menentukan pelayanan.  Oleh karena itu, setiap 

pegawai senantiasa dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku melayani dengan  

berorientasi kepada pelayanan berkualitas supaya tercipta kepuasan pihak yang 

dilayani.  

Pengertian di atas sangatlah jelas bahwa pelayanan yang berkualitas adalah 

kunci keberhasilan dalam berbagai usaha, baik di organisasi pemerintahan maupun 

dalam organisasi swasta.  Pelayanan adalah merupakan salah satu  faktor yang 

banyak mendapat perhatian dari semua unsur pemerintahan khususnya yang 

berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanannya.  Pengelolaan 

pelayanan harus aktif dan dinamis karena yang menjadi sasaran adalah manusia baik 

secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk badan atau organisasi.  Oleh 

karena itu pelayanan yang diberikan harus berkualitas dan memungkinkan tugas atau 

pekerjaan berjalan lancar dan dapar menghasilkan suatu pelayanan yang efektif serta 

diharapkan dapat memberikan kepuasan terhadap pihak yang dilayani, namun untuk 

mewujudkan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek. 

Salusu (1996 :39), mengemukakan pelayanan berkualitas pada prinsipnya 

adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung unsur kesalahan, 

mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  Proses dan 

prosedur itulah yang harus disusun secara rapi dan teliti, disertai semua perangkat 

yng dituntut dalam proses itu.  Prosedur itu harus diperinci, dan harus diikiuti, baik oleh 

yang melayani maupun oleh yang dilayani. Jadi layanan yang berkualitas adalah 

layanan yang tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga yang ingin 

mendapat kepuasan. 



Gaspersz dalam Sugiyanti (1999:12) menyatakan bahwa pada dasarnya 

pelayanan sistem kualitas modern mempunyai ciri yang nampak pada berbagai 

karakteristik, yang terdiri atas : 

a. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan 

Produk-produk didesain sesuai dengan keinginan-keinginan pelanggan 

melalui suatu riset pasar, kemudian diproduksi dengan cara-cara yang baik dan 

benar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi desain (memiliki 

konformasi yang tinggi), serta pada akhirnya memberikan sistem dan prosedur 

pelayanan purna jual kepada semua lapisan masyarakat selaku pelanggan.   

b. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang 

dipimpin oleh manajemen puncak (top management) dalam proses 

peningkatan kualitas secara terus menerus.  

c. Sistem  kualitas  modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap 

orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 

d. Sistem kualitas modern dicirikan  oleh  adanya aktivitas yang berorientasi 

pada  tindakan  pencegahan  kerusakan,  bukan  berfokus  pada   upaya  

untuk mendeteksi kerusakan saja. 

e. Sistem kualitas modern   dicirikan   oleh   adanya   suatu    filosofi    yang 

menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup. 

Sugiyanti (1999:38) mengatakan bahwa pada dasarnya sistem kualitas modern 

dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 

a. Kualitas desain.  Pada  dasarnya  kualitas  ini  mengacu  pada  aktivitas  

yang menjamin  bahwa   produk  baru,  atau  produk   yang  dimodifikasi, 

didesain sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dan harapan  

pelanggan, serta secara ekonomis layak untuk diproduksi atau dikerjakan. 



b. Kualitas  konformasi  mengacu  pada  pembuatan produk atau pemberian 

jasa pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

c. Kualitas pemasaran dan pelayanan purna jual berkaitan dengan tingkat 

sejauh mana  dalam  menggunakan  produk  itu  memenuhi ketentuan-

ketentuan dasar tentang pemasaran, pemeliharaan dan pelayanan purna 

jual. 

Salusu (1996:40) mengemukakan bahwa dalam menciptakan pelayanan 

berkualitas ada beberapa prinsip perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Sebelum dimulai, maka proses dan prosedur harus ditetapkan dari awal. 

b. Proses  dan  prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat, 

dan harus jelas dan tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. 

c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja mengikuti suatu sistem, 

satu mata rantai, yang akhirnya membuahkan hasil. 

d. Peninjauan kualitas oleh  para  eksekutif,  perlu  dilakukan  secara  

periodik dalam arti perlu diadakan  penyempurnaan  prosedur  jika  

dipandang perlu dengan memperhatikan selera pihak yang dilayani. 

e. Kualitas pelayanan  dapat  dicapai  hanya  apabila para pemimpin 

organisasi suatu  iklim  budaya  organisasi  yang memusatkan perhatian 

secara konsisten pada peningkatan kualitas dan kemudian 

penyempurnaan secara berkala. 

f. Kualitas memegang teguh prinsip mencegah, artinya setiap orang 

hendaknya berusaha mencegah jangan sampai terjadi kesalahan dalam 

melaksanakan tugasnya. 



g. Kualitas berarti memenuhi segala keinginan, kebutuhan dan selera 

pelanggan/konsumen. 

h. Kualitas   menuntut   kerja   sama   yang  erat.  Setiap orang dalam 

organisasi hendaknya memandang orang lain sebagai bagian dari 

penentu berhasilnya ia melaksanakan tugas kewajibannya. 

i. Kualitas  membutuhkan  program  pelatihan   yang   berkelanjutan,  

termasuk perubahan dalam proses kerja.    

Aparatur pemerintah yang mendapatkan kepercayaan untuk melayani baik 

secara langsung, maupun tidak langsung perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk 

memahami sosok  birokrat/aparat pelayan yang dapat memberikan pelayanan prima 

dengan ciri-ciri seperti diuraikan oleh (Sugiyanti, 1999:35), yaitu: 

a. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi. 

b. Dapat  mengembangkan   fungsi  instrumental  dengan   melakukan  terobosan 

melalui pemikiran yang inovatif dan kreatif. 

c. Berwawasan   futuris   dan   sistimatik   sehingga   resiko  yang  bakal timbul 

akan diminimalisir. 

d. Mempunyai  kemampuan  dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya yang 

potensial. 

Usaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak dilayani 

hendaknya aparat pelayanan memahami variabel-variabel pelayanan prima yang 

terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS-LAN 

(1998:35), yaitu : 

a. Pemerintahan yang bertugas melayani. 

b. Masyarakat yang dilayani pemerntah. 



c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik. 

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih. 

e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan. 

f. Kualitas  pelayanan  yang  memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan 

asas-asas pelayanan. 

g. Manajemen dan kepemimpinan serta  organisasi-organisasi   pelayanan 

masyarakat. 

h. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat (pejabat dan masyarakat) 

harus melaksanakan fungsi  masing-masing. 

Pelaksana pelayanan dapat dibedakan menjadi dua badan, yaitu badan yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi layanan dan pelaku layanan.  

Penanggung jawab fungsi layanan umum di Negara Republik Indonesia adalah 

pemerintah, selaku badan eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, 

berlandaskan UUD 1945 beserta peraturan-peraturan yang berlaku, dan secara garis 

besar semua sektor kegiatan yang menyangkut kehidupan orang, baik secara individu 

maupun orang banyak adalah tanggung jawab pemerintah. 

Pelaku layanan umum adalah pegawai pemerntahan, baik pegawai pemerintah 

maupun pegawai BUMN/BUMD.  Sejalan dengan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada badan-badan hukum lain ikut 

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang ekonomi, sosial dan 

budaya, maka pegawai dan karyawaan dari badan-badan hukum tersebut juga 

menjadi pelaku tugas layanan umum.  Dengan demikian pelaku layanan umum bukan 

hanya pegawai negeri, tetapi juga karyawan BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah 

kabupaten dan kota, Pegawai karyawan Badan Hukum, perusahaan-perusahaan 

swasta, baik yang produknya berupa jasa maupun barang. 



Tjiptono (1997:14) mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan harapan 

pelanggan mengenai kualitas pelayanan, yaitu : 

a. Harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk asumsi must have 

atau take it for granted.   

b. Kepuasan pelanggan dicerminkan dalam pemenuhan persyaratan atau 

spesifikasi. 

c. Pelanggan menuntut suatu kesenangan atau jasa bagusnya sehingga membuat 

tertarik pelanggan. 

Moenir (2000:196), mengemukakan sasaran pelayanan adalah kepuasan 

pelanggan/pihak dilayani. Agar dapat merasakan kepuasan pelayanan, maka pegawai 

pemberi layanan harus melakukan komponen layanan sepenuh hati seperti yang 

dikemukakan Patricia Patton dalam Sugiyanti (1999 : 56-57), yaitu : 

a. Memahami Emosi-emosi Kita. 

Memang tidak mudah memahami emosi-emosi kita, apalagi kalau yang 

kita bayangkan apabila telah diperhadapkan dengan konsumen yang beragam di 

dalam pasar global yang penuh persaingan, tanpa mengetahui bagaimana 

menangani strees, ketakutan, kemarahan, frustasi serta emosi-emosi produktif 

yang telah kita kembangkan.   

Kita masing-masing mempunyai temperamen dasar yang ditentukan oleh 

suasana hati kita.  Untuk itu maka perlu dihayati bahwa pelayanan sepenuh hati, 

kunci keberhasilannya adalah memahami penyebab-penyebab pemicu emosi-

emosi  kita, mampu mengenali dan menandainya serta mengungkapkan 

perasaan-perasaan dengan tepat. 

b. Kompetensi. 



Layanan sepenuh hati memerlukan kepercayaan diri yang besar dalam 

rangka mendekati para konsumen yang dapat menghasilkan keyakinan bahwa 

kita mampun menangani berbagai situasi-situasi yang berdampak terhadap 

hubungan dengan pelanggan. 

c. Mengelola Emosi-emosi Kita. 

