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Abstract: Standard operating procedures are standard guidelines that must be followed so that 

the implementation of services is optimal and the impact can improve the quality of public 

services. This study aims to determine the effect of the application of operational standard 

government administrative procedures on the quality of public services. The author assumes 

that if the operational standards of government administrative procedures are applied, the 

quality of public services can be improved. The method used in this study is a survey method 

using a questionnaire as a data collection tool. The respondents involved in this study were 50 

BPSDMD PNS Banten Province out of a total population of 170. The data was processed using 

SPSS software version 25. The results of hypothesis testing showed that there was a positive 

influence on the implementation of standard operational procedures of government 

administration on the quality of public services with a coefficient of r = 0.84 with a regression 

equation Y = 3.47 + 0.69X. 

Keywords: public service, quality, implementation, standard operating procedures, 

government administration.  
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Pendahuluan 

Birokrasi yang melayani menjadi dambaan masyarakat di era milenial. Paradigma 

pelayanan dalam birokrasi pemerintahan itu kini terus berkembang seiring berkembangnya 

revoluasi industri 4.0. Tentu saja, perkembangan revolusi industri 4.0 ini harus direspon secara 

cepat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang serba 

cepat, aman dan nyaman harus hadir sebagai bagian dari tujuan otonomi daerah, yaitu 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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 Dalam menyikapi perkembangan teknologi yang demikian cepat ini, pemerintah harus 

bertransfromasi menjadi government 4.0, yaitu dengan menggabungkan internet of things 

dengan birokrasi yang melayani. Sebagai langkah awal, pemerintah harus mulai membangun 

business process yang jelas dan ketat setiap alur pelayanan sebagai dasar penyusunan standar 

operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun untuk menghindari adanya kelambatan dalam 

pelayanan administrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Lambatnya pelayanan ini 

kerap terjadi di berbagai instansi.  Dalam Republika.co.id anggota Ombudsman RI 

menjelaskan bahwa layanan publik di kota besar yang ada di Banten secara umum masih belum 

ideal atau terkategori rapor kuning. Kota yang masuk dalam rapor kuning adalah Kota 

Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Dari data ini dapat terlihat bahwa sebagian 

pelayanan publik beberapa daerah di Provinsi Banten belum baik. 

Ada banyak faktor yang memengaruhi belum optimalnya kualitas pelayanan publik di 

Banten. Pertama, masih rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan belum hijaunya indikator baiknya pelayanan publik 

untuk kabupaten kota dan Provinsi Banten. Kedua, belum adanya pedoman kerja yang menjadi 

tolak ukur kerja, seperti standar operasional prosedur. Ketiga, belum adanya keberanian bagi 

kabupaten kota dan provinsi Banten untuk memberlakukan standar ISO 9001 untuk pelayanan 

publik. 

Pelayanan publik yang cepat, tepat, terukur dan terjangkau memang didambakan setiap 

warga negara. Oleh karena itu, dalam Grand Design Reformasi Birokrasi instansi pemerintah 

didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan sistem dan 

prosedur. Salah satunya yaitu melalui penerapan standar operasional prosedur administrasi 

pemerintahan. 

Dengan diterapkannya standar operasional prosedur dalam administrasi pemerintahan 

dapat dipastikan pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya. Salah satu indikator 

pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat, terukur, efisien dan aman. 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikasi bahwa kinerja aparatur pemerintah 

sudah sangat baik. 

Dalam SOP administrasi pemerintahan, peran  masing masing aktor pada setiap akitvitas 

sudah jelas kegiatannya dengan waktu yang terukur serta output yang jelas. Dengan demikian, 
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jika SOP administrasi pemerintahan secara komprehensif dilaksanakan tentu akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi mulai pusat hingga daerah.  

Namun kenyataannya, di instansi pemerintahan, pegawai negeri sipil yang bekerja di 

bidang pelayanan seringkali bekerja tidak berdasarkan standar operasional prosedur. Sekalipun 

ada standar operasional prosedur, namun belum dilaksanakan dengan berbagai alasan. Hal ini 

sangat jauh berbeda dengan instansi swasta yang menerapkan standar operasional prosedur 

(SOP) yang ketat dalam pekerjaan.  

Berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten memiliki core business mendidik dan melatih sumber 

daya manusia aparatur yang berkualitas baik secara substantif, managerialship maupun 

leadership. Tentu tugas mulia yang luarbiasa berat ini akan berjalan optimal melalui dukungan 

sumber daya manusia pegawai yang memiliki kualitas tertentu. Dengan kata lain, BPSDM 

Daerah Provinsi Banten harus didukung oleh kinerja tinggi pegawainya secara signifikan guna 

mewujudkan tujuan yang telah disepakati itu. 

