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Abstrak  

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan untuk mengetahui 

dan menganalisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Profesionalime Kerja 

Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Latar belakang dari penelitian ini 

yaitu kurang memuasnya kualitas pelayanan yang diberikan di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Penelitian ini penulis laksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu dengan jumlah sampel yang diambil yaitu 72 orang dengan 

menggunakan metode sensus. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, angket dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah Korelasi 

pearson Product Moment, Analisis Korelasi Parsial, Regresi Linear berganda, 

Kecermatan Prediksi  dan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien Determinasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh tingkat pendidikan memiliki pengaruh sebesar 0,156 yang 

berarti terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 

pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan profesionalisme 

kerja pegawai memiliki pengaruh sebesar 0,580 yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian secara bersama-sama pengaruh tingkat 

pendidikan dan profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan 

publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan besaran 

angka regresi linear berganda yang diperoleh yaitu sebesar 3,41%, yang berarti 

bahwa sisanya 65,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan hasil-

hasil yang diperoleh maka perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan dalam 

pelayanan yang diberikan dan dapat profeional dalam melaksanakan tugas 

masing-masing dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga pelayanan yang diberikan dapat efektif, efisien dan berkualitas.  
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Pendahuluan  

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah banyak 

membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Banyak kita temukan ketidakpuasan masyarakat akan 
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sistem pemerintahan yang sentralistik, buruknya kinerja pemerintah, kualitas 

pelayanan publik yang rendah dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Sehingga membuat tuntutan reformasi itu sendiri tertuju pada aparatur pemerintah 

yang berwenang dalam melaksanakan sistem pemerintahan. 

Pelayanan yang berkualits berarti pelayanan yang mampu memberikan  

kepuasan kepada pelanggan (masyarakat) dan mampu memenuhi harapan 

masyarakat. Sebab pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan oleh 

sebab itu hanya pelanggan (masyarakat) yang dapat menentukan kualitas 

pelayanan dan mereka pula yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana 

kebutuhan mereka. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah atas 

kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat.  

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah 

bimbingan orang lain, tetapi memungkinkan juga secara otodidak. Setiap 

pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau 

tindakan dapat dianggap pendidikan. Tingkat/jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan di 

Indonesia mengenal tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar 

(SD/MI/Paket A dan SLTP/MTs/Paket B), pendidikan menengah (SMU, SMK), 

dan pendidikan tinggi.  

Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan 

sesuatu) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang 

profesional. Profesionalisme juga dapat berarti suatu komitmen para profesional 

terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya 

sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan 

kemampuan profesional.  

Mengingat pentingnya tingkat pendidikan dan profesionalisme kerja 

aparatur pemerintah sebagai persyaratan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, maka setiap pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara dan 

pelayan masyarakat, berdasarkan asumsi dari penulis terlihat bahwa tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh pegawai  masih rendah, bahkan tidak sesuai dengan 

bidang dan tugas yang diembaninya sehingga hal ini dapat menyebabkan atau 

mempengaruhi secara signifikan  keprofesionalisme pegawai dalam bekerja, 

dengan kondisi yang diharapkan yaitu keprofesionalisme dalam bekerja yang 

dapat mendukung terlaksananya dan terwujudnya suatu pelayanan yang 

berkualitas. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terlihat kurang memuaskan  hal ini terlihat dari sikap dan 

perilaku pegawai yang sering kali bersantai dan lambat dalam mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasannya. Kemudian pegawai datang dan pulang 
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kantor tidak tepat waktu hal itu terlihat dari seringnya pegawai yang datang 

terlambat ke kantor dan pulang kantor sebelum jam pulang kantor yang telah 

ditentukan, seharusnya untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pegawai 

harus kerja secara profesional baik itu dalam bekerja maupun profesional secara 

tepat waktu. Dan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam 

Ulu masih rendah dikarenakan banyak pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu yang lulusan SMA, lulusan Paket B dan bahkan lulusan paket C, 

dan masih sedikitnya pegawai yang lulusan sarjana dan ketidaksesuian latar 

belakang pendidikan yang dimiliki dengan jabatan yang diduduki hal itu dapat 

terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian kurangnya kemampuan pegawai 

dalam mengoprasikan fasilitas kantor seperti komputer hal ini diakibatkan karena 

rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman dan pengetahuan pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga hal itu mengakibatkan 

kurangnya kualitas pelayanan yang di berikan oleh pegawai di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu kepada masyarakat.  