Salah satu keterampilan paling penting di dalam kehidupan ini adalah 

menjadi diri sendiri, namun pada saat yang sama mampu mengontrol diri sendiri, 

sehingga membatasi kemampuan untuk menunjukkan siapa kita yang 

sebenarnya.  Selain itu juga dapat membatasi kemampuan kita untuk bersama-

sama dalam merasakan perasaan, atau kita tidak mampu mengontrol emosi-

emosi yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan agresif dan tidak efektif. 

d. Bersifat Kreatif dan Memotivasi Diri Sendiri 

Layanan setengah hati berasal dari dalam diri sendiri, maka perasaan 

dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menyesuaikan emosi-emosi kita 

dengan emosi-emosi orang lain, sehingga dapat menangani situasi-situasi sulit. 

Seandainya kita memahami apa yang menganggu orang lain dan mengerti 

bagaimana perasaan mereka pada suatu permasalahan, dengan bekal 

kreatifitas, maka kita akan mudah menemukan penyelesaian yang positif. 

e. Menyelaraskan Emosi-emosi Orang Lain 

Sering kali kita merasa yakin bisa memperlakukan orang lain seperti 

halnya jadwal kerja kita sehari-hari meletakkan segala sesuatu di sini, 

mengadakan janji di sana dan mengubah berbagai agenda pertemuan semau 

kita.  Sesungguhnya manusia lebih kompleks dan hampir semua kasus-kasus 

mereka memerlukan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan dari yang 

seharusnya diberikan. 



Sugiyanti (1999:46) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan atau pihak 

yang mendapatkan pelayanan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi 

mereka.  Oleh karena itu sebagai pemasok produk barang maupun jasa perlu 

mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu: 

a. Kebutuhan  dan  keinginan  yang  berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan   ketika   ia   sedang   mencoba   melakukan   transaksi  dengan 

produsen. 

b. Pengalaman  masa  lalu  ketika  mengkomsumsi  produk  dari  perusahaan 

maupun pesaing-pesaingannya. 

c. Pengalaman  dari  teman-teman  yang  menceritakan kualitas produk yang akan 

dibeli pelanggan itu. 

d. Komunikasi  melalui  iklan   dan   pemasaran   mempengaruhi   persepsi 

pelanggan. 

Sistem pelayanan yang berfokus pada pelanggan mempunyai beberapa 

keunggulan seperti yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler 

(1999:209), yaitu : 

a. Memaksa pemberi jasa untuk dapat  bertanggung jawab kepada semua 

pelanggannya.   

b. Mendepolitisasi keputusan terhdap pilihan pemberi jasa. 

c. Merangsang lebih banyak inovasi. 

d. Memberi kesempatan kepada orang untuk memilih salah satu dari berbagai 

macam pelayanan. 

e. Pemborosannya lebih sedikit, karena pasokannya disesuaikan dengan 

permintaan.  



f. Mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan mendorong untuk menjadi 

pelanggan yang berkomitmen. 

Pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dianggap berkualitas 

bila dilaksanakan dengan baik, karena pelayanan yang  baik juga merupakan suatu 

dambaan bagi setiap orang baik itu pihak perusahaan maupun pihak 

konsumen/pelanggan, sehingga dalam hal meningkatkan produksi dan jumlah 

penjualan dipelukan adanya pelayanan yang baik bagi setiap perusahaan agar dapat 

bersaing dengan perusahaan yang lain dalam menawarkan barang dan jasa yang 

akan dijualnya. 

Pelayanan yang baik adalah perbuatan melayani, cepat dan memuaskan kepada 

pihak yang membutuhkannya.  Berdasarkan pengertian di atas, penulis 

mengasumsikan bahwa pelayanan yang baik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menolong orang lain agar dapat terpenuhi kebutuhan dan 

kekurangannya atau suatu perbuatan yang diberikan oleh pegawai pemberi layanan 

untuk melayani kepentingan perorangan atau kelompok yang hidup bersama-sama 

dalam suatu tempat yang terkait dalam aturan tertentu dengan cepat dan memuaskan. 

Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu layanan 

fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan 

oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik organisasi massa atau organisasi 

negara. Secara naluriah hal ini dapat ditelusuri sejak manusia lahir ke dunia fanah ini.  

Sejak proses pembentukan janin dalam tubuh seseorang, ibu sudah melakukan fungsi 

pelayanan dalam bentuk kerja sama suami isteri. 

Moenir (2000:17-18), mengatakan bahwa layanan umum bentuknya ada 3 

macam, yaitu  : a) layanan dengan lisan, b) layanan dengan tulisan dan c) layanan 

dengan perbuatan.  Layanan dengan lisan dilakukan petugas-petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat (Humas), bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang lain 



yang tugas pokonya memberikan informasi, penjelasan atau keterangan-keterangan 

kepada siapapun yang memerlukan.   

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan dalam 

bentuk tulisan untuk melancarkan komunikasi terutama dalam memberikan pelayanan 

jarak jauh.  Layanan perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas menengah dan 

bawah, yang umumnya dilakukan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan 

petugas.   

 

2. Faktor yang mempengaruhi  Pelayanan Pengembangan Pegawai 

Pengembangan sumber daya manusia menurut Soekidjo dalam 

pelaksanaannya perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya : 

a. Faktor Internal 

i.  Misi dan tujuan organisasi 

ii. Strategi pencapaian tujuan 

iii. Sifat dan jenis kegiatan 

iv. Jenis Tekhnologi yang digunakan 

b. Faktor Eksternal 

i. Kebijaksanaan pemerintah 

ii. Sosial budaya masyarakat 

iii. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sedangkan menurut Basir Barthos beberpa kendala dalam 

pengembangan sumber daua manusia adalah : 

a. Biaya pendidikan 

b. Kebijakan Pemerintah 

c. Partisipasi swasta dalam bidang latihanbelum memadai 



d. Harapan untuk mandiri belum sepenuhnya berkembang 

Dalam prakterknya pelayanan terhadap pelanggan sering terjadi 

kesenjangan yang muncul Karen apenilaian konsumen terhadap mutu 

layanan, sehingga Zaithaml – Parasuraman-Bery (LAN-2009), 

mengemukakan bahwa penilaian konsumen terhadap mutu layanan didasar 

indicator : 

a. Tangibles 

b. Reliability 

c. Responsiveness 

d. Assurance 

e. Emphaty  

Indikator penilaian pelayanan konsumen ini dengan sendiri pada prosesnya 

mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri, sehingga indikator – indikator ini dapat 

mempengaruhi pelayanan pengembangan pegawai 

Kegiatan pelayanan ini agar dapat berjalan dengan lancar, maka dibutukan 

suatu sarana pelayanan yang memadai.  Sarana pelayanan adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan kerja kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam 

rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.   

Sarana pelayanan ini sangat penting keberadaannya, terutama dalam 

mendukung hubungan antara pelayan dengan pihak dilayani.  Sarana pelayanan ini 

mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dikemukakan  (Moenir:119) yaitu  : 

a. Mempercepat pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga dapat menghemat 

waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas pekerjaan, baik barang atau jasa. 



c. Kualitas produk yang lebih baik/terjamin. 

4. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 

5. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya. 

6. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga 

dapat mengurangi emosional mereka.  

Sarana pelayanan ini lebih lanjut dikemukakan Moenir (2000:120) bahwa pada 

dasarnya akan lebih berarti bila dilengkapi sarana kerja dan fasilitas umum. 

a. Sarana kerja 

Suatu masyarakat maju dengan peralatan serba canggih, kegiatan dalam 

kehidupan manusia makin tergantung pada adanya peralatan, meskipun  hanya 

sebahagian.  Menyadari hal ini, maka sarana kerja yang ada harus senantiasa 

dipelihara sesuai dengan standar, prosedur  dan metode serta dijaga 

kesiapgunannya.  Faktor sarana ini merupakan salah satu penentu dan 

penunjang suatu organisasi dalam usaha melaksanakan program kerja untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai cerminan bentuk 

pengorganisasian dalam menjalankan suatu kekuasaan. Sarana kerja ditinjau 

dari segi kegunaannya (utilization) terdiri atas 3 golongan, yaitu : 

i. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi untuk 

menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu arang 

menjadi barang lain yang berlainan fungsi dan gunanya. 

ii. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

sebagai alat bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat 

proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam 

pekerjaan.  Contoh perlengkapan komunikasi, pengolahan data dan 

administrasi. 



iii. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis bend yang 

berfungsi membantuk kelancaran   gerak dalam pekerjaan misalnya 

mesin lift, mesin pendingin ruangan, dan mesin pembangkit tenaga. 

Peralatan kerja bila ditinjau dari segi peranannya terbagi atas dua jenis, 

yaitu : 

i. Peralatan kerja tunggal-guna (single purpose equipment), yaitu peralatan 

yang dipakai untuk satu jenis peran saja, misalnya mesin tulis. 

ii. Peralatan  kerja serba guna (multi purpose equipment), yaitu peralatan 

yang dapat dipakai untuk bermacam-macam peran, misalnya personal 

computer (PC). 

b. Fasilitas Pelayanan  

i. Fasilitas ruangan terdiri atas : 

1) Pelayanan yang cukup aman dan tertib, seperti meja layanan dan 

loket yang cukup untuk penerimaan surat/berkas permohonan, 

penjualan karcis,  penyetoran dan penerimaan uang, satu dan lain 

disesuaikan dengan jumlah orang yang harus dilayani rata-rata 

setiap hari kerja. 

2) Informasi dilengkapi dengan berbagai bahan-bahan yang penting 

dan secara umum ingin dan bias diketahui oleh orang 

berkepentingan. 