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)  

 

Dalam tata kelola pemerintahan saat ini, standar operasional prosedur administrasi 

pemerintahan menempati prioritas penting terkait pelayanan publik yang diselenggarakan baik 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harapannya adalah percepatan dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Secara hakiki, pelayanan publik seharusnya 

memiliki sistem dan prosedur yang fungsi menjelaskan tahapan kegiatan baik yang harus 

dilakukan oleh pelayan publik maupun masyarakat sebagai pengguna produk pelayanan. 

Melalui penerapan standar operasional prosedur maka pengguna akan mudah mengikuti 

tahapan kegiatan yang telah dibuat oleh penyusunnnya (Sailendra, 2015) (Atmoko, 2012). 

Dengan demikian, pelayanan yang menjadi core business sebuah instansi dapat berjalan lancar.  

Paradigma birokrasi sebagai pelayanan masyarakat ini telah secara tegas tercantum dalam 

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. P  

secara jelas memerintahkan diterapkannya pelayanan prima. Untuk selanjutnya pemerintah 

Republik Indonesia  melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan 

Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioan 

Prosedur Adminsitrasi Pemerintahan yang berisi tentang tata cara penyusunan SOP AP dengan 

maksud agar pelayanan publik di semua bidang dapat berjalan cepat, tepat,  dan terukur. 
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Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 

ayat 2 huruf h disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyusun standar 

operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan. Demikian juga dalam 

Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) disebutkan bahwa pasca pemberlakukannya 

pemerintah pusat hingga daerah berkewajiban menyusun SOPAP agar pelayanan publik 

berjalan secara optimal. 

Standar Operasional Prosedur atau Standard Operating Procedures adalah metode yang 

ditentukan atau ditetapkan untuk diikuti secara rutin untuk kinerja operasi yang ditunjuk atau 

dalam situasi yang ditentukan. Dalam Permenpan RB nomor 35 Tahun 2012 SOP didefinisikan 

sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 

siapa dilakukan. Sedangkan yang dimaksud SOP dalam penelitian ini adalah SOP Administrasi 

Pemerintahan disingkat SOP AP yang selanjutnya didefinisikan sebagai standar operasional 

prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang berkualitas tentu menjadi harapan dan dambaan setiap pengguna 

pelayanan publik. Salah satu faktor kualitas pelayanan dapat dilihat dari penampilan fisik 

fasilitas yang dimiliki penyelenggara pelayanan, peralatan, sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki. Kualitas SDM memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Selain itu, kemauan, kesigapan, pengetahuan, sikap dan perilaku, kepercayaan diri, perhatian 

dan empati juga menjadi indikator SDM pelayanan yang berkualitas. Kualitas diartikan sebagai 

perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) (Sinambela, 2013). 

Pelayanan publik wajib dikelola secara baik oleh birokrasi pemerintahan. Kontribusi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu keniscayaan. Pelayanan di 

sektor publik menuntut pemerintahaan untuk inovatif dalam mencari format pelayanan yang 

didambakan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas akan berimbas positif terhadap 

peningkatan kesejahteraan publik dan penyelenggaranya, yaitu pemerintah.   

Metodologi 

Penelitian telah dilakukan di BPSDMD Provinsi Banten.  Responden yang terlibat adalah 40 

orang pegawai negeri sipil (PNS) BPSDMD Provinsi Banten. Dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang disusun 

sendiri oleh penulis. Kuesioner terdiri dari dua variabel yaitu variabel penerapan standar 

operasional prosedur administrasi pemerintahan (X) dan variabel kualitas pelayanan publik 

(Y). Untuk variabel X, item yang disusun terdiri dari 9 item dengan lima pilihan menggunakan 

skala Likert (1-5), demikian pula dengan variabel Y, item yang disusun terdiri dari 7 item 

dengan lima pilihan skala Likert (1-5).  

Untuk pengumpulan data, kuesioner disebarkan kepada 47 responden menggunakan 

googleform. Pengolahan data menggunakan software pengolah data SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Dari 50 responden, 47 responden mengisi kuesioner dan 3 responden 

tidak mengisi kuesioner. Sebelum pengujian hipotesis, penulis melakukan pengujian 

normalitas dan homogenitas data. Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan normal Q-

Q Plots. Dari hasil pengujian diperoleh hasil data berdistribusi normal karena sebaran data 

dalam bentuk titik-titik yang merapat dengan sebuah garis lurus (Kadir, 2015, hal. 157). 

