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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas 

Organisasi pada dasarnya didirikan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif. 

Efektivitas adalah salah satu cara atau alternatif yang dapat secara cepat 

dan tepat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas ini 

nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah organisasi. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif 

Para ahli memiliki banyak pengertian mengenai efektivitas, salah 

satu diantaranya menurut Stephen P. Robbins, efektivitas itu  merupakan 

tingkat pencapaian atas target persentase jangka pendek dan jangka 

panjang dimana jika semakin besar persentase target yang dicapai maka 

semakin tinggi pula efektivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi. 
1
 

Sedangkan pendapat dari Susanto, efektivitas merupakan daya pesan 

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk 

mempengaruhi. Jadi dapat diartikan bahwa efektivitas sebagai tolak ukur 

                                                           
1
  Adam Ibrahim Dan Indrawijaya,  Konsep Prilaku Dan Budaya Organisasi, (Bandung : 

Refika Aditama, 2010), Hal 175 
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tercapainya tujuan organisasi melalui rencana yang telah dirancang 

dengan baik dan matang.
2
 

Effendy menjelaskan mengenai efektivitas adalah komunikasi yang 

prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan.
3
  Jadi dapat diartikan bahwa indikator dari efektivitas dalam 

artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

merupakan sebuah pengukuran. Yang mana target tersebut telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  

Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi mengandung 

pengertian mengenai perbandingan biaya dan hasil, sedangkan efektivitas 

secara langsung behubungan dengan pencapaian suatu tujuan. Efektivitas 

organisasi dikatakan tinggi apabila hasil pekerjaan tersebut mendekati 

sasaran atau tujuan. Namun sebaliknya, jika hasil pekerjaan tersebut jauh 

dari sasaran atau tujuan organisasi maka dapat dikatakan efektivitas 

organisasi tersebut rendah dan perlu perbaikan. 

Dengan memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat diambil  

kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai 

akibat dari apa yang dikehendaki. Misalnya jika seseorang melakukan 

suatu perbuatan dengan ada maksud tertentu dan memang 

                                                           
2
  Ari Yohan  Wambrauw, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan Dan 

Retribusi Daerah Dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Supiori Provinsi 

Papua (2013) .http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses 13/02/2020   
3
 Ari Yohan  Wambrauw, Efektivitas Pelaksanaan ,.., Diakses 13/02/2020   
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dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil 

yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan yang 

sebelumnya telah direncanakan.  

Dengan merencanakan penggunaan sumberdaya dan pemanfaatan 

sarana prasarana yang tersedia maka efektivitas dalam sebuah organisasi 

akan berjalan lancar sesuai dengan target waktu.  Ini berarti bahwa 

pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, 

yaitu :
4
 

1. Tujuan organisasi, dan 

2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dalam hal ini, perspektif efektivitas organisasi yang digunakan 

adalah perspektif tujuan, dimana tolak ukur yang digunakan adalah 

bagaimana organisasi mencapai tujuan termasuk merealisasikan visi dan 

misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. 

Dalam usaha mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the 

right things yang artinya mengerjakan pekerjaan yang benar atau dapat 

digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan 

yang benar dalam pencapaian sasaran organisasional. Keefektifan 

organisasional adalah tentang doing everything you know to do and doing 

                                                           
4
 Hassel Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 140 
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it well, yaitu melakukan semua yang diketahui dan melakukannya dengan 

benar pula.
5
 

Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra’ 

ayat 26 : 

ْر تَْبِذيًرا ِبيِل َوََل تَُبّذِ  َوآِٓت َذا امُْقْرََبٰ َحقَُّو َوامِْمْسِكنَي َواْبَن امسَّ

Artinya : “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros.”
6
 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt 

memerintahkan kepada hambanya agar memenuhi hak warga miskin dan 

orang yang sedang dalam perjalanan. Perintah tersebut sudah dijelaskan  

untuk siapa hak tersebut diberikan sehingga sesuai dengan pengertian 

efektivitas. 
7
 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi  

Banyak pendapat yang mengemukakan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas organisasi, namun pada dasarnya 

pendapat-pendapat tersebut telah dirangkum oleh Steers, seperti teori 

mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan 

yang terencana dalam organisasi, yang bertujuan meningkatkan 

                                                           
5
 Ulber Silalahi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 416-417.   

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) 

Model Perbasis, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2001), hal. 400 
7
 Muhamad Sarifudin, Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Nasabah Bprs Metro Madani, Kota Metro, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung,  2017. hal. 27 



19 
 

efektivitas.
8
 Jadi keberhasilan dari pembinaan organisasi akan 

mengakibatkan keberhasilan organisasi. 

Dalam mencapai efektivitas, suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang 

kegiatan atau usaha suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Steers, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Karakteristik Organisasi  

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. 

Dimana struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap 

sifatnya atau merupakan cara bagaimana orang-orang akan 

dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam 

rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia 

ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif 

tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku 

yang berorientasi pada tugas. Sedangkan teknologi itu sendiri 

menyangkut mekanisme organisasi untuk mengubah masukan 

mentah menjadi keluaran. Semakin mantapnya teknologi 

sebuah organisasi maka makin tinggi pula tingkat 

penstrukturannya, yaitu tingkat sentralisasi, spesifikasi tugas 

                                                           
8
 Ibid, Hassel Tangkilisan, Manajemen Publik,.., hal. 149 
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dan lain-lain. Efektivitas organisasi semakin besar apabila 

sukses memadupadankan teknologi dengan struktur yang tepat. 

b. Karakteristik lingkungan  

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu 

lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat 

berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan 

keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah 

lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu 

lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan 

organisasi.  

c. Karakteristik pekerja  

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan 

banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan 

perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan 

keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan 

tujuan individu dengan tujuan organisasi.  

d. Karakteristik manajemen  

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk 

mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga 

efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen 
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merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap 

kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan 

kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan 

manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme 

kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan straegis, 

pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan 

lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan 

lingkungan inovasi organisasi.
9
 

3. Indikator Efektivitas 

Untuk mengukur efektivitas dari organisasi bukanlah hal yang 

dikatakan sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut 

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai hal tersebut serta 

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka 

seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas 

berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.  