3) Tunggu, dilengkapi dengan penerangan yang cukup untuk dapat 

membaca, tempat duduk, meja kecil, asbak dan bak sampah. 

4) Ibadah, terutama bagi mereka yang beragama Islam seperti 

Mushallah, agar sambil menunggu selesainya urusan, mereka dapat 

melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam yaitu shalat Lohor dan 

Ashar. 



5) Kamar-kamar kecil  dilengkapi dengan sistem pelayanan yang baik, 

agar tidak menimbulkan bau tidak sedap dan tetap terjaga 

kebersihannya, sehingga masyarakar yang dilayani tidak merasa 

terganggu dengan bau tidak sedap. 

6) Kantin murah, selain untuk keperluan pegawai juga melayani orang-

orang yang sedang menunggu.  Setidak-tidaknya di ruangan tunggu 

disediakan fasilitas tertentu seperti minuman air putih. 

ii. Telepon Umum  

Fasilitas ini sangat membantu orang-orang yang sedang dalam 

keperluan mendesak melakukan komunikasi dengan keluarga atau teman. 

Lokasi telepon umum ini hendaknya tidak terlalu jauh dengan ruang 

tunggu pelanggan dan masih dalam lingkungan halaman kerja yang 

bersangkutan.  

iii. Alat panggil 

Fasilitas ini perlu terutama untuk ruang tunggu yang luas dan 

banyak memiliki loket dan pintu (gate).  Mengingat  diantara orang-orang 

tersebut ada yang tidak dapat membaca tetapi dapat mendengar, dan ada 

pula yang sebaliknya dapat membaca tetapi dia tidak mendengar. 

 

D.   Pelayanan Kepegawaian  

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri SIpil 

di Daerah maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merupakan perangkat 

daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan 

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Kepegawaian Daerah. Di Kabupaten Takalar,kemudian dibentuklah Badan Kepegawaian, 



Pendidikan dan Pelatihan Kabupeten Takalar yang diamanatkan untuk menyelenggarakan 

pelayanan kepegawaian. 

Pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKDD mencakup pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai BKDD Kaupaten Takalar kepada semua pegawai Pemerintah 

Kabupaten Takalar yang mengajukan pelayanan pengembangan pegawai, mutasi dan 

kesejahteraan. 

Pengembangan pegawai merupakan kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh 

BKDD Kabupaten Takalar kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar yang ingin 

mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) kedinasan, baik Diklat penjenjangan, struktural, 

teknis maupun yang ingin melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi, baik dalam 

bentuk tugas belajar maupun izin belajar. Sedangkan Pelayanan mutasi pegawai adalah 

kegiatan pelayanan BKDD Kabupaten Takalar bagi pegawai yang mengajukan kepangkatan 

dan jabatan, pindah maupun pensiun dan Pelayanan kesejahteraan pegawai adalah 

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh BKDD Kabupaten Takalar kepada para pegawai 

yang mengajukan pelayanan pemberian tanda jasa dan penghargaan maupun  asuransi 

pegawai negeri sipil. 

 

E. Pengembangan Pegawai   

Pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan pegawai sering juga 

disebut Human Resources Developmen merupakan bentuk investasi (human investment) 

dan suatu condition sine quanon, yang harus ada dan terjadi di suatu organisasi 

(Soekodjo:2003-9). Pengembangan pegawai sebagai suati hal yang mutlak dalam sebuah 

organisasi maka organisasi tersebut harus mempunyai sebuah lembaga pengembangan 

pegawai. Pengembangan pegawai menunjuk kepada kesempatan – kesempatan belajar 

(learning opportunities) yang didesain guna membantu pengembangan para kerja (Faustino 

: 1995-197). 



Tuntutan yang terasa kuat dalam melakukan pengembangan pegawai menurut 

Sondang P. Siagian didasari oleh 4 (empat) factor yaitu :  

a. Pengetahuan karyawan yang perlu pemuktahiran 

b. Selalu terjadinya perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

serta pergeseran nilai –nilai social budaya. 

c. Persamaan hak memperoleh pekerjaan 

d. Kemungkinan perpindahan pegawai. 

Pada dasarnya proses pengembangan pegawai terdiri dari perencanaan 

(planning), pendidikan dan pelatihan (educatioan and training), dan pengelolaan 

(management) (Soekidjo:2003-4). Dalam hal pengembangan pegawai negeri sipil di 

kabupaten Takalar, institusi yang melaksanakan tugas tersebut adalah BKDDD Kab. 

Takalar. Pengembangan pegawai dalam penelitian ini adalah pengembangan 

pegawai yang diselenggarakan oleh BKDD Kab. Takalar yang merupakan suatu 

bentuk pelayanan kepada pegawai, dalam hal ini terdapat dua proses 

pengembangan pegawai yang diberikan dalam bentuk pelayanan kepegawaian 

yakni pendidikan dan latihan. 

Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar 

dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seeorang kepada orang lain 

melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang relative lama (Sanri dalam Harsono:2011-162), sedangkan pendidikan 

menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pelatihan adalah setiap usaha unutk memperbaiki performansi pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan 



yang ada kaitannya dengan pekerjaannya (H. John Bernardian dalam 

Faustino:1995-197), sedangkan menurut Sanri Pelatihan dapat diartikan suatu 

proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, guna 

meningkatkan keahlian dan atau keterampilan seseorang atau sekelompok orang 

dalam menangani tugas dan fungsi melalui prosedur sistematis dan terorganisasi 

yang berlangsung dalam kurung waktu yang relative singkat. (Harsono:2011-162). 

Soekidjo Notoatmodjo berpendapat Pendidikan (formal) di dalam suatu 

organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang 

diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan, sedangkan pelatihan (training) bagian 

dari proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan khusus seseorang atau sekolompok orang, dimana perbedaannya 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Perbandingan Antara Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan Pelatihan 

1. Pengembangan 

kemampuan 

2. Area kemampuan 

(penekanan) 

3. Jangka waktu 

pelaksanaan 

4. Materi yang diberikan 

5. Penekanan 

penggunaan metode 

belajar mengajar 

6. Penghargaan akhir 

proses 

Menyelutuh (Overal) 

Kognitif, afektif 

Panjang (long term) 

Lebih umum 

Conventional 

Gelar (degree) 

Mengkhususkan 

(specific)  

Psikomotor 

Pendek 

Lebih khusus 

Inconventional 

Sertifikat (non degree) 

 



Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri SIpil adalah upaya yang dilakukan 

Pegawai Negeri SIpil untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan 

kemampuannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. (Suradji 2009-70).  

Tujuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 43 

Tahun 1999 adalah : (1) meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan 

keterampilan, (2) menciptakan adanya pola pikir yang sama, (3) menciptakan dan 

mengembangkan metode kerja yang lenih baik (4) membina karir pegawai negeri, 

sedangkan sasaran pendidikan dan latihan menurut Peraturan Pemerintah Noomr 

101 Tahun 2000 adalah terwujdnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan persyaratan masing – masing jenis dan jenjang jabatan.  

Jenis dan jenjang Diklat Pegawai Negeri SIpil (Moekijat : 2009 – 135-136) 

terdiri atas : 

1. Diklat Prajabatan  

Diklat .prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi 

PNS untuk meningkatkan keterampilannya dan memberikan pengetahuan 

dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, 

disamping pengetahuan dasar tentang sisetem penyelenggaraan pemerintahan 

Negara, bidang tugas dan budaya organisasinya, etika organisasi pemerintah 

dan materi – materi lainnya, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya 

sebagai pelayan masyarakat. Diklat prajabatan digolongkan menjadi  

a. Diklat prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I 

b. Diklat prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II 

c. Diklat prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III 

2. Diklat Dalam Jabatan 



Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agara dapat melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat 

dengan sebaik-baiknya, yang terdiri atas:  

a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) atau DIklat 

Sturktural 

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan 

structural, terdiri atas : 

i. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural 

Eselon IV 

ii. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural 

Eselon III 

iii. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon 

II 

iv. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon 

I 

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

Diklat Fungsional dilaksanakan utnuk mencapai persyaratan kompetensi 

yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing – 

masing. 

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS 



Dari berbagai pendapat tentang pendidikan dan latihan serta uraian tugas 

jabatan fungsional umum pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 

Kabupaten Takalar (Perbup Takalar Nomor 22 Tahun 2009 dan Tugas dan Fungsi 

Jabatan Struktural pada Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten 

Takalar (Perbup 42 Tahun 2008), bahwa Pendidikan yang merupakan bentuk 

pelayanan kepegawaian adalah administrasi tugas belajar dan izin belajar untuk 

mengikuti pendidikan formal. Sedangkan pendidikan dan pelatihan atau diklat dalam 

tataran praktis dimaknai sebagai pelatihan (Harsono:2011-162) yang menjadi 

pelayanan kepegawaian pada BKDD Kab. Takalar dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni 

Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.  

.  

F. Kerangka Pikir 

Pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar meliputi kegiatan 

pengembangan pegawai, mutasi dan kesejahteraan. Konsekuensi logis dari suatu kegiatan 

pelayanan adalah reaksi dari pihak yang dilayani.  Pegawai sebagai orang yang dilayani 

dalam kegiatan pelayanan kepegawaian sudah menjadi kebutuhan hakiki ingin memperoleh 

pelayanan yang memuaskan, walaupun pelayanan itu dilakukan sendiri oleh sesama aparat.   

Untuk memperoleh kepuasan pelayanan maka dilakukan suatu kegiatan pelayanan yang 

berorientasi pada kualitas pelayanan dengan mengedepankan pada layanan yang cepat, 

menyenangkan, tidak mengandung unsur kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu (Salusu, 1996 :39).   