Sedangkan uji homogenitas data digunakan Levene’s Test of Equality of error Variances, 

dengan hasil p-value = 0,905> 0,05 atau Ho diterima. Artinya, data berasal dari varians yang 

homogen. (Kadir, 2015, hal. 169) . Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan 

untuk menguji keabsahan dan keajegan instrumen penelitian. Untuk pengujian validitas 

digunakan pengujian korelasi product moment dengan bantuan SPSS. Dari pengujian diperoleh 

hasil semua item yang berjumlah 19 item seluruhnya valid. Sedangkan untuk reliabilitas 

instrumen diperoleh hasil nilai Alpha Cronbach = 0,95 > 0,60, artinya seluruh instrumen 

dinyatakan reliabel.  

Hasil dan Pembahasan 

Dalam bagian ini penulis membagi laporan penulisan menjadi dua bagian, yaitu hasil penelitian 

berupa temuan-temuan penelitian yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Bagian 

dua, pembahasan fenomena yang terjadi pada temuan-temuan penelitian. 

Penerapan SOP-AP 

Secara deskriptif dapat disampaikan bahwa terdapat variasi jawaban yang diberikan oleh 

responden. Penulis menyampaikan 16 pertanyaan yang direspon dengan baik oleh responden. 

Pernyataan 1: Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang telah diterapkan 

memperjelas alur tugas dan tanggungjawab aparatur. Disampaikan ke 50 orang responden dan 
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47 memberikan respon sebagai berikut: 48,9% sangat setuju, 46,8 setuju dan sisanya 4,3% 

sangat tidak setuju. Dari pendapat responden dapat disimpulkan bahwa 95,7% responden 

memberikan respon positif terhadap penerapan standar operasional prosedur. 

 

Gambar 1. Tanggapan responden terhadap item no 1 

Pernyataan 2 : Saya lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dengan melaksanakan standar 

opersional prosedur administrasi pemerintahan. Disampaikan ke 50 orang responden dan 47 

memberikan respon sebagai berikut: 63,8% sangat setuju, 25,5% setuju dan sisanya 10,7% 

sangat tidak setuju. Dari hasil di atas 89,3 responden memberikan respen positif terhadap 

penerapan standar operasional prosedur. 

 

Gambar 2. Tanggapan responden terhadap item no. 2 

Pernyataan 3 : Saya jarang melakukan kesalahan dalam bekerja dengan adanya standar 

opersional prosedur administrasi pemerintahan. Terhadap pernyataan 3 responden meberikan 

tanggapan Sangat Setuju = 14,9%, Setuju 61,7%, Netral= 12,8% dan Tidak Setuju 10,6%. Hal 

ini berarti 76,6% responden memberikan respon positif. Indikasinya adalah penerapan sop 

dapat meminimalkan kesalahan dalam pekerjaan.  
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Gambar 3. Tanggapan responden terhadap pernyataan 3 

Pernyataan 4 : Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan membuat beban kerja 

saya menjadi ringan. Untuk pernyataan 4,  17% responden merespon sangat setuju, 69,6% 

responden memberikan tanggapan setuju, 14,9 netral. Hal ini menunjukkan 86.6% menyetujui 

SOP dapat meringankan beban kerja. 

 

Gambar 4. Respon pernyataan 4 

Pernyataan 5 : Saya dapat memahami proses kerja dengan jelas dengan ada standar operasional 

prosedur administrasi pemerintahan. Untuk pernyatan 5, responden memberikan tanggapan 

29,8% sangat setuju, 66% setuju. Berarti 95,8% responden memahami proses kerja dengan 

adanya standar operasional prosedur. 
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Gambar 5. Tanggapan responden terhadap pernyataan 5 

Pernyataan 6 : Saya memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan semua pekerjaan dengan 

adanya standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Menanggapi pernyataan 

nomor 6, responden memberikan tanggapan beragam. Sebanyak 10,6 responden menyatakan 

ssangat setuju dan 66%  menyatakan setuju, sedangkan sisanya 19,1 % netral.  Ini menunjukkan 

76,6% responden setuju bahwa penerapan SOP dapat mengefisienkan waktu pelayanan. 

 

 

Gambar 6. Tanggapan responden terhadap pernyataan 6 

Pernyataan 7: Saya mampu bekerja dengan hasil yang memuaskan. 21,3% responden 

menanggapi sangat setuju dan 61,7%  setuju sedangkan sisanya 14,9% netral. Total responden 

yang setuju atau memberikan tanggapan positif adalah 83%. Ini berarti 83% responden mampu 

bekerja dengan hasil yang memuaskan. 
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Gambar 7. Tanggapan responden terhadap pernyataan 7 

Pernyataan 8: Saya mengerjakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur agar hasil 

pekerjaan lebih baik. Total responden yang memberikan tanggapan adalah 47 orang. Dari 47 

orang responden, sebanyak 38,3% responden menyatakan sangat setuju, 59,6% responden 

menyatakan setuju, sisanya tidak setuju  2,1%. Dengan demikian sebanyak 97,9% responden 

memberikan respon positif terhadap pernyataan pekerjaan akan lebih baik dengan menerapkan 

standar operasional prosedur. 