Pengukuran dari efektivitas dapat dilakukan dengan melihat 

berhasil tidaknya  kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Perlu digaris bawahi bahwa 

efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan 

                                                           
9
 Donni Juni Priansa, Agus Garnida, Manajemen perkantoran,...,hal. 14-15 
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untuk mencapai tujuan tersebut. Namun hanya melihat apakah proses 

program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Sehingga perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut 

Richard dan M. Steers yang meliputi : 
10

 

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri  

Kemampuan manusia terbatas sehingga dengan keterbatasannya itu 

menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan 

kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kerja 

sama ialah kunci mencapai keberhasilan dalam organisasi. Maka 

setiap orang yang bekerja dalam organisasi harus mampu 

menyesuaikan diri dengan orang-orang disekitarnya untuk 

kerjasama yang menguntungkan. 

2) Prestasi Kerja  

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang diperoleh dengan 

melaksanakan tugas-tugas secara optimal, sungguh-sungguh dan 

tanggungjawab. Serta dengan kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka 

tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya.  
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 Steers. M. Richard,Efektivitas Organisasi(Jakarta: Erlangga, 1985),hal. 46   
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3) Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang 

dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam 

organisasi baik atas imbalan yang setimpal bahkan lingkungan 

organisasi yang baik.  

4) Kualitas 

Kualitas dari jasa yang dihasilkan oleh organisasi menentukan 

efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin 

mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh 

jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.  

5) Penilaian Oleh Pihak Luar  

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh 

mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu 

sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. 

Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada 

organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan 

masyarakat umum.   

Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan 

organisasi yang dikaji. Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut 

pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya 
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“Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja” menyebutkan kriteria 

efektivitas organisasi, sebagai berikut:  

a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran 

keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup 

keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, 

rekanan yang dilayani dan sebagainya. 

b. Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran 

penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. 

c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada 

keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan 

atau anggotanya. 

d. Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada 

tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 

e. Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu 

kepada tanggungjawab organisasi/perusahaan dalam 

memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.
11

 

Dari indikator yang dipaparkan di atas maka  efektivitas 

merupakan standar ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi 

dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan dengan cepat 

dan tepat. 
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 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Pembaruan, 

2005),hal. 107 
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B. Manajemen Publik 

Management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen atau pengelolaan. Istilah manajemen sebenarnya mengacu 

kepada proses pelaksanaan aktifiitas yang diselesaikan secara efisien 

dengan dan melalui pendayagunaan orang lain.
12

 Manajemen diartikan 

sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk 

mencapai sasaran/tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan 

sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Arifin Abdurrachman 

sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, memberikan pengertian 

manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran 

dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang 

pelaksana.
13

 

Manajemen dapat dikatakan seebagai mengatur atau pengaturan. 

Dimana hal ini banyak dibahas dalam Al Qur’an seperti firman Allah SWT 

surat  As Sajdah ayat 05:  

مَْيِو ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرُه َآمَْف 
ِ
ََل اْْلَْرِض ُُثَّ يَْعُرُج ا

ِ
َماِء ا ُِّر اْْلَْمَر ِمَن امسَّ يَُدب

ونَ  ا تَُعدُّد   َسَ ٍَ  ِممَّ

                                                           
12

 Mariono, dkk. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. ( Bandung: PT 

Refika Aditama. 2008), hal. . 1 
13

 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), hal. . 7 
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Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu”.
14

 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt 

adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Dengan keteraturan alam 

raya merupakan bukti Allah swt dalam mengelola alam ini. Sedangkan 

manusia dijadikannya sebagai khalifah atau pemimpin dibumi, yang 

mengatur, mengelola, mengeksploitasi, dan melestarikan dengan sebaik 

baiknya. Pengaturan bumi oleh manusia semestinya dilakukan dengan baik 

karena nantinya yang menerima akibatnya tetaplah manusia itu sendiri. 

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah 

secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan 

kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang 

tersedia. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dalam 

menjalankan suatu organisasi atau pemerintahan serta pemanfaatan 

sumberdaya baik itu orang ataupun mesin guna tercapainya tujuan yang 

telah direncanakan. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting 

dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta 

maupun dalam sektor public seperti organisasi pemerintahan. 

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan 

empat komponen yang ada yaitu (POAC) planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,..,hal. 609 
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(pengawasan). Dan empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa ayat 

al-Qur’an dan Hadits. 

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan satu persatu 

sebagai berikut:
15

 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak 

melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka 

kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang 

optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas 

manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Anderson memberikan definisi perencanaan  adalah pandangan masa 

depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan 

seseorang di masa depan.
16

 

Menurut F. E. Kast dan Jim Rosenzweig, perencanaan adalah suatu 

kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan 

efektivitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai 

dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan 

antara lain untuk menetapkan arah dan setrategi serta titik awal 

kegiatan agar dapat membimbing serta memperoleh ukuran yang 

dipergunakan dalam pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu 

                                                           
15

 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), hal. . 77 
16

 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), Hal. . 77 
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dan faktor produksi lainnya.17 Mengenai pentingnya suatu perencanaan, 

ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur‟an dan Al Hadits. Di 

antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah: 

Surat Al Hasyr ayat 18 : 

نَّ 
ِ
َ ۚ ا َُّقوا اَّللَّ َمْت ِمَغٍد ۖ َوات َ َومَْتْ ُظْر هَْفٌس َما قَدَّ َُّقوا اَّللَّ يَن آَٓمنُوا ات ِ َا اَّلَّ ََي َآُّيُّد

َ َ ِ ٌ  ِ َما تَْعَم ُونَ   اَّللَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.
18

 

 

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana 

perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, 

serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan 

merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencankan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat 

mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh 

menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi 

menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan 

masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha–usaha 

yang akan dilaksanakan. 