Kegiatan pelayanan kepegawaian ini sudah menjadi kegiatan rutin dan tugas utama 

BKDD sebagai lembaga teknis daerah yang menangani masalah kepegawaian.  Dalam 

pengelolaannya, sistem pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ini, pada 

akhirnya akan menentukan tingkat kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten 



Takalar.  Karena itu faktor-faktor yang dianggap dapat memberikan dukungan terhadap 

terwujudnya kualitas pelayanan kepegawaian harus dikembangkan, sedangkan faktor-faktor 

yang dianggap dapat menghambat  pelayanan kepegawaian harus segera diatasi. Untuk 

memperjelas keterkaitan antara konsep di dalam tulisan ini dapat dilihat pada bagan berikut 

ini: 

 

Bagan   Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan 
kepegawaian  

Faktor yang 
mempengaruhi 

pelayanan 

Pengembangan 
Pegawai 

1. Pendidikan 
2. Pelatihan 

Pelayanan 
berkualitas  

Kepuasan pegawai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang analisis kualitas pelayanan 

kepegawaian di kantor BKDD Kabupaten Takalar.     

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait 

langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia 

terorganisasir dalam satuan Instansi Pemerintah. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta 

interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu Pendekatan ini menghendaki 

adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk 

mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab” 

 

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau 

pengamat penuh. Kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek 

atau informan sebab peneliti sendiri adalah pegawai kantor BKDD Kabupaten 

Takalar 

C. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Badan 

Kepegawaian, dan Diklat Daerah Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa 

pelayanan kepegawaian di instansi ini diasumsikan masih syarat dengan kolusi dan 



nepotisme, sehingga ada kesan pelayanan yang diselenggarakan BKDD Kabupaten 

Takalar tidak dapat memenuhi standar pelayanan yang baik sehingga menimbulkan 

perasaan tidak puas bagi pegawai selaku pelanggan atau pihak yang dilayani. 

Selain itu peneliti merupakan pegawai pada Kantor BKDD Kabupaten Takalar yang 

dapat lebih memudahkan akses mendapatkan  sumber  atau  informasi mengenai 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan pengamatan dan konseptualisasi, maka penelitian 

analisis pelayanan pegawai di BKDD Kabupaten Takalar difokuskan berikut ini :  

1. Pelayanan kepegawaian yang diteliti yaitu pelayanan kepegawaian khususnya 

pengembangan pegawai yang merupakan kegiatan pelayanan yang 

diselenggarakan oleh BKDD Kabupaten Takalar kepada pegawai Pemerintah 

Kabupaten Takalar yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). 

2. Dalam hal analisis pelayanan pengembangan pegawai, adalah bagaimana 

melakukan pengamatan terhadap standar pelayanan yang berhubungan 

dengan pengembangan pegawai yakni pendidikan dan pelatihan, bagaimana 

standar pelayanan tersebut diimplementasikan kepada pegawai negeri sipil 

yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan kabupaten Takalar. Standar 

pelayanan tersebut dapat berupa Sistem operasi prosedur dalam mendapatkan 

surat izin belajar dan tugas belajar, bagaimana proses pengajuan dan 

pelaksanaan Pelatihan (diklat) baik Diklat prajabatan maupun Diklat dalam 

jabatan. 



3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan pengembangan pegawai 

adalah faktor – faktor yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kualitas pelayanan pengembangan pegawai,  

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data dari hasil penelitian secara langsung dari 

lapangan penelitian berupa keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara 

yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian pada BKDD Kabupaten 

Takalar. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan orang – orang 

yang dipandang dapat memberikan informasi yang memadai (key person) dari 

kegiatan pelayanan kepegawaian baik pegawai yang memberikan layanan 

maupun pegawai yang mendapatkan layanan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, speerti buku-buku, 

literature-literatur, penulisan penelitian dan lain – lain. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara; dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan 

untuk memperoleh data tentang kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD 

Kabupaten Takalar.  Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam 

di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara terbuka dan bebas mengenai  

kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar.   



2. Pengamatan  

Pengamatan digunakan peneliti untuk memperoleh data secara 

langsung dari informan tentang kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD 

Kabupaten Takalar. Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak 

sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi hanya melakukan fungsi 

pengamatan,  peneliti hanya anggota berpura-pura dan tidak melebur dalam 

arti sesungguhnya. Dengan kata lain kedudukan peneliti dalam hal ini adalah 

hanya pemeran serta sebagai pengamat.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian dalam bentuk 

tertulis, gambar maupun rekaman video yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif, yakni  suatu  cara  pemilihan  data  yang menghasilkan  data  deskriptif  

yaitu  ”  apa  yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 

nyata yang diamati dan diteliti dipelajari  secara utuh.” Data sekunder yang  tersedia 

menjadi pangkal penelitian dihubungkan  dengan  data  primer,  kemudian  dianalisis  

secara  kualitatif.  Teknik  analisisnya dengan model analisis  interaktif (Interactive 

Model of Analysis) dari Milles dan Huberman. Dalam  teknik  ini ketiga komponen 

utama yaitu  reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  yang  

dilakukan  serentak dengan  proses  pengumpulan data. Ketiga langkah – langkah 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  



1. Mereduksi data, yaitu merangkum, memilih, memilah dan mengambil hal-hal 

pokok data hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang diperoleh 

dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan 

kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar. 

2. Penyajian data dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap kualitas 

pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar. 

3. Verifikasi data, yaitu langkah yang dilakukan peneliti dengan cara membuat 

analisis akhir dalam bentuk kesimpulan terhadap data-data kualitas pelayanan 

kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar telah disajikan. 

 

H. Pengecekan Validitas Temuan  

Keabsahan data penelitian diuji untuk memenuhi kriteria keabsahan data, 

baik derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan maupun kepastian.  Derajat 

kepercayaan (kredibilitas) dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan anggota).  Kriteria kepastian 

dapat dilakukan pengujian  melalui uraian rinci, kriteria kebergantugan dilakukan 

dengan teknik audit kebergantungan dan kriteria kepastian dilakukan dengan teknik 

audit kepastian (Moleong,2010:327).  

1. Perpanjangan keikutsertaan, yaitu peneliti secara intensif ke lokasi penelitian 

untuk mencari data tentang kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD 

Kabupaten Takalar sampai kejenuhan tercapai. 

2. Ketekunan/keajegan pengamatan dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan fokus persoalan dan 

memusatkan diri pada kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten 

Takalar  yang selanjutnya data ini diperiksa keabsahan melalui trianggulasi. 



3. Trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data  atau sumber lain untuk keperluan pengecekan 

dan pembanding  terhadap data yang dikumpulkan. Trianggulasi ini dilakukan 

terhadap pihak yang mengetahui kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD 

Kabupaten Takalar seperti Sekretarias Daerah Kabupaten Takalar. 

4. Pengecekan anggota yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi 

dari para informan untuk mengecek kebenaran data yang telah diberikan pada 

wawancara yang dilakukan sebelumnya. 

5. Uraian rinci dilakukan untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan 

peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara menampilkan lapaoran hasil 

penelitian seteliti dan secermat tentang fokus penelitian kualitas pelayanan 

kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar dan dapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan kejadian-kejadian nyata. 

6. Auditing, yang dilakukan peneliti dengan cara pemeriksaan kebergantungan 

dan kepastian. Dalam kebergantungan ini, semua kelengkapan data diperiksa 

sebelum dijadikan kesimpulan penelitian dengan memperhatikan tingkat 

akurasi penentuan informan, proses pengumpulan data dan kecukupan data.  

Sedangkan pemeriksaan kepastian dilakukan untuk memastikan hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan data sebenarnya maupun teori-teori 

yang ada dan berhubungan dengan kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD 

Kabupaten Takalar.  

  



 

I. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengamatan Awal 

Tahap ini dilakukan sebelum diadakan seminar penilitan  yaitu sejak 

awal bulan September sampai bulan Desember 2011 

2. Pengembangan Desain 

Pengembangan desain dilaksanakan bulan januari 2012 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian direncakan dimulai pada bulan Januari –  April 

2012 

4. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2012 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Kualitas pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar 

Kualitas pelayanan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Takalar 

dalam tulisan ini difokuskan kepada 3 (tiga) kegiatan, yaitu: pengembangan pegawai, mutasi 

pegawai dan kesejahteraan pegawai, yang dilakukan sekaligus sebagai realisasi dari tugas 

pokok   dan fungsi dari BKDD Kabupaten Takalar.  Konteks ini menunjukkan bahwa BKDD 

Kabupaten Takalar adalah sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten 

Takalar yang memiliki tugas melayani seluruh pegawai di Kabupaten Takalar. 

Pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan kesejahteraan pegawai dianggap 

berhasil dilaksanakan apabila pelayanan kepegawaian ini diselenggarakan berdasarkan 

pelayanan berkualitas yang dapat  memberikan kepuasan pegawai selaku pihak yang 

dilayani.  Ukuran kualitas pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar, dianalisis dengan 

menggunakan indikator kualitas pelayanan, seperti: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu 

pelayanan serta (3) perilaku aparat pemberi layanan. 

Prosedur  pelayanan diketahui dengan menggunakan sub indikator: (1) 

kejelasan aturan,  (2) kesederhaanaan mekanisme, (3) kesesuaian  pelayanan 

dengan prosedur, serta (4) tingkat kesalahan pelayanan.  Waktu pelayanan diukur 

dengan menggunakan sub indikator seperti: (1) ketepatan waktu layanan, (2) 

kecepatan waktu layanan serta (3) kejelasan waktu penyelesaian layanan. Sikap 

pegawai pemberi layanan diukur dengan menggunakan beberapa sub indikator, 

terdiri atas:  (1) kesopanan, (b) keramahan, dan (c) kepedulian.   

