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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah sebagai pelaksana birokrasi atau organisasi publik tidak bisa 

dilepaskan dari pelayanan publik, karena tugas dari pada organisasi publik adalah 

melayani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aparat negara 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dengan baik dan dapat 

memuaskan semua pihak. Jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik 

sangat beraneka ragam, mulai dari pelayanan administrasi negara, kesehatan, 

perhubungan, pendidikan, transportasi, dan bidang pelayanan lainnya yang 

dikelola oleh aparatur negara atau orang yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur negara 

juga diberikan pelayanan oleh negara sebagai penghargaan atas jasanya melayani 

masyarakat dengan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan akan 

berdampak sesuai dengan harapan masyarakat.  

Kualitas pelayanan pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti 

relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 

menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas 

sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak 

terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian untuk menentukan 

kualitas diperlukan indikator, karena spesifikasi yang merupakan indikator harus 
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dirancang, berarti kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan 

yang tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan (Harbani Pasolong, 

2017: 152).  

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen dengan pelayanan yang mereka 

harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan disuatu instansi. Jika pelayanan yang 

diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, namun apabila pelayanan yang 

diterima atau dirasakan tidak sesuai dengan harapan konsumen maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk.  

Inu Kencana dan Welasari (2015: 136), tujuan dari pelayanan adalah 

bagaimana mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan 

publik dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 

pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakanan disediakan oleh 

pemerintah. Dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, tidak pernah terlepas 

dari peranan pegawai atau peranan dari aparat yang memberikan pelayanan, 

bagaimanapun juga kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap negara adalah 

sangat penting dan menentukan suatu tujuan. Pegawai atau aparat negara 

merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan dan 

melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional serta mempunyai 

hak dan kebutuhan serta apresiasi dari negara. Hal ini terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 43 tahun 1999 pasal 7 “Setiap Pegawai Negeri berhak 

memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya”.   



 

 
 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang mempunyai potensi 

yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah 

telah menetapkan sistem yang dapat melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

meningkatkan kesejahteraan PNS serta keluarganya. Yaitu dengan keluarnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri yang kemudian dikenal dengan Taspen.  

PT. Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah suatu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi Tabungan 

Hari Tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana PT. Taspen 

(Persero) memberikan pelayanan pada pensiun, dalam hal ini yaitu peserta Taspen 

merupakan suatu bentuk pelayanan yang menuntut perhatian dan ciri tersendiri. 

Mengingat bahwa pensiunan adalah mereka yang diberikan penghargaan oleh 

pemerintah karena jasa mereka untuk mengabdi kepada negara dan memberikan 

pelayanan untuk masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung melayani Program 

Pembayaran Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua (THT) termasuk 

didalamnya ada Asuransi Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM). 

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang memenuhi harapan peserta 

Taspen, maka PT . Taspen mengadakan berbagai pelayanan proaktif, seperti : 

 



 

 
 

1. Layanan Klim Satu Jam  

Bagi peserta yang mengajukan klim secara langsung, setelah berkas 

permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat wajib diselesaikan 

dalam waktu satu jam sampai dengan pembayaran. 

2. Mitra Layanan Taspen 

Mitra Layana Taspen (Office Channeling) adalah layanan kepada peserta 

Taspen yang dilakukan melalui kerjasama dengan kantor Cabang Mitra Bayar 

dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan. 

3. Layanan Service Poin 

Taspen beroperasional dikantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten/ Kota sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk melayani 

permohonan klim dan non klim. 

4. Layanan Klim Otomatis 

Peran aktif PT. Taspen (Persero) yang terintegrasi dengan instansi terkait 

untuk memperoleh persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak 

kepada penerima manfaat yang diyakini kebenarannya.   

(Sumber : PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung) 

Pemenuhan kegiatan pelayanan tersebut harus didukung oleh Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki 

perusahaan dapat dinilai dari sejauh mana Sumber Daya Manusia mencapai 

target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Rendahnya kinerja karyawan 

merupakan salah satu permasalahan yang banyak dijumpai di dalam organisasi 

sehingga akan berdampak kurang baik bagi perkembangan organisasi. Dalam 

melaksanakan pelayanannya Kantor Cabang Utama Bandung juga bertindak 



 

 
 

sebagai koordinator atas kantor-kantor cabang wilayah Jawa Barat. Berikut 

disajikan data pencapaian kinerja PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama 

Bandung :  

Gambar 1.1  

Data Pencapaian Kinerja PT. Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Utama Bandung Tahun 2013-2016 

Sumber : Diolah Peneliti pada Tahun 2019 

 

Gambar 1.1 dapat dilihat pencapaian kinerja pada PT. Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Utama Bandung, dimana hampir seluruh kantor cabang 

mengalami peningkatan maskipun hanya beberapa persen, bagi perusahaan yang 

mengalami peningkatan ataupun penurunan tentunya hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada perusahaan yang di sebabkan oleh 

beberapa permasalahan.  
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Adapun jumlah pencapaian kinerja dari ke 6 (enam) kantor cabang yaitu : 

1. Kantor cabang Bandung tahun 2013 kinerjanya 90%, pada tahun 2014 

kinerjanya 65%,  pada tahun 2015 77%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 

72%. 