                                                           
17

 Syafiie. Al Quran dan Ilmu Administrasi,(Jakarta: Rineka Cipta,2002), Hal. . 36 
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ,..., hal. 59 
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b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasiakan dan 

mendistribusiakan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara 

anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa mengorganisasikan 

adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesipik atau beberapa 

sasaran.
19

  

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan 

pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang 

termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan. Ali Bin 

Talib berkata : “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan 

oleh kebatilan yang terorganisasi”. Proses organizing yang 

menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan 

sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al 

Qur‟an. Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103 menyatakan: 

ِ عَ َْيُُكْ  قُوا ۚ َواْذُكُروا ِهْعَمَت اَّللَّ يًعا َوََل تََفرَّ ِ ََجِ ْبِل اَّللَّ َواْعَتِصُموا ِِبَ

ْ َواًًن َوُكْ ُُتْ 
ِ
ََّف  نَْيَ قُ ُوِبُُكْ فَأَْصَبْحُُتْ ِ  ِْعَمتِِو ا ْذ ُكْ ُُتْ َآْعَداًء فَأَم

ِ
ا
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ُ مَُُكْ آََٓيتِِو  ُ اَّللَّ ِِلَ يَُبنّيِ عَََلٰ َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ام َّاِر فَأَهَْقَذُُكْ ِمْْنَا ۗ َكَذَٰ

 مََع َُُّكْ َ َْتُدونَ 

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.
20

 

 

c. Pelaksanaan ( actuating )  

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi 

manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu 

sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas 

sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. 

Karena tindakan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, maka 

proses ini juga memberikan motivating untuk memberikan 

penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang 

mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai, disertai 

memberikan motivasi–motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, 

sehingga  mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja 

dengan tekun dan baik. 
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Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman 

dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun 

memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfiman 

dalam surat al–kahfi ayat 2 sebagai berikut : 

اِمَحاِت  يَن يَْعَم ُوَن امصَّ ِ َ امُْمْؤِمِننَي اَّلَّ هُْو َويُبَّّشِ ًما ِمُيْ ِذَر  َأًْ ا َشِديًدا ِمْن ََلُ قَيِّ

 َآنَّ مَيُْم َآْجًرا َحسَسَ ًا

Artinya : Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 

siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 

gembira kepada orangorang yang beriman, yang mengerjakan 

amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik 
21

 

d. Pengawasan (Controlling)  

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian. 

Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa 

yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan 

maksud dan tujuan yang telah digariskan semula  

Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa 

aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses 

pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu :  

1) Menerapkan standar kinerja. 

2) Mengukur kinerja. 

3) Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan. 
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4) Mengambil tindakan korektifsaat terdeteksi penyimpangan. 

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam al 

Quran surat  As Syuura ayat 6 sebagai berikut: 

ْم  ْم َوَما َآهَْت عَ َْْيِ ُ َحِفيظٌ عَ َْْيِ َُذوا ِمْن ُدوِهِو َآْوِمَياَء اَّللَّ يَن اَّتَّ ِ َواَّلَّ

 ِ َوِكيلٍ 

Artinya : Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung 

selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya 

Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka
22

 

 

Adanya kebutuhan Negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya terhadap rakyat, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan 

memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

1. Pelayanan Publik 

Dikatakan oleh Kotler dalam Sampara Lukman bahwa suatu 

perkumpulan atau sebuah organisasi yang memiliki kegiatan yang 

memberikan keuntungan bagi pihak lain dengan menyediakan barang 

ataupun jasa kemudian menimbulkan rasa senang serta kepuasan 

tersendiri bagi penerimanya disebut dengan pelayanan. 
23

  

Rasa puas yang diterima oleh penerima pelayanan tidak hanya 

didapat karena memperoleh barang dan jasa yang di inginkan atau 

dibutuhkan. Tetapi juga melalui bagaimana proses pelayanannya tersebut 

yang memberikan kepuasan tersendiri bagi penerima pelayanan dan 
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pemberi pelayanan. Biasanya proses pelayanannya yang dilakukan 

pemberi layanan apakah dilakukan tepat waktu, beramah tamah, sopan 

dan santun, pemberian informasi yang jelas serta adakah pungutan liar. 

Hal tersebut mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
24

 

Dalam Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik ialah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
25

 Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah 

melalui instansi-instansi penyedia layanan publik, mereka 

bertanggungjawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. 

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.  
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Supriatna mengemukakan pelayanan umum dalam operasionalnya 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:
26

 

1. Pelayanan umum yang diberikan tanpa memperhatikan 

perorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum. Dalam 

hal ini adalah pelayanan dalam menyediakan sarana dan 

prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, 

pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, perlindungan 

keamanan dan pelayanan lainnya. 

2. Pelayanan yang diberikan secara perorangan, pelayanan ini 

meliputi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh 

pemeriksaan kesehatan, memasuki lembaga pendidikan, 

memperoleh Kartu Tanda Penduduk, kutipan Akta Kelahiran 

dan surat lainnya ataupun pembelian tiket perjalanan dan 

sebagainya.
27

 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 

bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari 

pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk 

pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.  