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan adalah rangkaian prosedur yang telah menjadi 

ketetapan dalam melakukan pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten 



Takalar, baik dalam hal pelayanan pengembangan pegawai, mutasi pegawai 

maupun kesejahteraan pegawai.  Seperti di awal bab ini diuraikan bahwa 

prosedur pelayanan diketahui dengan menggunakan sub indikator terdiri atas: 

(1) kejelasan aturan,  (2) kesederhanaan mekanisme, (3) kesesuaian  

pelayanan dengan prosedur, serta (4) tingkat kesalahan pelayanan.  Berikut 

hasil penelitian tentang prosedur pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar. 

Hasil wawancara dengan beberapa sumber informasi di lokasi 

penelitian menyatakan bahwa: 

“...ya, kalau berbicara prosedur pelayanan terutama menyangkut 
kejelasan aturan di kantor ini sudah sangat jelas prosedur yang harus 
dilalui, kalau mengajukan pelayanan termasuk kelengkapan-kelengkapan 
berkas yang harus disiapkan dalam setiap pengajuan...” (AK, 15 Maret 
2012)  

 
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan di BKDD 

Kabupaten Takalar dianggap jelas, baik untuk pengembangan pegawai, mutasi 

pegawai maupun kesejahteraan pegawai.  Pernyataan ini sesuai dengan 

pernyataan yang diuraikan oleh informan yang mengajukan pelayanan pada 

saat dilakukan trianggulasi sumber yang menyatakan  bahwa: 

“...semua pelayanan di BKDD Takalar dilakukan sesuai dengan prosedur 
yang ada, dan tidak ada pelayanan yang dilakukan di luar prosedur....  
setiap unit kerja memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan yang 
telah ditetapkan pada prosedur..” (TR, 16 Maret 2012)  

 

Kejelasan prosedur pelayanan pada BKDD Kabupaten Takalar 

berdasarkan hasil trianggulasi di atas memberikan penguatan bahwa 

pelayanan kepegawaian di Kabupaten Takalar memang memiliki prosedur 

pelayanan yang jelas dan dijadikan acuan oleh setiap pegawai yang 

mengajukan pelayanan.  Demikian halnya pegawai BKDD yang  bertugas 

memberikan pelayanan kepegawaian menjadikan prosedur pelayanan sebagai 



pedoman dalam memberikan tugas pelayanan secara adil kepada semua 

pegawai di lingungan Pemerintah Kabupaten Takalar. 

Selain hasil wawancara tentang kejelasan prosedur pelayanan, peneliti 

juga mencari informasi mengenai sub indikator lain yaitu tentang 

kesederhanaan mekanisme. Sumber informasi di lokasi penelitian menyatakan 

bahwa: 

“...mekanisme pelayanan di kantor ini sederhana sekali, tidak berbelit-belit 
dan mudah dipenuhi, semua kelengkapan administras yang dipersyaratkan 
oleh pegawai BKDD adalah merupakan persyaratan yang menjadi ketntuan 
dalam pelayanan kepegawaian...” (AM, 15 Maret 2012) 
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur pelayanan di 

BKDD Kabupaten Takalar sangat sederhana.  Pegawai yang mengajukan 

pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar cepat memahami prosedur pelayanan 

yang berlaku sehingga proses penyelesaian pelayanan yang diajukan pun 

bisa selesai dengan cepat. 

Hasil wawancara ini ditelusuri lebih dalam kebenarannya dengan 

melakukan trianggulasi sumber dan diperoleh data yang seirama dengan 

sebelumnya bahwa: 

“...pelayanan di BKDD Takalar dilihat dari tingkat kesederhanaannya 
dapat dikatakan sangat seserhana karena  
prosedur yang ada merupakan prosedur layanan yang berlaku secara 
umum, tidak asal diperadakan dan bukan katentuan dari BKDD 
Kabupaten Takalar semata tetapi adalah merupakan persyaratan umum 
yang berlaku di daerah lain...” (TR, 16 Maret 2012).  

 

Hasil wawancara ini memberikan bukti bahwa prosedur pelayanan di 

BKDD Kabupaten Takalar sangat sederhana, mudah dipahami dan tidak 

memberatkan pegawai yang mengajukan pelayanan.  Persyaratan pengajuan 

pelayanan yang berlaku di BKDD Kabupaten Takalar secara rasional 

memang berhubungan dengan pelayanan kepegawaian yang diajukan, 



seperti untuk pelayanan kepegawaian dalam hal kenaikan pangkat PNS, 

maka pegawai bersangkutan harus melampirkan SK pertama dan SK terakhir.  

Sub indikator lain yang digunakan untuk mengukur prosedur 

pelayanan seperti telah diuraikan sebelumnya adalah kesesuaian  pelayanan 

dengan prosedur. Hasil analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan 

bahwa pelayanan yang diselenggarakan BKDD Kabupaten Takalar sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.  Hal ini sesuai dengan penjelasan hasil 

wawancara  di lokasi penelitian menyatakan bahwa: 

“  ...mengenai apakah sesuai atau tidak kegiatan pelayanan BKDD dengan 
prosedur berlaku, saya rasa sesuai dengan prosedur yang ada, karena 
kalau kita lihat proses kerja pegawai BKDD Takalar mereka selalu 
berpedoman pada standar dan prosedur yang berlaku...”  (AL, 15 Maret 
2012) 
 

Apabila diperhatikan hasil wawancara di atas maka pelayanan yang 

dilakukan BKDD Kabupaten Takalar selalu mengacu pada prosedur pelayanan 

yang ada. Tidak ada satu pun kegiatan pelayanan kepegawaian yang dikelola 

tanpa berdasarkan prosedur yang berlaku sehingga baik pegawai yang 

memberikan pelayanan maupun pegawai yang mengajukan pelayanan sama-

sama saling merasakan ketenangan dalam bekerja. 

Hasil wawancara yang menyatakan pelayanan kepegawaian BKDD 

Kabupaten Takalar sesuai dengan prosedur yang ada diuji keabsahannya oleh 

peneliti melalui trianggulasi sumber yang hasilnya menyatakan bahwa: 

“...menurut saya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh BKDD 
Takalar apabila dipertimbangkan dari segi kesesuainnya dengan 
prosedur, kami menganggap sudah sesuai dengan prosedur yang 
berlaku, pelayanan kepegawaian diberlakukan secara sama, adil dan 
merata  persyaratannya oleh BKDD Takalar, sehingga kesan perlakuan 
diskriminasi dalam pelayanan tidak terjadi...”.  (TB, 16 Maret 2012).  

 



Hasil wawancara di atas memperkuat pernyataan sebelumnya yang 

membuktikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh BKDD Kabupaten 

Takalar sesuai dengan prosedur yang berlaku.  Pemberian layanan dilakukan 

dengan orientasi kepuasan pegawai yang dilayani tanpa melihat status dan 

kedudukan pegawai yang mengajukan pelayanan.  Prinsip kerja yang berusaha 

memberikan kepuasan pegawai sebagai pelanggan atau pihak dilayani 

membentuk karakter pegawai melakukan pekerjaan pelayanan secara 

bertanggung jawab dan profesional. Para pegawai yang mengajukan 

pelayanan selalu memberikan kesan yang baik akan pelayanan BKDD 

Kabupaten Takalar karena dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

Sub indikator lain adalah tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian.   

Dari hasil wawancara dengan sumber informasi di lokasi penelitian menyatakan 

bahwa: 

“  ...dalam hal tingkat kesalahan pelayanan di BKDD ini, saya kira jarang 
terjadi, kalau pun ada yang terjadi bukan dari pegawai yang memberikan 
pelayanan akan tetapi bersumber dari kesalahpahaman pegawai yang 
mengajukan pelayanan kepegawaian ...”  (AL, 15 Maret 2012) 
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kesalahan dalam kegiatan 

pelayanan BKDD Kabupaten Takalar jarang terjadi karena setiap kegiatan 

pelayanan memiliki prosedur yang sangat jelas bukan hanya secara lisan tetapi 

diinformasikan secara tertulis. Dan apabila terjadi suatu kesalahan dalam proses 

pelayanan tersebut, menanadakan bahwa kesalahan  itu bersumber dari 

pegawai yang mengajukan pelayanan kadang-kadang tidak memahai prosedur 

pengajuan pelayanan yang sebenarnya. 



Ketika kutipan hasil wawancara di atas dicek kebenarannya dengan 

melakukan reianggulasi diperoleh hasil yang senada dengan hasil wawancara 

sebelumnya dan menyataan bahwa: 

“...kesalahan-kesalahan dalam pelayanan kepegawaian selama saya di 
kantor ini belum pernah terjadi, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan 
kecil, baik itu disebabkan oleh pegawai yang memberikan pelayanan 
maupun pegawai yang mengajukan pelayanan...” (TM, 16 Maret 2012). 
 

Hasil trianggulasi melalui wawancara di atas menunjukkan bahwa 

kesalahan dalam proses pelayanan kepegawaian di BKDD  Kabupaten Takalar 

memang tidak terjadi,  Dari kedua hasil wawancara di atas bukan hanya 

membuktikan tidak pernah terjadi kesalahan dalam pelayanan tetapi juga 

sekaligus menjadi ukuran keprofesionalismean pegawai dalam memberikan 

pelayanan sehingga pegawai yang mengajukan pelayanan dapat menikmati 

kepuasan pelayanan. 