2. Kantor cabang Bogor tahun 2013 kinerjanya 78%, pada tahun 2014 kinerjanya 

80%,  pada tahun 2015 81%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 85%. 

3. Kantor cabang cirebon tahun 2013 kinerjanya 80%, pada tahun 2014 

kinerjanya 73%,  pada tahun 2015 74%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 

76%. 

4. Kantor cabang Tasikmalaya tahun 2013 kinerjanya 60%, pada tahun 2014 

kinerjanya 69%,  pada tahun 2015 75%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 

77%. 

5. Kantor cabang Bekasi tahun 2013 kinerjanya 72%, pada tahun 2014 

kinerjanya 76%,  pada tahun 2015 79%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 

83%. 

6. Kantor cabang Depok tahun 2013 kinerjanya 75%, pada tahun 2014 

kinerjanya 74%,  pada tahun 2015 78%, dan pada tahun 2016 hasil kinerjanya 

79%. 

Dari 6 (enam) kantor cabang tersebut ada satu kantor cabang yang mengalami 

penurunan yang cukup drastis, yaitu pada kantor cabang Bandung dari tahun dari 

tahun 2013 kinerjanya 90%, tahun 2014 kinerjanya menurun mencapai 65%, 

tahun 2015 kinerjanya meningkat menjadi 77% dan pada tahun 2016 menurun 

menjadi 72%. Tentunya penurunan tersebut bukan tanpa sebab, ada beberpa hal 



 

 
 

yang harus dievaluasi, termasuk yang berkaitan dengan kinerja karyawan itu 

sendiri demi kemajuan perusahaan.  

Menurut Hasibuan (dalam Diah Indriani 2005: 102), disiplin kerja yang baik 

adalah apabila pegawai mematuhi peraturan, yakni pertama pegawai datang tepat 

waktu, tertib dan teratur. Kedua, berpakaian rapih. Ketiga mampu menggunakan 

perlengkapan kerja dengan hati-hati. Keempat, mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan. Kelima, memliki tanggungjawab yang tinggi.  

Untuk melihat kondisi disiplin kerja pegawai PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Utama Bandung, berikut adalah tabel rekapitulasi data kedisiplinan yang 

diperoleh dari bagian Sumber Daya Manusia, yaitu : 

Tabel 1.1 

Absensi Pegawai PT. Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Utama Bandung Tahun 2013-2016 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti pada Tahun 2019 

 

Rekapitulasi Tabel 1.1 menunjukan bahwa tingkat keterlambatan pegawai di 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung mangalami fluktuasi, 

dimana pada tahun 2013 total tidak masuk mencapai 361 kali, namun pada tahun 

2014 meningkat menjadi 624 kali, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 

486 kali, akan tetapi pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 533 kali.  

Tahun 

Jumlah 

Pegawai 

(orang) 

Total 

terlambat 

Total 

Pulang 

Cepat 

Total 

Tanpa 

Kabar 

Total 

Izin 
Jumlah 

2013 57 156 kali 120 kali 23 kali 62 kali 361 

2014 57 245 kali 133 kali 59 kali 187 kali 624 

2015 66 211 kali 96 kali 41 kali 138 kali 486 

2016 64 193 kali 108 kali 97 kali 135 kali 533 



 

 
 

Dari data absensi tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan kinerja 

pegawai PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung belum dapat 

dikatakan disiplin dalam bekerja. Masih banyak pegawai yang sering tidak 

masuk kerja dengan beberapa alasan, maka kualitas pelayanan yang diberikan 

pun tidak akan stabil sehingga data absensi tersebut menjadi salah satu faktor 

dari penurunan kualitas pelayanan administrasi pada pensiun Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.  

Melihat pada sumber permasalahan yang ada, dengan demikian terdapat 

permasalahan yang menarik dan ingin diketahui oleh penulis. Oleh karena itu 

perlu penelitian lebih mendalam lagi menganai kualitas dari pelayanan 

administrasi yang ada di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung. 

Maka dari itu penulis akan menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR 

CABANG UTAMA BANDUNG”. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah penelitian yaitu 

tentang Kualitas Pelayanan Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.   