                                                           
26

 Taufiqurokhman dan Evi Satispi, Teori Dan Perkembangan Manajemen, ,Pelayanan 

Publik, (Tanggerang Selatan: UMJ PRESS, 2018), hal. 71 
27

 Ibid, hal. 71 



35 
 

Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang telah ditetapkan. Keseluruhan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pelayanan masyarakat, pemerintah 

bertugas sebagai pelayan masyarakat sedangkan yang dilayani adalah 

masyarakat. Oleh karena itu jelas bahwa misi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan bukan profit oriented (mencari untung), 

melainkan sebagai kewajiban yang harus diberikan pemerintah kepada 

rakyatnya. Pemerintah harus tetap memperlakukan setiap orang dengan 

adil dan tanpa memandang status sosial. Setiap organisasi publik 

terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan 

untuk dapat meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat dan selalu 

berfokus kepada pencapaian layanan, sehingga pelayanan yang diberikan 

diharapkan dapat memenuhi keinginan serta kepuasan masyarakat. 

2. Konsep Islam dalam Pelayanan Publik Masyarakat.  

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan 

akhlak. Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat antar 

manusia, semangat persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada 

kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian/ ibadah, keikhlasan, 

kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan 

pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah, dan 
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kedamaian. Jauh-jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada 

seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk senantiasa 

memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Q.S. al-Baqarah ayat 267:  

ا  َباِت َما َكَسبُُْتْ َوِممَّ يَن آَٓمنُوا َآهِْفُقوا ِمْن َطّيِ ِ َا اَّلَّ ََي َآُّيُّد

ُموا امَْخِبيَث ِمنُْو تُْ ِفُقوَن  َآْ َرْجنَا مَُُكْ ِمَن اْْلَْرِض ۖ َوََل تََيمَّ

َ غَِِنٌّ  َلَّ َآْن تُْغِمُضوا ِفيِو ۚ َواْع َُموا َآنَّ اَّللَّ
ِ
ُُتْ ِ أِٓخِذيِو ا َومَسَسْ

يدٌ  ِ َ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkanlah (dijalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji.”. 
28

 

 

Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat 

bermakna bahwa para petugas pelayan, hendaknya melayani dan 

memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia 

memperlakukan dirinya sendiri.  

Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang 

yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat 

memenuhi empat persyaratan pokok antara lain, tingkah laku yang 
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sopan. Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai 

sebagai layaknya dalam hubungan kemanusiaan dengan demikian 

sudah merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan. 

Kemudian, cara menyampaikan mengingat, sesuatu yang 

berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang 

bersangkutan dan hendaknya memperhatikan pada prinsip sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyampaian yang 

menyimpang. Selanjutnya dalam menyampaikan sesuatu hasil olahan 

yang tepat sangat didambakan setiap orang yang mempunyai 

permasalahan. Lalu yang terakhir adalah layanan lisan baik ketika 

sedang berhadapan maupun ketika sedang tidak berhadapan. 

Dari pendapat Didin Hafidudin dan Hermawan Kartajaya 

menyatakan bahwa dalam melakukan pelayanan terdapat nilai secara 

islami yang perlu diperhatikan yaitu:
29

 

1. Profesional (Fathanaah) 

Menurut Didin Hafidudin dalam bekerja harus dilakukan secara 

optimal dan bersungguh-sungguh. Adanya peran pemberi pelayanan 

publik yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat selaku 

pengguna pelayanan maka komitmen juga dibutuhkan dan 
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diutamakan. Sifat ini disebut profesionalisme yang dijelaskan dalam 

Al-Qur’an Surat Al-Israa ayat 84 : 

ُّدُُكْ َآْعَ ُ ِ َمْن ُىَو َآْىَدٰ  َ ِبيًي   ُقْل ُ ٌّ يَْعَمُل عَََلٰ َشاِاَِتِو  فََرب

Artinya : “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui 

siapa yang lebih benar jalannya.”
30

 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, jika seseorang bekerja 

hendaklah melakukannya sesuai apa yang harus dikerjakan. Bersungguh-

sungguh dalam bekerja sehingga memberikan rasa puas terhadap 

pengguna pelayanannya. Namun di samping itu tidak lupa bahwa selain 

bekerja untuk memperoleh keuntungan meteri atau duniawi, kita juga 

harus menyeimbangkan juga dengan mencari keuntungan akhirat. 

Melakukan amal baik, menjalankan ibadah tepat waktu, agar apa yang 

kita kerjakan pula memiliki barokah dari Yang Maha Kuasa.  
31 

2. Kesopanan dan Keramahan (Tabligh) 

Menurut Hermawan Kertajaya “Tabligh artinya komunikatif dan 

argumentatif”. Atau dapat dikatakan dengan memiliki sifat tabligh 

seseorang akan menyambaikan berita ataupun semua hal secara benar 

dan menggunakan ucapan atau perkataan yang tepat, dengan sopan, 
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ramah sehingga dapat dipahami orang lain. Hal ini ditegaskan dalam 

Surat Thahaa ayat 44 :  

 ٰ َ ُ  يََتَذكَُّر َآْو َ ْ ََّع َّ َّّيِ ًا م  فَُقوََل َ ُ  قَْوًَل م

Artinya : ”Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 

kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 

takut".
32

 

 

Maksudnya, ketika kita sedang memenuhi hak oranglain yang 

membutuhkan hendaknya dilakukan dengan interaksi yang baik, 

berbicara dengan jelas, tepat serta lemah lembut sehingga penerima hak 

tersebut mudah paham. 
33

 