Mengenai prosedur pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar, Salusu 

(1996 :39), mengemukakan pelayanan berkualitas pada prinsipnya adalah 

layanan yang menyenangkan, tidak mengandung unsur kesalahan, mengikuti 

proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  Proses dan 

prosedur ini harus disusun secara rapi dan teliti, disertai semua perangkat yang 

dituntut dalam proses itu.  Prosedur itu harus diperinci, dan harus diikuti, baik 

oleh yang melayani maupun oleh yang dilayani sehingga masing-masing kedua 

pihak mendapat kepuasan pelayanan kepegawaian. Dalam pelayanan yang 

berkualitas proses  dan  prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang 

terlibat, dan harus jelas dan tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.  

Karena apabila terjadi interpretasi ganda maka akan terjadi kesalahan dalam 

pelayanan 

2. Waktu pelayanan  



Waktu pelayanan diukur dengan menggunakan sub indikator seperti: 

(1) ketepatan waktu layanan, (2) kecepatan waktu layanan serta (3) kejelasan 

waktu penyelesaian layanan. Atau secara sederhana waktu pelayanan biasa 

dibahasakan tepat, cepat dan jelas. Berikut hasil penelitian mengenai 

ketepatan waktu pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan sumber informasi di lokasi penelitian dan menyatakan 

bahwa: 

“...waktu pelayanan di kantor ini sangat tepat, para pegawai bekerja dan 
menyelesaikan pelayanan sesuai dengan target waktu pengurusan 
pelayanan...” (AS, 17 Maret 2012) 
 

Apabila diperhatikan hasil wawancara di atas maka waktu pelayanan 

yang dilakukan BKDD Kabupaten Takalar selalu mengutamakan pada tepatnya 

waktu pelayanan. Pada saat jam kerja pukul 08.00 sudah tiba maka waktu 

pelayanan pun pada saat itu mulai dilakukan dan berakhir pada saat jam 

pulang kantor.  Namun demikian kadang-kadang pegawai menambah jam kerja 

di atas pukul 16.00 untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan  yang 

sementara dikerjakan supaya pegawai yang mengajukan pelayanan 

memperoleh kesan baik akan pelayanan di BKDD Takalar. 

Hasil wawancara di atas yang menyatakan tepatnnya waktu pelayanan 

kepegawaian BKDD Kabupaten Takalar diuji keabsahannya oleh peneliti 

melalui trianggulasi sumber yang hasilnya menyatakan bahwa: 

“...menurut saya kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BKDD Takalar 
apabila dipertimbangkan dari segi ketepatan waktunya, kami 
menganggap sudah tepat, pelayanan kepegawaian diselesaikan sesuai 
dengan waktu penyelesaian pelayanan,...”.  (TL, 18 Maret 2012).  

 

Hasil wawancara di atas memperkuat pernyataan sebelumnya yang 

membuktikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh BKDD Kabupaten 



Takalar sudah tepat.  Pemberian layanan dilakukan dengan orientasi ketepatan 

waktu dengan mengutamakan kepuasan pegawai yang dilayani tanpa melihat 

status dan kedudukan pegawai yang mengajukan pelayanan. Pelayanan 

dilakukan dengan berusaha memberikan kepuasan pegawai sebagai 

pelanggan atau pihak dilayani membentuk karakter pegawai melakukan 

pekerjaan pelayanan secara bertanggung jawab dan profesional. Para pegawai 

yang mengajukan pelayanan selalu memberikan kesan yang baik akan 

pelayanan BKDD Kabupaten Takalar karena tepat waktu. 

Ketepatan waktu pelayanan ini seiring dengan kecepatan waktu 

pelayanan. Hasil wawancara dengan sumber infrormasi di lokasi penelitian 

menyatakan bahwa: 

 
“  ...mengenai apakah cepat atau tidak pelayanan BKDD, saya rasa bisa 
dikategorikan cepat, karena kalau kita lihat proses kerja pegawai BKDD 
Takalar mereka selalu berusaha menyelesaikan pelayanan secara cepat 
tanpa meninggalkan unsur keabsahan dan kelengkapan persyaratan...”  
(AR, 22 Maret 2012) 
 
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kecepatan penyelesaian 

pelayanan dalam kegiatan pelayanan BKDD Kabupaten Takalar dianggap 

cepat karena setiap pelayanan kepegawaian yang diajukan selalu diusahakan 

bisa selesai dengan cepat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan baik dari 

pihak pegawai yang mengajukan pelayanan maupun dari pihak yang 

memberikan pelayanan. 

Ketika hasil wawancara ini diuji keabsahannya dengan melakukan 

trianggulasi sumber, ternyata diperoleh informasi yang sama dengan 

pernyataan wawancara utama di atas bahwa: 

“...kegiatan pelayanan BKDD Takalar apabila dilihat dari waktu yang 
digunakan, kami menganggap sudah cepat, karena selama proses 



pelayanan tidak ada satu pun pegawai yang dilayani mengeluh akan 
lambatnya pelayanan kepegawaian dan pada umumnya menganggap 
bahwa pelayanannya cepat,...”.  (TL, 27 Maret 2012).  

 

Hasil wawancara trianggulasi di atas menguatkan bahwa waktu yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan dianggap cepat.  Pegawai yang 

mengajukan pelayanan tidak pernah mengeluh akan lambatnya pelayanan di 

BKDD Kabupaten Takalar, baik dalam hal pelayanan pengembangan pegawai, 

mutasi maupun dalam hal kesejahteraan pegawai.  

Kedua hasil wawancara di atas ditelusuri lebih jauh oleh peneliti 

dengan melakukan membercek di lokasi penelitian dan ternyata nampak 

bahwa pegawai yang sementara memberikan pelayanan berusaha untuk 

menyelesaikan pengajuan pelayanan secara cepat baik dalam hal pelayanan 

pengembangan pegawai, mutasi pegawai maupun kesejahteraan pegawai.  

Selain ketepatan dan kecepatan, mengenai waktu pelayanan ini juga 

diteliti dari kejelasan waktu penyelesaian pelayanan. Hasil wawancara dengan 

sumber informasi menyatakan bahwa: 

 “...jika kita lihat dimensi waktu dari segi kejelasan penyelesaian pelayanan, 
maka pelayanan BKDD ini memenuhi unsur kejelasan, terutama dari segi 
waktu penyelesaian, setiap kami mengajukan maka pegawai BKDD selalu 
menginformasikan rentang waktu penyelesaian pelayanan...”.  (AM, 27 
Maret 2012).  
  

Hasil wawancara di atas memberikan bukti bahwa pelayanan di BKDD 

Kabupaten Takalar bukan hanya memenuhi unsur ketepatan dan kecepatan 

waktu pelayanan tetapi juga unsur kejelasan waktu penyelesaian pekerjaan.  

Untuk lebih meyakini hasil wawancara ini, maka peneliti melakukan trianggulasi 

sumber tentang kejelasan pelayanan dan diperoleh hasil wawancara bahwa: 

“...memang benar apa yang anda bahasakan bahwa pelayanan di sini 
memang sangat jelas waktu penyelesaian, kadang-kadang waktu yang 



digunakan untuk penyelsaian pekerjaan  2 hari maka disampaikan kepada 
pegawai tersebut bahwa pelayanan kepegawaian yang mereka ajukan 
selesai 2 hari ke depan...”.  (TM, 27 Maret 2012).  
   

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyelesaian pelayanan 

di BKDD Kabupaten Takalar sangat jelas.  Rentang waktu yang sampaikan 

kepada  pegawai ketika mengajukan pelayanan sesuai dengan rentang waktu 

penyelesaian pekerjaan, sehingga pegawai yang mengajukan pelayanan 

merasa terkesan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan memang sesuai 

dengan waktu penyelesaian yang dijanjikan oleh pegawai. 

Hasil membercek di lapangan diperoleh informasi bahwa ada kegiatan 

pelayanan BKDD Kabupaten Takalar yang penyelesaiannya membutuhkan 

waktu yang lama terutama pelayanan kepegawaian yang berhubungan dengan 

kenaikan pangkat PNS.  Penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat melibatkan 

instansi di luar BKDD Kabupaten Takalar sepertu kantor BKN Regional 

Sulawesi.  Kadang-kadang waktu yang digunakan untuk penyelesaian 

pekerjaan ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, namun demikian 

supaya pegawai yang mengajukan pelayanan merasa dihargai maka pegawai 

BKDD Kabupaten Takalar menyampaikan secara jelas bahwa penyelesaian 

pelayanan kenaikan pangkat mereka akan selesai beberapa bulan ke depan. 

3. Sikap aparat pemberi layanan  

Sikap aparat pemberi layanan diukur dengan menggunakan beberapa 

sub indikator, terdiri atas:  (a) kesopanan, (b) keramahan, dan (c) kepedulian.  

Hasil wawancara dengan sumber informasi di lokasi penelitian menyatakan 

bahwa: 

 
  “  ...mengenai sikap pegawai BKDD Takalar yang memberikan pelayanan, 
saya rasa mereka baik ya,, mereka sopan, ramah, dan peduli kepada kita 



yang membutuhkan pelayanan...”mereka berusaha melayani kita dengan 
bahasa yang sangat sopan dan santun...”  (AR, 29 Maret 2012) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap pegawai BKDD 

Kabupaten Takalar dalam memberikan pelayanan dianggap sopan, ramah dan 

peduli.  Pegawai yang mengajukan pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar 

dilayani dengan bahasa yang santun dan ramah, serta tidak menggunakan 

bahasa yang kasar dan menyinggung perasaan pegawai. 