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kualitas pelayanan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung ? 



 

 
 

2. Faktor apa yang menghambat palaksanaan pelayanan administrasi pensiun 

PNS di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung ? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan administrasi pensiun 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat palaksanaan pelayanan 

administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil PNS di PT. Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Utama Bandung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

a. Secara teoritis, untuk mengembangkan wawasan bagi penulis dan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai kualitas pelayanan 

administrasi dan penunjang dalam memperkaya ilmu pengetahuan 

kebijakan publik sebagai konsetrasi yang diambil oleh penulis. 

b. Secara praktis, untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan 

dalam rangka menerapkan hasil-hasil pembelajaran yang berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah sebagai upaya perubahan. 

2. Bagi Instansi 

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan teori yang 

bersangkutan dengan pelayanan administrasi bisa lebih diterapkan lagi 

untuk pencapaian tujuan dari instansi. 



 

 
 

b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan bahkan 

masukan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan bagi Instansi.  

3. Bagi Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

a. Secara teroritis, memperkaya kepustakaan berbasis penelitian dibidang 

administrasi publik khususnya dari pelayanan publik. 

b. Secara praktis, sebagai salah satu kontribusi keilmuan dari mahasiswa 

untuk dikaji lebih lanjut dan bisa diterapkan di lingkungan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Menurut Sondang P. Siagian dalam Harbani Pasolong (2017: 3),  

Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang 

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (2015: 12), 

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan 

pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Agung Kurniawan (2005: 6), Pelayanan Publik adalah pemberian 

pelayanan, melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan.  



 

 
 

Pasolong (2017: 151), Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang 

menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk 

menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan 

atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti 

kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika 

persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. 

Sedangkan Nasution (2004: 47), kualitas pelayanan adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.  

Kualitas Pelayanan Administrasi merupakan kegiatan administratif yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang melalui prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. Untuk mengukur kualitas suatu iinstansi atau perusahaan 

makan bisa dilihat daripada kinerja pegawai yang bertugas di perusahaan 

tersebut. 

Dalam usaha menigkatkan kualitas pelayanan administrasi pensiun 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama 

Bandung harus melihat berbagai dimensi kriteria kualitas pelayanan. Untuk 

memberikan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan maka 

terdapat 5 (lima) indikator kualitas pelayanan (Zeitamhl, Parasurman, Berry 

dalam Harbani Pasolong, 2015: 153) yaitu : 



 

 
 

1. Tangible (Bukti Langsung), yaitu berupa kedisiplinan pegawai, sistem 

kehadiraan pegawai Taspen dan Sarana yang digunakan sebagai penunjang 

pelayanan kepada peserta Taspen.   

2. Reliability (Kehadalan), yaitu keceratan dan ketelitian pegawai dalam 

melakukan pelayanan kepada peserta Taspen..  

3. Responsiveness (Daya Tangkap), yaitu kesigapan pegawai dalam 

melakukan pelayanan kepada peserta Taspen.  

4. Assurance (Jaminan), mencakup prosedur yang dilakukan oleh PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Utama Bandung dengan sistematis dan jaminan 

yang pasti diberikan oleh pegawai kepada peseta Taspen.  

5. Empathy (Empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian dan memahami kebutuhan peserta Taspen 

serta tersedianya aturaran yang jelas untuk pegawai dalam memberikan 

pelayanan.  

  



 

 
 

Gambar 1.2 

Skema Kerangka Pemikiran  

 

Kerangka Pemikkiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Proposisi  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan, maka proposisi 

penelitian ini yaitu kualitas pelayanan administrasi pensiun PNS yang 

dilaksakan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung. Dimana 

terdapat 5 (lima) dimensi yang harus dilaksanakan dengan baik oleh 

perusahaan terkait kualitas pelayanan yaitu Tangible (Bukti Langsung), 

Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tangkap), Assurance 

(Jaminan) dan Empathy (Empati).   

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung 

(Pasolong, 2017: 151)  

 

INDIKATOR KUALITAS PELAYANAN  

1. Tangible (Bukti Lamgsung) 
2. Reliability (Kehandalan) 
3. Responsiveness (Daya Tangkap) 
4. Assurance (Jaminan) 
5. Empathy (Empati) 

 
(Zeitamhl, Parasurman, Berry dalam Harbani Pasolong, 2015: 153) 

KEPUASAN PELANGGAN 

a. Hubungan antara pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pelanggan, 

c. Terciptanya loyalitas dari pelanggan, 

d. Terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

dibandingkan menguntungkan instansi. 

(Schnaars dalam Pasolong, 2017: 166) 


