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Abstrak 

 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk 

menganalisis Pengaruh Pengawasan Melekat dan Kemampuan Pegawai 

Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Latar belakang dari penelitian ini 

adalah menurunnya kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara 

Ancalong di Kabupeten Kutai Timur. Melihat fenomena tersebut, maka penulis 

mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh pengawasan melekat dan 

kemampuan pegawai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik.  

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupeten Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 53 orang 

menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan 

cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian 

kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi pearson 

product moment, analisis korelasi parsial, analisis regresi linear berganda, 

kecermatan prediksi dan analisis koefisien penentu atau koefisien determinasi.  

Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengawasan melekat memiliki pengaruh yang positif 

tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor 

Kecamatan Muara Ancalong di Kabupeten Kutai Timur. Sedangkan 

kemampuan pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupeten Kutai Timur. Kemudian secara bersama-sama pengaruh 

pengawasan melekat  dan kemampuan pegawai terhadap kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupeten Kutai Timur 

yaitu sebesar 12,4%, yang berarti bahwa sisanya 87,6% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci: pengawasan melekat, kemampuan pegawai, kualitas pelayanan 

publik, Kantor Kecamatan Muara Ancalong. 
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Pendahuluan   

 Menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. Pelayanan publik menjadi fokus studi disiplin ilmu 

Aministrasi Publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu 

memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.  

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan 

harapan karena secara ekpiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih 

bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Terkait dengan 

pelayanan publik dalam kenyataannya masyarakat selalu mengharapkan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan serta produk dan 

jasa lainnya yang berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini tidak 

selalu dapat di penuhi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Untuk mencapai kepuasan itu di tuntut kualitas pelayanan prima yang tercermin 

dari : tranparansi (Keterbukaan), akuntabilitas (tanggungjawab), kondisional 

(kemampuan), Partisipatif (peran serta masyarakat), kesamaan hak (tidak 

melakukan diskriminasi khusus nya suku, ras, agama, golongan, status sosial), 

keseimbangan hak dan kewajiban (mempertimbangkan aspek keadilan). Selain 

itu pelayanan yang prima dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan 

pengawasan yang baik dari atasan atau pimpinan secara langsung dan 

kemampuan yang dimiliki pegawai dalam mengerjakan tugas . 

Pengawasan yang dimaksudkan dalam pelayanan publik disini adalah 

Pengawasan melekat. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan 

oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pengawasan melekat dalam pelayanan publik menjadi penting untuk 

memastikan bahwa layanan publik yang dijalankan suatu instansi pemerintahan 

telah cukup berkualitas sesuai standar layanan yang di tetapkan. Pengawasan 

melekat yang dilakukan oleh atasan secara langsung bertujuan untuk  

mengatahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan 

atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang di jumpai 

oleh para pelaksana atau bawahan agar kemudian di ambil langkah-langkah 

perbaikan. Dengan adanya pengawasan melekat dari atasan langsung maka 

tugas pelaksanaan dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana mungkin 

dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuat dalam 

kesibuk-kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan 

akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.  

Dalam memberikan pelayanan publik juga diperlukan kemampuan 

pegawai menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pemberi pelayanan kepada 
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masyarakat baik kemampuan dalam teknik, kemampuan teknik yang dimaksud 

adalah seorang pegawai di dalam organisasinya harus mampu dalam 

penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Kemampuan teknik merupakan 

kemampuan seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti 

menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer.Artinya bahwa seorang 

pegawai yang mempunyai kemampuan teknik yang meliputi prosedur kerja, 

metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat 

meningkatkan hasil kerja pegawai sehingga lebih maksimal.Pegawai mampu 

dalam menguasai pekerjaan yang diberikan dan mampu menggunakan fasilitas 

kantor dengan baik dan ahli dalam bidang tertentu yang ada pada instansi 

tersebut. 

Kantor Kecamatan Muara Ancalong merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melihat cakupan 

pelayanan yang dilayani cukup luas, instansi ini terus melakukan inovasi.  

Untuk itu perlu adanya pegawai yang memiliki kemampuan dalam bekerja 

yang tinggi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

langsung bisa terlaksana dengan cepat dan baik sesuai standar pelayanan 

publik. Namun dalam kenyataannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan 

pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Muara Ancalong  masih lambat dalam 

memberikan pelayanan, hal itu bisa terlihat di dalam pembuatan kartu tanda 

penduduk (KTP) yang seharusnya bisa selesai dengan cepat menjadi lambat 

karena pegawai banyak yang bersantai dan tidak mengerjakan secara langsung 

pekerjaan yang ada.  