3.  Jujur (Sidik) 

Jujur atau tidak berdusta merupakan sifat baik yang harus 

dilakukan oleh seluruh umat dalam berbagai, hal baik itu dalam 

bertransaksi. Dari pendapat Hermawan Kartajaya mengatakan bahwa 

“Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara 

fenomena dan yang diberitakan, serta bentuk dan substansi.” Atau dalam 

padankatanya jujur adalah tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu sikap mulia 

yang dimiliki Rasulullah saw dalam melakukan bisnis atau transaksi, 

beliau tidak menipu sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan 
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tentu akan memperoleh kebaikan dari Allah swt.
34

 Seperti dalam surat Al 

maidah ayat 8 : 

َوِزهُْوا ِِبمِْقْسَطاِس   (١٨١)َآْوفُْوا اْمَكْيَل َوََل تَُكْو هُْوا ِمَن امُْمْخِِسِْيَن 

َتِقْْيِ  يَاءمه َوََلتَْعثَْوا ِِفْ ْاََلْرِض  (١٨٢)امُْمسَسْ َوََلتَْبَخُسْوا ام َّاَس َآشَسْ

(١٨٣)ُمْفِسِدْيَن   

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan” 

4. Amanah 

Amanah berarti bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, 

sebagai segala tugas dan kewajibannya yang harus dipenuhi. M. Ismail 

Susanto menyatakan bahwa “Amanah berarti terpercaya dan bertanggung 

jawab.” Allah berfirman dalam surat an-Nissa ayat 58: 

ٓ َآْىِ يَا.... ََلٰ
ِ
ِت ا نَ َٰ ْْلََم َٰ

 
و۟ا آ َ يَأُْمُرُُكْ َآن تَُؤدُّد َّللَّ

 
نَّ آ

ِ
  ا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya....”
35

 

 

Dari penggalan ayat di atas telah ditegaskan bahwa seorang muslim 

yang baik harus mampu menyampaikan amanat kepada orang yang 

berhak menerima dengan apa adanya dan mampu mempertanggung 
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jawabkannya. Baik dalam memberikan pelayanan publikpun juga harus 

diaplikasikan secara baik dan optimal.  

Dengan demikian, negara yang didirikan oleh publik dengan tujuan 

menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Maka 

pelayanan publik sebagai pemenuh kebutuan masyarakat baik barang 

ataupun jasa harus bekerja sesuai dengan hal-hal baik yang tidak 

merugikan salah satu pihak. Islam telah mengajarkan bagaimana 

pemenuhan hak bagi orang yang berhak melalu Al-Quran dan hadist serta 

bagaimana perilaku dari Rasulullah saw.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik 

antara lain berkaitan dengan keramahan dari penyedia layanan, waktu 

pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan akurat. Lalu, 

sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan sopan 

dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. Dalam 

hal ini, penyedia layanan harus berorientasi pada pelanggan dalam 

memberikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan 

Menurut Tilaar ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam peningkatan pelayanan publik antara lain:
36
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a. Dedikasi dan disiplin 

Untuk memberikan sebuah pelayanan bermutu pada seorang 

manusia haruslah mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas 

dan pekerjaannya. Dalam artivisi yang merupakan target proses 

pelayanan harus normatif dan idealis. Sebab seorang yang 

memiliki dedikasi tinggi adalah manusia yang menyadari arti 

sebuah profesinya sendiri dan berusaha untuk mewujudkannya. 

b. Jujur  

Kejujuran sangat penting, bukan hanya orang lain tetapi juga 

terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain seorang manusia 

haruslah dapat bekerja sama berdasarkan kepada saling 

percaya. Kejujuran berhubungan dengan kemampuan sendiri 

kita harus jujur terhadap apa yang kita buat dan apa yang kita 

tidak buat. Inilah sikap yang tidak profesionalisme. Kejujuran 

profesionalisme akan menghasilkan produk yang unggul dan 

terus-menerus dapat bersaing. Sikap profesionalisme ini 

ditandai oleh seorang manusia unggul yang mengetahui kapan 

dia berdiri sendiri dan kapan dia harus bekerjasama. 

c. Inovatif  

Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin yang 

puas dengan hasil yang telah dicapai dan telah puas dengan 

status yang dimiliki. Seorang manusia unggul adalah seorang 
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yang selalu gelisah dan mencari sesuatu yang baru. Tetapi yang 

dapat juga menemukan fungsi yang baru dan suatu penemuan. 

d. Tekun  

Seorang manusia unggul adalah seorang yang memfokuskan 

perhatian pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan 

kepadanya atau suatu usaha yang sedang dikerjakannya. 

Ketekunan akan menghasilkan sesuatu karena manusia unggul 

tidak akan berhenti sebelum ia membuahkan sesuai dengan 

kehidupan yang mementingkan mutu. 

e. Ulet  

Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, manusia unggul dengan 

hidup berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan 

menggunakan jalan pintas dalam tugas dan pekerjaannya. 

Seseorang tekun dan ulet akan terus menerus melaksanakan 

tugasnya secara fokus sesuai dengan jadwal tanpa mencari 

jalan pintas dan merusak disiplin. 

f. Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang dimiliki oleh 

instansi atau organisasi swasta maupun pemerintahan. Tanpa 

adanya teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik  

dukungan sumber daya manusia yang handal dan professional 

aktivitas suatu kantor akan memberikan dampak yang sangat 
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signifikan terhadap perkembangan atau pelayanan suatu 

organisasi. 

g. Kepemimpinan  

Merupakan salah satu kunci dalam menentukan terciptanya 

efisiensi dan efektivitas kerja, serta peningkatan kerja bawahan. 

Pimpinan dapat berhasil mengelola suatu organisasi yang 

dikelolanya bila pimpinan yang dimaksud dapat berperan 

dengan baik. Seorang pemimpin harus melakukan kegiatan 

dalam hal membimbing, mengarahkan perilaku bawahannya 

pada suatu tujuan tertentu. 