Hasil wawancara ini ditelusuri lebih dalam kebenarannya dengan 

melakukan trianggulasi sumber dan diperoleh data yang seirama dengan 

sebelumnya bahwa: 

“...apabila diperhatikan pegawai yang memberikan pelayanan mereka 
sopan, ramah dan membantu pegawai yang merasa kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan pelayanan yang diinginkan...” (TP, 29 Maret 2012).  

 

Hasil wawancara ini memberikan bukti bahwa sikap pegawai BKDD 

Kabupaten Takalar sopan, ramah dan peduli terhadap pegawai yang 

mengajukan pelayanan.  Mereka membantu pegawai yang kesulitan memenuhi 

kebutuhan pelayanan, dengan membantu mencari jalan ke luar supaya 

kebutuhan mereka cepat terpenuhi. Ini bisa dilihat dari sikap pegawai yang 

menunjukkan tempat foto copi dan cuci foto terdekat dengan kantor BKDD 

Takalar. 

Hasil penelitian yang menunjukkan prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan 

sikap pegawai  seperti telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar dianggap berkualitas, baik 

dalam hal pelayanan pengembangan kepegawaian, mutasi pegawai maupun 

kesejahteraan pegawai. 



Sehubungan dengan kualitas pelayanan maka Gaspersz dalam Sugiyanti 

(1999:12) menyatakan bahwa pada dasarnya pelayanan sistem kualitas modern 

mempunyai ciri yang nampak pada berbagai karakteristik, yang terdiri atas : 

a. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan. Produk-produk didesain 

sesuai dengan keinginan-keinginan pelanggan melalui suatu riset pasar, 

kemudian diproduksi dengan cara-cara yang baik dan benar sehingga produk 

yang dihasilkan memenuhi spesifikasi desain (memiliki konformasi yang tinggi), 

serta pada akhirnya memberikan sistem dan prosedur pelayanan purna jual 

kepada semua lapisan masyarakat selaku pelanggan.   

b. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh 

manajemen puncak (top management) dalam proses peningkatan kualitas 

secara terus menerus.  

c. Sistem  kualitas  modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang 

terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 

d. Sistem kualitas modern dicirikan  oleh  adanya aktivitas yang   berorientasi pada  

tindakan  pencegahan  kerusakan,  bukan  berfokus  pada   upaya  untuk 

mendeteksi kerusakan saja. 

e. Sistem kualitas modern   dicirikan   oleh   adanya   suatu    filosofi    yang 

menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup. 

Demikian halnya dengan Sugiyanti (1999:38) mengatakan bahwa pada 

dasarnya sistem kualitas modern dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 

a. Kualitas desain.  Pada  dasarnya  kualitas  ini  mengacu  pada  aktivitas  

yang menjamin  bahwa   produk  baru,  atau  produk   yang  dimodifikasi, 

didesain sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dan harapan  

pelanggan, serta secara ekonomis layak untuk diproduksi atau dikerjakan. 



b. Kualitas  konformasi  mengacu  pada  pembuatan produk atau pemberian 

jasa pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

c. Kualitas pemasaran dan pelayanan purna jual berkaitan dengan tingkat 

sejauh mana  dalam  menggunakan  produk  itu  memenuhi ketentuan-

ketentuan dasar tentang pemasaran, pemeliharaan dan pelayanan purna 

jual. 

Salusu (1996:40) mengemukakan bahwa dalam menciptakan pelayanan yang  

berkualitas ada beberapa prinsip perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Sebelum dimulai, maka proses dan prosedur harus ditetapkan dari awal. 

b. Proses  dan  prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat, dan 

harus jelas dan tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. 

c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja mengikuti suatu sistem, satu 

mata rantai, yang akhirnya membuahkan hasil. 

d. Peninjauan kualitas oleh  para  eksekutif,  perlu  dilakukan  secara  periodik 

dalam arti perlu diadakan  penyempurnaan  prosedur  jika  dipandang perlu 

dengan memperhatikan selera pihak yang dilayani. 

e. Kualitas pelayanan  dapat  dicapai  hanya  apabila para pemimpin organisasi 

suatu  iklim  budaya  organisasi  yang memusatkan perhatian secara konsisten 

pada peningkatan kualitas dan kemudian penyempurnaan secara berkala. 

f. Kualitas memegang teguh prinsip mencegah, artinya setiap orang hendaknya 

berusaha mencegah jangan sampai terjadi kesalahan dalam melaksanakan 

tugasnya. 



g.  Kualitas berarti memenuhi segala keinginan, kebutuhan dan selera 

pelanggan/konsumen. 

h. Kualitas   menuntut   kerja   sama   yang  erat.  Setiap orang dalam organisasi 

hendaknya memandang orang lain sebagai bagian dari penentu berhasilnya ia 

melaksanakan tugas kewajibannya. 

i.  Kualitas  membutuhkan  program  pelatihan   yang   berkelanjutan,  

termasuk perubahan dalam proses kerja.   

 

B.  Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Kepegawaian di 

BKDD Kabupaten Takalar 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di BKDD 

Kabupaten Takalar.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut adalah; 

kepemimpinan, prasarana dan sarana kerja, peraturan pendukung,  kualitas SDM aparat 

dan partisipasi pegawai itu sendiri. 

1. Kepemimpinan  

Pelayanan kepegawaian di BKDD Kabupaten Takalar bagi peneliti 

dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, yaitu kemampuan pimpinan dalam 

mengarahkan bawahan untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada seluruh 

lapisan pegawai tanpa melihat status dan kedudukan pegawai yang dilayani.  

Kepemimpinan dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala BKDD Kabuapten Takalar 

yang dianggap cukup berhasil dalam mengarahkan pegawainya untuk memberikan 

pelayanan kepada seluruh pegawai.   

Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa kepemimpinan kepala BKDD 

Kabuapten Takalar dianggap cukup demokratis dalam memberikan tanggung jawab 

kepada anggota untuk melayani pegawai di lingungan Pemerintah Kabuapten Takalar. 



Demokratis dalam hal ini adalah memberikan kebebasan kepada bawahan untuk 

memberikan pelayanan kepada pegawai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan 

dan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut maupun yang berlaku 

secara nasional.  Pada prinsipnya sistem kerja yang seperti ini lebih memberikan 

kreasi dan kreatifitas aparat untuk bekerja ketimbang mereka harus selalu diarahkan 

dan dikontrol setiap saat oleh pimpinan yang kadang-kadang menimbulkan sikap kaku 

aparat dalam memberikan pelayanan karena mereka menganggap selalu diawasi oleh 

pimpinan. 

Besarnya pengaruh kepemimpinan ini terhadap keberhasilan pekerjaan 

pernah dinyatakan oleh Widodo, (2007:84) bahwa kepemimpinan menjadi kekuatan 

bagi suatu oraganisasi dalam memaksimalkan kontribusinya bagi kesejahteraan 

anggotanya dan masyarakat yang lebih luas.  Pemimpin mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan yang muncul. 

Tuntutan akan kinerja aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus 

dilakukan dan akan menjadi patron bagi setiap pimpinan yang ingin membawa 

perubahan.   

Kepemimpinan menjadi basis dalam manajemen sumber daya manusia yang 

diharapkan tidak saja pada aspek operasional dalam usaha pembentukan kualitas 

kehidupan kerja dan kualitas sumber daya pegawai tetapi juga adalah pada aspek 

stratejik yang mendasari terbentuknya kondisi kehidupan kerja suatu kantor termasuk 

kantor pemerintahan yang mempunyai orientasi pada kegiatan pelayanan publik  

(Schein dalam Riduwan, 2009:203). 

 

2. Prasarana dan sarana kerja 

Prasarana dan sarana kerja merupakan faktor pendukung yang sangat 

penting dalam berhasilnya pelaksanaan layanan suatu organisasi terhadap 



pelanggannya tidak terkecuali dengan kantor BKDD Kabupaten Takalar. 

Kedudukannya sebagai kantor kepegawaian dan diklat daerah, BKDD Kabupaten 

Takalar memang harus dilengkapi fasilitas dan sarana yang memadai sehingga cukup 

membantu aparat mereka dalam memberikan pelayanan. 

Jika diperhatikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih dianggap 

cukup maka sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut adalah jelas pelayanan yang 

diberikan kepada pegawai menjadi cukup lancar atau cepat dalam hal 

penyelesaiannya. Prasarana pelayanan yang ada cukup memadai, misalnya ruang 

kantor yang cukup luas, dan tersedianya fasilitas pendukung seperti kursi tamu, 

sehingga biasanya jika suatu waktu banyak pegawai yang mengajukan pelayanan 

datang ke kantor ini untuk mengurus sesuatu maka mereka bisa menggunakan secara 

bersamaan. 

Sarana kerja yang cukup memadai, nampak juga dalam hal ketersediaan 

mesin komputer yang jumlahnya memadai, sarana tulis menulis seperti kertas, blanko-

blanko atau formulir untuk urusan-urusan tertentu, sehingga jika ada pegawai yang 

membutuhkan barang tersebut, maka langsung diberikan. Dengan kondisi demikian 

pelayanan menjadi lancar sebagai akibat tersedianya sarana kerja tersebut. Jika hal 

itu terjadi biasanya pegawai langsung menyelesaikan pekerjaannya, dan berusaha 

menyelesaikan masalah. 