Rendahnya tingkat kemampuan pegawai dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan hal ini bisa terlihat dari kurangnya tingkat kemampuan pegawai 

dalam mengoperasikan komputer di karenakan rendahnya tingkat pendidikan 

yang dimiliki pegawai sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan sangat lambat 

dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangatlah kurang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk itu perlu adanya pegawai yang 

memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan sehingga 

kualitas pelayanan yang diberikan akan memuaskan masyarakat. 

Dengan adanya permasalahan pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong 

Kabupaten Kutai Timur diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan 

kembali pengawasan melekat atau pengawasan atasan secara langsung dan 

kemampuan pegawai yang menjadi suatu faktor yang memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengawasan Melekat 

Menurut Saragih (1982:88) pengawasan adalah kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sementara Maman Ukas 

(2004:337) menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan 
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yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan 

perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”. 

Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan karena dengan waskat ini, 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, gairah 

kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti bahwa atasan langsung 

selalu ada/hadir di tempat pekerjaannya, supaya dia dapat mengawasi dan 

memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan pekerjaannya (Fathoni, 2006:173). 

Situmorang dan Juhir (1998:30-32) berpendapat bahwa pengawasan 

melekat sebenarnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang terus 

perencanaan dan pelaksanaan karena itu pengawasan melekat sebenarnya 

dilakukan oleh setiap atasan sebagai pimpinan di samping per bukan hal yang 

rumit, melainkan merupakan disiplin diri yang harus ditumbuhkan para setiap 

atasan untuk melakukannya. 

Sementara Bohari mendefinisikan pengawasan melekat merupakan 

tindakan atau kegiatan atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak 

buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan 

organisasi yang bagaimanapun juga tindakan atau usaha inilah yang dianggap 

paling tepat untuk menanamkan pengawasan atasan langsung (Bohari, 

1986:77). 

Pengawasan melekat dilakukan melalui penggarisan struktur organisasi 

yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas 

pula, perincian  kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis 

yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang 

menerima pelimpahan wewenang dari atasan, rencana kerja yang 

menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja 

antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran 

yang harus dicapainya, prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan 

yang jelas dari atasan kepada bawahan, pencatatan hasil kerja serta 

pelaporannya yang meruapakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan 

pertanggungjawaban, pembinaan personil yang terus menerus agar para 

pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang 

menjadi  tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan maksud serta kepentingan tugasnya. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

melekatadalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap 

bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya secara langsung dan salah satu 

bentuk pengendalian aparat pemerintah disetiap instansi dan satuan organisasi 

dalam meningkatkan mutu kinerja didalam lingkungan tugasnya masing-

masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
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Menurut Siagian (2008:115-116) proses pengawasan pada dasarnya 

dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua 

macam teknik, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

Selanjutnya Menurut Saragih (1982:97) pengawasan dapat dilakukan dengan 

mempergunakan cara-cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung. Situmorang dan Juhir (1998:27-29) mengatakan bahwa oleh karena 

untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini 

dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai 

hal,yaknipengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan 

preventif dan represif, pengawasan intern dan pengawasan ekstern.  

 

Kemampuan Pegawai 

Menurut Moenir (1998:116), kemampuan adalah berasal dari kata dasar 

mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata 

sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau 

jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata 

sifat/keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat  

melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu 

organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. 

Seseorang yang memiliki kemampuan berarti akan sanggup 

melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Robbins (1996:46)bahwa kemampuan (ability) adalah 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan. 

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan memudahkan 

dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa adanya 

kesulitan sehingga akan menghasilkan suatu pekerjaan atau kinerja yang 

baik.Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan memudahkan dalam 

penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa adanya kesulitan 

sehingga akan menghasilkan suatu pekerjaan atau kinerja yang baik. 