 

 

Gambar 8. Tanggapan pernyataan nomor 8 

Pernyataan 9 : Saya lebih mudah melaksanakan pekerjaan dengan adanya standar operasional 

prosedur administrasi pemerintahan. Total responden yang memberikan tanggapan sebanyak 

47 orang. Dari 47 responden tersebut, sebanyak 25,5% sangat setuju dan 70,2% setuju sehingga 

total yang memberikan respon positif menjadi 95,7%.  Dengan demikian sebanyak 95,7% 
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responden setuju dengan adanya penerapan standar operasional prosedur dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan mudah. 

 

Gambar 9. Tanggapan responden terhadap pernyataan 9. 

 

1. Kualitas Pelayanan Publik 

Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan hasil tanggapan responden terhadap kualitas 

pelayanan publik. 

Pernyataan 10 : Penampilan pegawai rapi dan sopan. Pernyataan ini ditujukan kepada 

responden tentang tanggapannya bahwa seorang pelayan publik harus memiliki penampilan 

rapi dan sopan. Dari 50 responden, 47 responden memberikan tanggapan. Sebanyak 55,3% 

responden menyatakan sangat setuju, dan 40,4% responden menyatakn setuju. Sehingga total 

95,7% responden memberikan respon positif terhadap penampilan pegawai ketika memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Gambar 10. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 10 
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Pernyataan 11: Fasilitas untuk memberikan pelayanan sudah memadai (lengkap). Pernyataan 

ini ditujukan kepada responden tentang tanggapannya tentang sarana pelayanan. Dari 50 

responden, 47 responden memberikan tanggapan. Sebanyak 14,9% responden menyatakan 

sangat setuju, dan 51,1% responden menyatakan setuju, 19,1% netral, 14,9% tidak setuju. 

Dengan demikian, total yang memberikan respon positif berjumlah 66%. Jadi, 66% responden 

menyatakan bahwa fasilitas sudah memadai. 

 

Gambar 11. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 11 

 

 

Pernyataan 12: Kepedulian pegawai terhadap pelanggan. Tentang kepedulian pegawai terhadap 

pelanggan sebanyak 31,9% menyatakan sangat setuju dan 55,3% respnden menyatakan setuju 

sedangkan 8,5% netral. Dengan demikian total yang merespon positif berjumlah 87,2%.  

 

Gambar 12. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 12. 
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Pernyataan 13: Perhatian pegawai kepada pelanggan.  Dari 50 responden, 46 responden 

memberikan tanggapan, 28,3% sangat setuju dan 60,9% setuju terhadap perhatian pegawai 

terhadap pelanggan atau sekitar 89,2% responden memberikan respon positif terhadap 

perhatian pegawai terhadap pelanggan. 

 

Gambar 13. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 13 

Pernyataan 14: Kecepatan daya tanggap pegawai.  Tentang kecepatan daya tanggap pegawai 

ini responden sangat setuju sebanyak 25,5%, setuju 57,4% sedangkan 12,8%. Dengan 

demikian, 82,9% responden memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan nomor 14 ini. 

 

Gambar 14. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 14 

Pernyataan 15: Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan. Tanggapan responden 

terhadap pernyataan nomor 15 sebanyak 29,8% sangat setuju dan 61,7% setuju atau dengan 

kata lain 91,5%  kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan sudah baik. 
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Pernyataan 16: Wawasan pegawai dalam memberikan pelayanan.  Pernyataan ini berkaitan 

dengan wawasan pegawai dalam memberikan pelayanan sudah baik atau belum. Sebanyak 

28,6%  responden sangat setuju dan 61,2 % setuju atau 89,8% responden setuju wawasan 

pegawai sudah baik. 

 

Gambar 16. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 16 

Analisa Statistik 

Dengan bantuan SPSS versi 25, penulis memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh penerapan 

standar operasional prosedur administrasi pemerintahan terhadap kualitas pelayanan publik 

dengan r = 0,84 (df=45;alpha=0,05) dan persamaan regresi Y = 3,47 + 0, 69X.  Dengan hasil 

r=0,84 diperoleh r kuadrat sebesar 0,706 atau 70,6% kualitas pelayanan publik diperngaruhi 

oleh penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.  
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Gambar 17. Regresi linier sederhana 

 

 

 

 

Pengujian t dilakukan untuk menguji statistik terdapat pengaruh penerapan standar operasional 

prosedur administrasi pemerintahan terhadap kualitas pelayanan publik. Dari perhitungan 

statistik diperoleh t hitung sebesar 10,38 dan p-value = 0,000 < 0,05 atau H0 ditolak. Dengan 

demikian, “penerapan  standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berpengaruh 

positif terhadap kualitas pelayanan publik”. 
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