C. Pencari Kerja 

Pencari kerja merupakan orang yang sedang mencari pekerjaan dan 

belum tentu siap untuk bekerja. Pencari kerja berkaitan dengan tenaga 

kerja. Dimana dikatankan tenaga kerja apabila penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut.37
  

Permasalahan yang saat ini dianggap rumit ialah yang berkaitan 

dengan tenaga kerja. Banyaknya jumlah penduduk yang melebihi 

kapasitas yang tidak dibarengi dengan banyaknya jumlah lapangan kerja 
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 Bambang Widjanjanta dkk, Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi, 

(Bandung: CV Citra Praya, 2010), hal. 12 
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menyebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja. Hal ini kemudian juga 

disusul oleh tingkat kemiskinan yang naik. 

Jumlah penduduk yang kian meningkat mempengaruhi 

perekonomian karena beban yang akan ditanggung oleh pekerja terhadap 

orang yang sudah tidak produktif atau masih belum bekerja akan semakin 

berat. Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan walaupun jumlah 

tabungannya banyak. Menabung dan kegiatan investasi pun akan 

semakin sulit. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 

yang bekerja dan yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah, 

sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mencari dan tidak bersedia 

bekerja dianggap tidak menganggur dan tidak masuk angkatan kerja hal 

tersebut berlaku pula pada ibu rumah tangga. Konsep tenaga kerja yang 

seperti itu menjadikan penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen 

yang tidak produktif yang berarti menjadi beban untuk angkatan kerja 

yang produktif.
38

  

Dalam islam, pencari kerja diartikan sebagai seseorang yang ingin 

bekerja secara sungguh-sungguh, sepenuh hati dan jujur, mencari rizki 

dengan cara yang halal.
39

 Bekerja menurut Islam merupakan sebuah 

kewajiban yang berkaitan dengan ekonomi atau sebuah kegiatan yang 

dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam 

                                                           
38

 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 

13 
39

 Thohir Luth, Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hal. 40 
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sistem perekonomian Islam, kerja dapat diartikan sebagai peneguhan 

eksistensi kekhalifahan, kewajiban, ibadah dan perjuangan 

(ijtihad).
40

Berkaian dengan ketenagakerjaan, pemerintah bertanggung 

jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan 

keseimbangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 

Allah memberikan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku 

manusia sehingga menguntungkan individu tanpa harus mengorbankan 

hak-hak individu lainnya. Perilaku yang ditetapkan dalam hokum Allah 

harus diawasi oleh seluruh masyarakat berdasarkan aturan Islam. Dalam 

hal ini yang dimaksudkan adalah perangkat perintah dan aturan sosial, 

politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. 

D. Kartu Tanda Pencari Kerja 

Sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam pelayanan publik yang 

menangani dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, Dinas Tenaga 

kerja dalam manajemennya dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dibawah Kepala daerah melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban 

mensukseskan rencana pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. 

Melalui pelayanan dan pemenuhan kebutuhannya, maka dalam usaha 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik 

dilakukan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat dan harapan 

                                                           
40

 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 

hal. 33 
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mereka tentang peningkatan pelayanan publik sebagai bentuk upaya 

mempertegas sekaligus memprotes hak dan kewajiban setiap warga 

negara.   

Sebagai bukti pelamaran kerja kadang dibutuhkan Kartu Tanda 

Pencari Kerja walaupun juga tidak sedikit perusahaan yang tidak 

mewajibkan adanya persyaratan tersebut. Proses dan persyaratan  

pembuatannyapun hampir sama disetiap daerah diseluruh Indonesia.  

Pengertian dari kartu tanda pencari kerja adalah tanda bukti yang 

didaftarkan oleh pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan 

persyaratan tertentu dengan proses dan aturan sesuai yang berlaku. Kartu 

tanda pencari kerja ini digunakan sebagai persyaratan mencari pekerjaan 

dan tanda pengenal diri bahwa sudah tercatat di Dinas Tenaga kerja 

setempat.  

Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/1) atau Kartu Kuning ini 

merupakan salah satu persyaratan yang cukup sering dipersyaratkan 

dalam mencari pekerjaan dalam proses melamar menjadi pegawai atau 

tenaga kerja baik kepada instansi pemerintah maupun swasta. Dasar 

hukum yang mengatur kartu kuning (AK/1) adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
41

 

Dalam melakukan pengisian kartu kuning, dilakukan oleh unit 

pelayanan yang mana  informasinya didapat secara langsung melalui 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013 diakses 01/02/2020 
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wawancara dengan pencari kerja yang datang ke dinas. Kemudian syarat 

yang harus dipenuhi untuk membuat kartu tanda pencari kerja ialah  

1. Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih aktif. 

2. Fotocopy ijasah terakhir 

3. Pasfoto  berwarna,  sebanyak 2 kali yang berukuran 4x3 

Masing-masing persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam map 

yang kemudian diserahkan ke petugas pelayanan agar segera dibuatkan 

dan ditandatangani oleh pencari kerja serta pihak Dinas Tenaga Kerja 

yang memiliki wewenang. Kartu Tanda Pencari Kerja memiliki ukuran 

dengan panjang : 32 cm, tinggi 10cm, dan menggunakan jenis karton 

berwarna putih yang berlogokan Pemda Kabupaten/ Kota. 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari penelitihan terdahulu dapat dilihat bagaimana hasil 

penelitiannya, bahwa kualitas jasa yang diberikan pelayan terhadap 

masyarakat dilihat dari segi keandalannya. Yaitu bagaimana standar waktu 

yang dibutuhkan, dan keberhasilan atau tidak ada cacat dalam proses 

pelayanan.  
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 

1.  Mei Fitriani Pelayanan Pembuatan 

Persyaratan Kerja 

Ak/1 

(Kartu Kuning) Pada 

Kantor Dinas Tenaga 

Kerja Di 

Kota Samarinda
42

 

Pelayanan dalam pembuatan 

kartu kuning ini sudah 

berjalan dengan baik. 