Kemampuan pegawai disini berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Menurut Thoha menyatakan 

bahwa,” Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan yang 

berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari 

pendidikan dan pelatihan”. Hal itu didukung oleh pendapatKeith Davis (dalam 

Mangkunegara, 2000:67) yang menyatakan bahwa, “Kemampuan (ability) 

sama dengan pengetahuan dan keterampilan (knowledge dan skills). 
Seseorang yang memiliki kemampuan berarti akan sanggup melakukan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Robbins (1996:46) bahwa kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Jadi dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pegawai adalah kemampuan para pegawai itu sendiri khususnya untuk 
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mengerjakan berbagai tugas sesuai dengan kewajibannya, pegawai yang 

mampu bekerja lebih baik dan lebih mampu menggunakan fasilitas kerja yang 

disediakan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Ada tiga jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tau tugas, sehingga tercapai hasil 

yang maksimal (Robert R. Katz, dalam Moenir 2008:117) yang 

pertamaTechnical Skills (Kemampuan Teknis) meliputi kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, 

pendidikan dan training, keduaSocial Skills (Kemampuan Sosial) meliputi 

kemampuan dalam bekerja dengan melalui motivasi orang lain yang mencakup 

pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif, 

ketigaConceptual Skills (Kemampuan Konseptual) merupakan kemampuan 

memahami kompleksitas organisasi secara menyeluruh. Kemampuan itu 

memungkinkan seseorang bertindak sesuai dan selaras dengan tujuan organisasi 

secara menyeluruh daripada hanya atas dasar dengan tujuan dan keutuhan 

kelompok sendiri. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kasmir (2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah 

kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan. 

Kualitas menurut Triguno (1997:76)mendefinisikan kualitas sebagai 

suatu standar yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/organisasi 

mengenai kualitas sumberdaya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil 

kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Pelayanan Publik adalah 

segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan 

hak-hak dasar setiap warganegara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan 

atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik.  
Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima 

tercermin dariTransparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan 

hak hak dan kewajiban. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kulitas Pelayanan Publik 

merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi 

atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem 

kinerja aktual dari penyedia jasa. 

Dalam mengamati kualitas pelayanan pada lembaga pemerintahan, kita 

tidak dapat melupakan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Agaratur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
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Publikmenjelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima  harus mengandung unsur-

unsur antara Kesederhanaan,kejelasan pelayanan, kepastian waktu 

Pelayanan,akurasi pelayanan, keamanan dalam pelayanan, tanggung jawab 

,kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, Kesopanan 

dan Keramahan, kenyamanan dalam pelayanan. 

 

Hubungan Variabel 

Hubungan Pengawasan Melekat terhadap Kualtias Pelayanan Publik 

Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu 

berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak 

buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan 

organisasi yang bagaimanapun juga. 

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan 

melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan 

masyarakat. 

 

Hubungan Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Sedarmayanti (1999:207-208) aspek kemampuan sumber daya 

manusia yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap diupayakan 

untuk ditingkatkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan 

tugasnya, dan apabila pelaksanaan tugas dilakukan secara lebih profesional, 

maka akan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Kemampuan 

pegawai/petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Tjiptono (2002 : 

14)mengemukakan beberapa 3 unsur untuk menilai kualitas jasa yang antara 

lain  Profesionalisme and Skill; yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan (intelektual, fisik, administrasi maupun konseptual) yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional.  

 

Hubungan Pengawasan Melekat dan Kemampuan Pegawai Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Pengawasan melekat dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti 

perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan, 

dengan demikian dapat selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana 

yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa pemikiran 

yang saling berhubungan (Robein dalam Syafiie 1998:60-61). Dengan 

pengawasan melekat maka dapat meningkatkan kemampuan pegawai, dimana 

kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan memudahkan dalam penyelesaian 

setiap pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa adanya kesulitan sehingga akan 

menghasilkan suatu pekerjaan atau kinerja yang baik. Kemampuan pegawai 
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disini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Kemampuan pegawai sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

keahlian pegawai dalam suatu organisasi, keterkaitan pengawasan melekat 

dengan kemampuan pegawai adalah pegawai secara melekat diawasi dan di 

pantau oleh pimpinan dalam menjalankan pekerjaannya, pimpinan 

mengharapkan pegawainya memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

menjalankan pekerjaan sehingga dapat mengembangkan pekerjaan tersebut dan 

dapat berdampak pada kemajuan organisasi dengan tujuan dapat memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas dan maksimal. 