Sarana pelayanan ini sangat penting keberadaannya, terutama dalam 

mendukuung hubungan antara pelayan dengan pihak dilayani.  Sarana pelayanan ini 

mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dikemukakan  Moenir (2000,119) yaitu  : 

a. Mempercepat pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga dapat menghemat 

waktu. 

b. Meningkatkan produktivitas pekerjaan, baik barang atau jasa. 

c.    Kualitas produk yang lebih baik/terjamin. 



d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. 

e. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya. 

f. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga 

dapat mengurangi emosional mereka.  

 

3. Peraturan Pendukung  

Pelaksanaan pelayanan pada setiap organisasi pemerintah harus sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang 

diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi 

bersangkutan. Dalam hal ini peraturan pendukung khusus sebenarnya sudah ada, 

termasuk sistem dan prosedur pelayanan, sehingga dibutuhkan proses supaya 

pegawai yang dilayani bisa mengetahui dan tidak buta dengan peraturan pelayanan 

yang ada di kantor BKDD Takalar. 

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan umumnya pegawai yang 

mengajukan pelayanan mengetahui aturan-aturan yang ada, misalnya terlihat begitu 

pegawai masuk kantor mereka tahu meja mana seharusnya berhubungan. Dari hasil 

wawancara diperoleh pula informasi bahwa banyaknya pegawai yang mengetahui 

prosedur pelayanan karena aparat cukup transparan dalam meberikan pelayanan, 

karena di dalam aturan mengenai pelayanan biasanya juga sudah disebutkan 

kelengkapan yang harus dipenuhi.  

4. Kualitas Aparat  

Kualitas yang dimiliki aparat BKDD Kabupaten Takalar bila dilihat dengan 

kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh aparat BKDD Kabupaten Takalar umumnya 

didominiasi aparat dengan kualifikasi pendidikan S1 selebihnya itu adalah kualifikasi 

pendidikan SLTA. Dari 32 pegawai BKDD Kabupaten  Takalar yang ada sebanyak 14 

orang  adalah S1, 12 orang adalah S2, diploma 2 orang dan sisanya adalah 



mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA. Pegawai mempunyai kualifikasi pendidikan 

SLTA  apabila dilihat dari segi masa kerja pada umumnya memiliki masa kerja yang 

cukup lama sehingga memiliki cukup pengalaman dalam melaksanakan tugas 

pelayanan. 

5. Partisipasi Pegawai  

Berhasilnya suatu layanan  terlebih lagi layanan yang bersifat publik, maka 

salah satu faktor pendukung keberhasilannya adalah jika ada partisipasi aktif pihak 

yang dilayani, artinya sejauh mana pegawai yang mengajukan pelayanan memberikan 

dukungan terhadap peraturan-peraturan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan 

oleh pegawai BKDD Takalar, mengikuti sistem dan prosedur pelayanan secara 

konsuken, dan tidak menempuh cara-cara illegal dan kurang etis dalam memperoleh 

pelayaan dari aparat seperti  tidak memberi uang kepada aparat untuk memperlancar 

urusannya. 

Hasil penelitian di BKDD Kabupaten Takalar diperoleh informasi bahwa pada 

umumnya pegawai yang mengajukan pelayanan di kantor tersebut mengikuti prosedur 

dan sistem pelayanan yang berlaku. Mereka mengajukan pelayanan melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan. Semua kelengkapan administrasi yang 

dipersyaratkan untuk pemgurusan pelayanan mereka penuhi dengan baik karena 

mereka memahami bahwa kelengkapan administrasi itu adalah untuk penyelesaian 

pengajuan pelayanan mereka dan bukan dibuat sendiri oleh aparat bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tulisan ini beberapa hal dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Kualitas pelayanan di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Takalar dianggap berkualitas berdasarkan hasil analisis data yang 

menunjukkan hasil pengukuran indikator penelitian seperti prosedur pelayanan,  

waktu pelayanan dan sikap pegawai yang memberikan pelayanan dianggap 

baik. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di BKDD Kabupaten 

Takalar diantaranya adalah: (a) kepemimpinan, (b) sarana dan prasarana kerja, (c) 

peraturan pendukung, (d) kualitas aparat dan (e) partisipasi pegawai yang dilayani.  

Sarana dan prasarana kerja di kantor BKDD Kabupaten Takalar mendukung aparat 

untuk memberikan pelayanan  kepegawaian secara maksimal.  Faktor lainnya adalah 

aturan yang sudah ada dijalankan dengan baik, karena kualitas aparat BKDD Takalar 

yang cukup memadai, disebabkan kualifikasi pendidikan aparat yang umumnya adalah 

Starata satu (S1) dan cukup pengalaman dalam memberikan pelayanan. Di sisi lain 

pegawai yang dilayani memberikan partisipasi yang cukup mendukung  pihak BKDD 

Takalar untuk memberikan pelayanan. 

  



 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa buah 

pikiran untuk peningkatan kualitas pelayanan di BKDD Kabupaten Takalar, antara lain : 

1. Sarana dan prasarana pelayanan perlu ditambah dengan melakukan pengadaan 

peralatan yang baru dan jika perlu menggunakan komputer server dalam pengolahan 

data untuk memudahkan pelayanan. 

2. Perlu peningkatan kemampuan aparat, baik dari segi kemampuan maupun 

kreativitasnya, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi, maupun dengan jalan ikatan dinas.  Dapat pula dilakukan usaha 

penyelenggaraan Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis.   

3. Pentingnya peningkatan partisipasi pegawai yang mengajukan permohonan 

pelayanan dengan cara menghindari kolusi dalam bentuk pemberian apapun yang  

tidak ada dalam aturan pelayanan yang ditetapkan. 

4. Perlunya penyempurnaan sistem pelayanan kepegawaian dengan mengedepankan 

sistem pelayanan cepat dengan menerapkan pelayanan kepgawaian berfokus pada 

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Takalar sebagai sentra 

pelayanan kepegawaian. 

5. Penambahan anggaran operasional untuk peningkatan kinerja pegawai yang 

memberikan pelayanan terutama bagi pegawai yang sering menambah jam kerja 

untuk penyelesaian kegiatan pelayanan kepegawaian. 
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KISI-KISI  

PEDOMAN WAWANCARA  

“KUALITAS PELAYANAN DI BKDD KABUPATEN TAKALAR” 

 

No. Indikator Sub Indikator 

1. Prosedur pelayanan -   Kejelasan aturan 

-   Kesederhanaan mekanisme 

-   Kesesuaian pelayanan dengan prosedur 

-  Tingkat kesalahan pelayanan 

2. Waktu pelayanan a. Ketepatan waktu pelayanan 

b. Kecepatan waktu pelayanan 

c. Kejelasan waktu pelayanan 

3. Perilaku aparat pelayan d. Kesopanan 

e. Keramahan 

f. Kepedulian 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

“KUALITAS PELAYANAN DI BKDD KABUPATEN TAKALAR” 

 
1. Menurut anda bagaimana prosedur pelayanan pendidikan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
.................................................................................................................. 

………….................................................................................................... 

 
2. Menurut anda bagaimana prosedur pelayanan pelatihan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
.................................................................................................................. 

………….................................................................................................... 

3. Menurut anda bagaimana kejelasan aturan pelayanan pendidikan di BKDD 
Kabupaten Takalar? 
.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 
4. Menurut anda bagaimana kejelasan aturan pelayanan pelatihan di BKDD 

Kabupaten Takalar? 
.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

5. Menurut anda bagaimana kesederhanaan mekanisme pelayanan pendidikan di 
BKDD Kabupaten Takalar? 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
6. Menurut anda bagaimana kesederhanaan mekanisme pelayanan pelatihan di 

BKDD Kabupaten Takalar? 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
7. Menurut anda bagaimana kesesuaian pelayanan dengan prosedur kualitas 

pelayanan pendidikan di BKDD Kabupaten Takalar? 
.................................................................................................................. 



................................................................................................................... 

 
8. Menurut anda bagaimana kesesuaian pelayanan dengan prosedur kualitas 

pelayanan pelatihan di BKDD Kabupaten Takalar? 
  ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................. 

 
9. Menurut anda bagaimana tingkat kesalahan pelayanan pendidikan di BKDD 

Kabupaten Takalar? 
      ................................................................................................................ 

      ................................................................................................................ 

 
10. Menurut anda bagaimana tingkat kesalahan pelayanan pelatihan di BKDD 

Kabupaten Takalar? 
      ................................................................................................................ 

      ................................................................................................................ 

11. Menurut anda bagaimana ketepatan waktu pelayanan pelatihan di BKDD 
Kabupaten Takalar? 

  ................................................................................................................ 

  ................................................................................................................ 

 
12. Menurut anda bagaimana kecepatan pelayanan pendidikan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
   ............................................................................................................... 

   ............................................................................................................... 

 
13. Menurut anda bagaimana kecepatan pelayanan pelatihan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
   ............................................................................................................... 

   ............................................................................................................... 

 
14. Menurut anda bagaimana kejelasan pelayanan pendidikan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................. 



 
15. Menurut anda bagaimana kejelasan pelayanan pelatihan di BKDD Kabupaten 

Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

16. Menurut anda bagaimana kesopanan aparat dalam pelayanan pendidikan di 
BKDD Kabupaten Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

17. Menurut anda bagaimana kesopanan aparat dalam pelayanan pelatihan di 
BKDD Kabupaten Takalar? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
18. Menurut anda bagaimana keramahan aparat dalam pelayanan pendidikan di 

BKDD Kabupaten Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
19. Menurut anda bagaimana keramahan aparat dalam pelayanan pelatihan di 

BKDD Kabupaten Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
20. Menurut anda bagaimana kepedulian aparat dalam pelayanan pendidikan di 

BKDD Kabupaten Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

21. Menurut anda bagaimana kepedulian aparat dalam pelayanan pelatihan di 
BKDD Kabupaten Takalar? 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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