Meskipun dalam prosesnya 

kurang adanya transpransi 

mengenai bagaimana 

prosedur dalam pembuatan 

kartu kuning. Banyak 

kejadian yang menyalahi 

prosedur, baik mengenai 

pungutan liar, pembuatan 

kartu kuning yang sengaja 

diwakilkan oleh pihak 

dalam Dinas Tenaga kerja. 

Sarana dan prasarana juga 

kurang mencukupi seperti 

bahan bacaan agar pencari 

kerja tidak bosan ketika 

mengantri. 

  

Penelitian ini sama-

sama mengangkat 

mengenai sistem 

pelayanan AK/1     

Yang menjadi perbedaan 

ialah letak lokasinya, 

penelitian yang diangkat oleh 

Mei Fitriani ada di kota 

Samarinda sedangkan penulis 

berada di Kabupaten Blitar. 

Dan peneliti lebih 

menspesifikan penelitiannya 

yaitu mengenai efektivitas 

pelayanan AK/1 dimana ada 

transparansi dalam pelayanan 

tersebut 

 

2.  Indah 

Musnianti, 

Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

Kuning Dikantor 

Pelayanan Terpadu 

Hasil penelitan yang 

diangkat oleh Indah 

Musnianti, bahwa kualitas 

pelayanan pembuatan kartu 

Penelitian ini 

membahas mengenai 

bagaimana pelayanan 

dalam pembuatan kartu 

Penelitian oleh Indah 

Musnianti dimana ditemukan 

bahwa  pelayanan yang 

dilakukan kurang baik 
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 Mei Fitriani, Pelayanan Pembuatan Persyaratan Kerja Ak/1, ..., hal. 226 
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Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi 

Kabupaten 

Tanggerang
43

 

kuning di Dinas Tenaga 

Kerja kabupaten 

Tanggerang kurang baik, 

sehingga masyarakat yang 

menggunakan jasanya 

kurang terpuaskan. 

 

AK/1 di Dinas Tenaga 

Kerja 

sehingga masyarakat tidak 

terpuaskan. 

Sedangkan pada penelitian ini 

pelyanan yang diberikan 

sudah baik sehingga 

efektivitas bisa diperoleh. 

3.  Edy Siswanto, 

Titin Ruliana, 

Imam 

Nazarudin 

Latif, 2016 

Efektivitas Layanan 

Kartu Tanda Pencari 

Kerja Pada Dinas 

Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi 

Kabupaten Kutai 

Timur
44

 

Hasil dari penelitian oleh 

Edy Siswanto, Titin 

Ruliana, dan Imam 

Nazarudin mengenai 

efektivitas dari pelayanan 

kartu kuning di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten 

Kutai Timur sudah dalam 

kondisi baik dan masyarakat 

yang memperoleh pelayanan 

merasa puas. 

  

Penelitian ini sama-

sama meneliti mengenai 

efektivitas pelayanan 

kartu kuning di Dinas 

Tenaga Kerja setempat.  

Penelitian oleh Edy dkk ini 

menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dan lokasinya 

berada di Kabupaten Kutai 

Timur.  Penelitian yang 

peneliti angkat menggunakan 

jenis penelitian kualitatif 

yang mana efektivitas 

pelayanan sudah didapat yang 

dilandasi oleh nilai-nilai 

Islami 

4.  Hinfa 

Mosshananza, 

2014 

Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

Kuning Di Dinas 

Dalam penelitian yang 

diangkat oleh Hinfa 

Mosshananza hasilnya 

Penelitian ini sama-

sama mengangkat 

mengenai pelayanan 

Penelitian yang diangkat oleh 

Hinfa Mosshananza 

menggunakan jenis penelitian 
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 Indah Musnianti, Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning Dikantor Pelayanan Terpadu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Tanggerang , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2010, hal.1 
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 Edy Siswanto, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif , Efektivitas Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Kutai Timur , Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,  Vol 5, No 1 , 2016, hal. 1 
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Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung
45

 

adalah kualitas dari 

pelayanan kartu kuning di 

Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung 

dikategorikan baik, 

masyarakat puas namun 

perlu adanya pembaruan 

dan peningkatan mengenai 

prioritas. 

  

pembutan kartu kuning 

di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung. 

Pelayanan yang 

diberikan sama-sama 

baik sehingga 

masyarakat terpuaskan. 

kuantitaif dan lebih mengarah 

ke bagaimana kualitas dari 

pelayanan kartu kuning dan 

likasinya juga berada di Kota 

Bandar Lmpung. Sedangkan 

penelitian ini lebih ke 

efektivitas pelayanannya 

menurut perspektif islam. 

5.  Baidi 

Abdullah, 

Endang 

Larasati S., Tri 

Yuniningsih, 

Titik Djumiarti  

 

Analisis Kualitas 

Pelayanan Unit 

Pelayanan Pembuatan 

Ak.1 (Kartu Kuning) 

Di Dinas Tenaga 

Kerja Dan 

Transmigrasi Kota 

Semarang
46

. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah jika variabel 

kemampuan kerja dan 

motivasi baik maka variabel 

kualitas pelayanan juga 

baik. Hal ini dikarenakan 

kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang 

erat. Kualitas pelayanan 

yang diberikan terhadap 

masyarakat sebagai 

pengguna layanan tidak 

akan meningkat jika tidak 

didukung oleh kemampuan 

Penelitian ini sama 

sama memberikan 

kualitas pelayanan yang 

baik karena 

kemampuan kerja 

sangat mendukung 

dalam pelayanan. 