Kemudian telah dipaparkan beberapa teori dapat diajukan hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara dimana berasal dari teori kepustakaan yang 

sifatnya teoritis, belum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui 

pengumpulan di lapangan. Maka hipotesis yang diajukan adalah tidak terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan melekat dan kemampuan 

pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara 

Ancalong di Kabupaten Kutai Timur dan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pengawasan melekat dan kemampuan pegawai terhadap 

kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Muara Ancalongdi 

Kabupaten Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 53 orang yang 

merupakan seluruh pegawai kantor Kecamatan Muara Ancalong yang terdiri 

dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang, Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah (TK2D) atau Honorer sebanyak 20 orang. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel dengan menggunakan 

metode sensus.   

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain observasi, kuesioner, dokumentasi, penelitian 

kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan 

indikator dari variabel pengawasan melekat meliputi pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung,. Variabel kemampuan pegawai meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pelayanan publikkesederhanaan, 

kejelasan, kepastian dan tepat waktu, dan kedisiplinan, kesopanan, dan 

keramahan. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu 

korelasi pearson product moment, korelasi parsial, regresi linear berganda, 

kecermatan prediksi, koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) pada penelitian ini 
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penulismenggunakan skala 5 jenjang (1,2,3,4,5) (jawaban a diberi nilai 5, 

jawaban b diberi nilai 4, jawaban c diberi nilai 3, jawaban d diberi nilai 2 dan e 

diberi nilai 1). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Analisi Variabel dan Sub-variabel 

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator pengawasan melekat antara lain 

(pengawasan langsung), pada indikator pekerjaan diawasi pimpinan/atasan 

secara langsung diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 54,72 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung dalam hal ini 

pimpinan/atasan padaKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai 

Timur selalu mengawasi pekerjaan secara langsung. Indikator melakukan 

inspeksi secara mendadak atau tidak terencana oleh 

pimpinan/atasandiperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

32,08persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung dalam 

hal ini pimpinan/atasan padaKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten 

Kutai Timur sangat sering melakukan inspeksi secara mendadak atau tidak 

terencana. Indikator pimpinan/atasan memantau langsung tindakan pegawai 

menyelesaikan pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 58,49 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung 

dalam hal ini pimpinan/atasan padaKantor Kecamatan Muara Ancalong 

Kabupaten Kutai Timursangat sering memantau langsung tindakan pegawai 

menyelesaikan pekerjaan. 

Untuk variabel pengawasan melekat (pengawasan tidak langsung), pada 

indikator laporan pelaksanaan pekerjaan dikoreksi oleh pimpinan/atasan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 60,38 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pimpinan/atasan padaKantor 

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timurselalu mengkoreksi 

laporan pelaksanaan pekerjaan. Indikator laporan pelaksanaan pekerjaan 

dinilai oleh pimpinan/atasan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 54,72 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini 

pimpinan/atasan padaKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai 

Timur selalu menilailaporan pelaksanaan pekerjaan. Indikator menguji laporan 

pelaksanaan pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 

49,06 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini 

pimpinan/atasan padaKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai 

Timur selalu menguji laporan pelaksanaan pekerjaan. 

Untuk variabel kemampuan pegawai (pengetahuan), pada indikator 

pegawaimemahami sesuatu pekerjaan secara cepat diperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 62,26 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Kantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur selalu 
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memahami sesuatu pekerjaan secara cepat. Indikator pegawai mengikuti 

pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 45,28 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai Kantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

selalu mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan 

pegawai. Indikator pegawai denganpendidikan terakhir sesuai dengan bidang 

pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 56,60 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timur  pendidikan terakhir sangat sesuai dengan 

bidang pekerjaan. 
Untuk variabel kemampuan pegawai (keterampilan), pada indikator 

pegawaimenguasai dalam mengoperasikan komputer diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 52,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Kantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sangat 

menguasai dalam mengoperasikan komputer. Indikator pegawaimampu 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktudiperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 50,94 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Kantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sangat mampu 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Indikator pegawaimemiliki kreativitas 

dalam bekerja diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 45,28 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timursangat memiliki kreativitas dalam bekerja. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (kesederhanaan), pada indikator 

pegawai memberikan prosedur pelayanan yang berbelit-Belit diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 43,40 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

tidak pernah memberikan pelayanan yang berbelit-belit. Indikator 

pegawaimembebani masyarakat dalam melengkapi berkas diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 41,51 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

tidak pernah membebani masyarakat dalam melengkapi berkas. Indikator 

pegawaidalam melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 49,06 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai 

Timurselalu cepat dan tepat dalam meklaksanakan pekerjaan. 

Untuk variabel Kualitas pelayaanan Publik (kejelasan), pada indikator 

pegawaimemberikan informasi yang mudah dan jelasdiperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 47,17 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur selalu 

memberikan informasi yang mudah dan jelas. Indikator pegawaimemberikan 

kepuasan masyarakat dengan sikap transparansidiperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 54,72 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur selalu 

memberikan kepuasan masyarakat dengan sikap transparansi. Indikator 

pegawaidengan sikap transparansi mengangkat citra positif diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 49,06 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

dengan sikap transparansi selalu mengangkat citra positif. 

Pada variabel kualitas pelayanan publik (kepastian tepat waktu), pada 

indikator pegawaimenyelesaikan berkas masyarakat selalu tepat waktu 
diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 52,83 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong 

Kabupaten Kutai Timur menyelesaikan berkas masyarakat selalu tepat waktu. 

Indikator pegawaimenerima keluhan dari masyarakat diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 49,06 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur selalu 

menerima keluhan dari masyarakat. Indikator pegawaimenganggap penting 

masalah ketepatan waktudiperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

62,26 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawaiKantor Kecamatan 

Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur menganggap sangat penting masalah 

ketepatan waktu. 

Kemudian pada kualitas pelayanan publik (kedisiplinan, kesopanan, dan 

keramahan), pada pegawai datang ke kantor tepat waktu diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 43,40 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawaiKantor Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

datang ke kantor selalu tepat waktu. Indikator pegawaibertingkah laku baik 

dalam memberikan pelayanandiperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 67,92 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor 

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur selalu bertingkah laku 

baik dalam memberikan pelayanan. Indikator pegawai bertegur sapa dengan 

masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 69,81 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timurselalu bertegur sapa dengan masyarakat. 
Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSSStatistics 10.0 diperoleh 

hasil korelasi pearson product momentantara X1 dan Y yaitu r = 0,195. Jadi 

terdapat hubungan antara pengaruh pengawasan melekat dengan kualitas 

pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai 

Timur sebesar 0,195. Serta diketahui pula Ftest> Ftabel(2,054 < 4,02) maka 

korelasi tidak signifikan atau dapat dikatakan pengawasan melekat tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan publikpada 

Kantor Kecamatan muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. Hasil korelasi 

pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,331. Jadi terdapat 

hubungan antara hubungan antara pengaruh kemampuan pegawai dengan 

kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong 
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diKabupaten Kutai Timur sebesar 0,331. Serta diketahui pula Ftest>Ftabel 

(6,43>4,02) maka korelasinya signifikan atau dapat dikatakan kemampuan 

pegawai memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan publik 

pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. 

 Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSSStatistics 10.0 diperoleh hasil korelasi sebesar 0,131dimana 

variabel kemampuan pegawai dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel. 

Serta diketahui pula ttest lebih kecil dari ttabel (0,933 < 2,005). Dengan demikian 

koefisien korelasi variabel pengawasan melekat dengan kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur 

dimana variabel kemampuan pegawai sebagai variabel pengontrol adalah tidak 

signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada 

Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian 

hasil selanjutnya diperoleh Ftest<Ftabel (0,847< 4,02). Artinya korelasi parsial 

yang terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan 

atau pengaruh yang murni antara pengawasan melekat terhadap kualitas 

pelayanan publik pegawai pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel kemampuan pegawai. 

Sedangkan Setelah variabel pengawasan melekat dikontrol untuk seluruh 

sampel, maka korelasinya sebesar 0,300. Dengan begitu diketahui bahwa ttest 

lebih besar dari ttabel (2,222>2,005). Dengan demikian koefisien korelasi 

variabel kemampuan pegawai dengan kualitas pelayanan publik padaKantor 

Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur dimana variabel 

pengawasan melekat sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Kantor Kecamatan Muara 

Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya diperoleh pula Ftest> Ftabel 

(6,43>4,02) artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat 

dikatakan terdapat hubungan yang murni antara kemampuan pegawai terhadap 

kualitas pelayanan publikpadaKantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel pengawasan melekat. 

Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang menunjukkan arah 

dan kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics 10.0 diperoleh persamaan regresi pada variabel a = 12,080 b1 = 0,325, 

b2 = 0,739. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 12,080 + 

0,325X1 + 0,739X2.Diketahui Ftest< Ftabel atau 3,544 < 4,02 ), maka persamaan 

garis regresi tersebut adalah tidak signifikan yang berarti tidak dapat dipakai 

untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. Besarnya pengaruh dapat 

dilihat dar nilai b. Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,325 maka diperoleh ttest 

< ttabel (0,933<2,005). Maka tidak signifikan.Jadi pengaruh pengawasan 

melekat terhadap kualitas pelayanan publikpadaKantor Kecamatan Muara 

Ancalong adalah tidak signifikan. Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 

sebesar 0,739 maka diperoleh ttest> ttabel (2,222>2,005). Maka signifikan. Jadi 
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pengaruh kemampuan pegawai terhadap kualitas pelayanan publikpada Kantor 

Kecamatan Muara Ancalong adalah adalah signifikan. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui pula koefisien regresi variabel 

pengawasan melekat terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor 

Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,325.Hal 

ini berarti perubahan satu satuan terhadap variabel pengawasan melekat 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,325 terhadap variabel kualitas 

pelayanan publik.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengawasan melekat dalam hal ini pimpinan/atasan secara langsung pada 

Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timurmemiliki 

pengaruh yang positif dengan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan 

Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi pengaruh tersebut 

tidak signifikan. Selain diketahui regresi variabel kemampuan pegawai 

terhadapkualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong 

di Kabupaten Kutai Timur pengaruhnya adalah sebesar 0,739.Hal ini berarti 

perubahan satu satuan pada variabel kemampuan pegawai mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,325 pada kualitas pelayanan publik.Maka kemampuan 

pegawai memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan publik 

dan pengaruh tersebut signifikan. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 10.0  maka diperoleh hasil 

perhitungan koefisien penentu = 0,124 x 100 persen = 12,4 persen ini adalah 

nilai dari besar pengaruh pengawasan melekat dan kemampuan pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publikpada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 87,6 persen 

adalah merupakan pengaruh dari variable-variabel lain. 

 

Kesimpulan dan Saran  

 Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa variabel 

pengawasan melekat memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publikpada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini 

H0diterima dan  H1  ditolak. Kemudian diketahui variabel kemampuan 

pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan 

publikpada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. 

Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini H0ditolak dan H1diterima. Dan 

secara bersama-sama pengawasan melekat dan kemampuan pegawai terhadap 

kualitas pelayanan publikpada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di 

Kabupaten Kutai Timur. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan pada 

penelitian ini H0ditolak dan H1 diterima. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh 

pegawai harus terus menerus mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang 

ada, kemampuan pegawai dalam menggunakan alat kantor, bekerja secara cepat 

dan tepat, menguasai metode-metode pekerjaan yang ada di Kantor. Dan 
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pengawasan melekat  perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan lebih baik lagi. 

Dengan cara pimpinan/atasan harus mengawasi secara langsung pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat , mengecek laporan-laporan yang 

dikerjakan oleh pegawai. Oleh karena itu, pengawasan melekat yang diterapkan 

oleh setiap pimpinan/atasan perlu ditingkatkan lagi dengan cara atasan harus 

aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja pegawai 

pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur. 

 

Daftar Pustaka  

Bohari, H. 1986. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: PT Radja Grafindo 

Persada. 

Fandy Tjiptono. 2002.Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi 

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. OrganisasidanManajemenSumberDayaManusia. 

Jakarta: RinekaCipta. 

Kasmir, 2005. Etika Customer Service. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 

Mangkunegara. 2000.Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung:PT. Remaja Rosdakarya 

MH. Saragih. 1982. Sistem Pengawasan dalam Organisasi, Jakarta: Rajawali 

Press. 

Maman Ukas. 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung: 

Penerbit Agnini 

Moenir, 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

______.2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi 

Aksara 

Stephen P. Robbins, 1996.Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi 

danAplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. 

Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 
Sedarmayanti. 1999. Restruktur dan Pemberdyaan Organisasi untuk 

Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual. Bandung : Mandar Maju. 

Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Sinambela, Lijian Poltak et al. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Teori, 

Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Situmorang, Viktor M. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam 

Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta 

Stephen P. Robbins, 1996.Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi 

danAplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. 

Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 
Syafiie, InuKencana. 1998.  ManajemenPemerintahan. Jakarta : PT Pertja 

Triguno. 1997. Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan. Jakarta : CV 

Haji Masagungy 



Pengawasan Melekat, Kemampuan Pegawai, Kualitas Pelayanan Publik (Agusti) 

 

 

591 

Dokumen-dokumen : 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63 Tahun 

2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik. 

 
 

 