Penelitian oleh Baidi dkk 

menggunakan penelitian 

kuantitaif yang menguji 

antaravariabel kemampuan 

kerja, motivasi dan 

pelayanan. sedangkan dalam 

penelitian ini meneliti 

bagaimana efektivitas 

pelayanan AK/1 menurut 

perspektif Islam 

menggunakan jenis penelitian 

kualitatif.  
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 Baidi Abdullah, Endang Larasati S., Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti, Analisis Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Pembuatan AK.1 (Kartu Kuning) 
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kerja dan motivasi yang 

baik dan mendukung 

 

6.  Ilyas Ismail Efektivitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

Tanda Pencari Kerja 

(Ak-1) Pada Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja 

Dan Mobilitas 

Penduduk Kabupaten 

Aceh Utara
47

  

Hasil dari penelitian ini 

bahwa pelayanan 

pembuatan Kartu Tanda 

Pencari Kerja (Ak-1) pada 

Dinas Sosial, tenaga kerja 

dan mobilitas penduduk 

Kabupaten Aceh Utara 

belum berjalan sesuai 

dengan peraturan 

perundangundangan yang 

berlaku, dimana sering 

terjadi pungli (pungutan 

liar) yang dilakukan oleh 

oknum pegawai pada dinas 

tersebut. Upaya yang harus 

ditempuh untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi 

dalam Proses Pembuatan 

Kartu Tanda Pencari Kerja 

(Ak-1), adalah peningkatan 

pelatihan dan ketrampilan 

kepada pegawai mengenai 

tata cara memberikan 

Kedua penelitian ini 

sama sama membahas 

efektivitas dari 

pelayanan AK/1 

Penelitian yang dilakukan 

Ilyas Ismail dalam proses 

pelayanan masih ada 

pungutan liar yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang 

ada, sedangkan dalam 

penelitian ini tidak terjadi 

pungutan liar. Dalam proses 

pelayanan sudah dilandasi 

dengan nilai-nilai Islamiyah. 
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pelayanan kepada 

masyarakat yang sesuai 

dengan peraturan 

perundangundangan yang 

berlaku. 

 

7.  Fitri, Kahar, 

Hakim and Adi

tyo, P 

Ramadhan 

Analisis Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

Kuning (Ak.1) Pada 

Dinas Tenaga Kerja 

Pemuda Dan Olahraga 

Kota Bengkulu.
48

 

Hasil penelitian ini bahwa 

aspek kehandalan 

(Reability), tentang 

kemudahan proses dan 

kejelasan informasi 

pembuatan kartu kuning itu 

mudah dan tanpa adanya 

prosedur atau proses yang 

tidak berbelit-belit, 

trasparan prosedur dan 

biaya pembuatan kartu 

kuning (AK.1) tidak 

transparan atau tidak sesuai 

dengan peraturan dan 

persyaratan yang telah ada. 

 

Persamaan dari kedua 

penelitian ini bahwa 

dalam proses pelayanan 

penyampaian informasi 

secara transparan.   

Perbedaannya bahwa 

penelitian oleh Fitri dkk yang 

menganalisis pelayanan 

tersebut hasilnya masih 

terdapat pengutan biaya 

sedangkan dalam penelitian 

ini mengenai efektivitas 

pelayananya tidak ada 

pungutan liar yang akan 

mempercepat proses 

pelayanan. 
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F. Kerangka Berfikir Teoritis 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Blitar yang mengurus urasan dalam bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi, dari pembuatan kartu tanda pencari kerja/( AK/1)  

sampai penempatan tenaga kerja luar negeri.  

Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Maka dari itu 

kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki haruslah berkompeten dan 

terus ditingkatkan. Pegawai pada Disnaker harus mengerti bagaimana 

peraturan atau standar operasional yang ada, kemudian bagaimana 

komunikasi yang baik dan sebagainya.  

Kartu tanda pencari kerja adalah salah satu dari sekian banyak 

pelayanan mengenai ketenagakerjaan yang disediakan Disnaker. 

Pelayanan kartu tanda pencari kerja ini sangat dibutuhkan masyarakat 
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untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini Dinas tenaga kerja bisa 

mencarikan pekerjaan untuk pencari kerja atau pencari kerja mencari 

pekerjaan sendiri. 

Dengan mengetahui dan melaksanakan hal-hal di atas, maka 

pelayanan yang dilakukan pegawai akan memberikan dampak yang baik 

pada penerima pelayanan dan organisasi tersebut. Pelayanan dikatakan 

baik jika terciptanya rasa aman dan nyaman serta memberikan rasa puas 

kepada penerima pelayanan. Pelayanan yang baik pula nantinya juga akan 

kembali memberikan dampak pada citra baik bagi organisasi salah satunya 

yaitu Dinas Tenaga Kerja kabupaten Blitar. Hal tersebut bisa didapat 

melalui Efektivitas pelayanan atau bagaimana cara perusahaan mencapai 

tujuan atau sasaran secara cepat dan tepat. 

Untuk menciptakan efektivitas itu bisa dengan melakukan berbagai 

hal seperti penerapan etika-etika dalam pelayanan, bekerja sesuai standar 

operasionalnya dan peraturan yang ada, pemberian fasilitas dan sarana 

prssarana yang baik dan cukup . 

Dengan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan sasaran atau 

tujuan yang telah direncanakan maka efektivitas tersebut akan tercapai. 

Kemudian di analisis apakah efektivitas yang dilakukan sudah sesuai 

dengan perspektif Islam. Dimana dengan melakukan suatu aktivitas yang 

didasari oleh prinsip Islam akan memberikan keberkahan dan ridho Allah 

SWT.  
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