Dengan adanya permasalahan kualitas pelayanan publik yang terlihat 

menurun kurang memuaskan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 

tersebut diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kembali kualitas 

pelayanan publik. Dalam hal ini dapat diketahaui secara bersama apakah tingkat 

pendidikan dan profesionalisme kerja pegawai dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang lebih baik atau sebaliknya.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Tingkat Pendidikan 

Menurut Nasution (2003:18) mengemukakan bahwa salah satu kunci untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan yang pernah 

diikuti oleh seseorang sangat mempengaruhi kemampuaan yang dikuasi. Menurut 

Siagian (1999:181) mengatakan pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan 

metode belajar, mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari 

seseorang kepada orang lain dengan standar yang telah ditetapkan. 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah (2001) Ideologi, 

Sosial Ekonomi Sosial Budaya, Perkembangan IPTEK dan Psikologi Konseptual 

pendidikan. 

Dalam UU Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 1 dan 2 

yang berbunyi “  1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

merupakan kegiatan yang diselanggarakan dalam rangka untuk menambah 

pengetahuan dan mengembangkan keahlian yang diperoleh dari seseorang yang 

menguasai materi atau ahli dalam bidang tertentu yang dilakukan secara bertahap 

dan memerlukan jangka waktu tertentu. 
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Profesionalisme Kerja Pegawai 

Menurut Siagan (dalam Kurniawan, 2005:74), profesionalisme adalah 

keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, 

waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang sudah dipahami dan diikuti 

oleh pelanggan atau masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2004:157) profesional 

adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan  

memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, dan dilakukan 

sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.  

Menurut Abdulrahim (dalam Lubis, 1994: 10) bahwa profesionalisme 

biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap ekslusif yang 

baik, dimana didalamnya terkandung beberapa ciri sebagai berikut : Punya 

keterampilan tinggi dalam suatu bidang, Punya ilmu dan pengetahuan kecerdasan 

dalam menganalisa suatu masalah, Punya sikap berorientasi ke hari depan dan 

Punya sikap mandiri. 

Menurut Mertin Jr (dalam Kurniawan, 2005:75) karateristik 

profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, anataranya: 

Equality, Equity, Loyality dan Accountability. 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme sangat 

penting dalam bekerja dan profesionalisme adalah pelaksanaan tugas dengan 

mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, kemampuan dalam beradaptasi 

terhadap lingkungan yang cepat berubah, kemampuan untuk merancanakan, 

mengkoordinasi dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur dan 

mempunyai etos kerja yang tinggi. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut moenir (2000:16) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain yang lain yang langsung, atau dengan kata lain 

pelayanan sebagai suatu proses intraksi antara orang lain dengan yang lainnya. 

Menurut Agung Kurniawan (dalam Pasalong, 2007:128) mengatakan bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kualitas menurut Fandy 

Tjiptono (2004:2), adalah kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, kecocokan 

pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, bebas dari kerusakan, 

pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, melakukan 

segala sesuatu secara benar semenjak awal, sesuatu yang bisa membahagiakan  

pelanggan. 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar 

pelayanan adalah: penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Menurut Moenir (2002: 88) faktor-faktor 

yang mendukung pelayanan yaitu faktor kesadaran, faktor aturan, faktor 

organisasi, faktor pendapatan, faktor keterampilan tugas dan faktor Sarana. 
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Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry (dalam pasalong, 2008:135), untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 

indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak  pada lima dimensi kualitas 

pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Lima dimensi servqual 

tersebut, yaitu: tangibles, reliability, responsivess, assurance dan emphaty.  

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan kualitas pelayanan publik 

adalah intraksi antara orang lain dengan yang lain, pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditentukan dan suatu 

pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada yang menerima 

layanan dan sesuai dengan prosedur. 

Hubungan Tingkat Pendidikan  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Kuncoro (2001 : 64) menyatakan bahwa bagi orang-orang yang 

berpendidikan rendah maka pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya sangat terbatas. Semakin tinggi tingkat pendidikan dapat 

diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan diperkirakan kemampuan dan keterampilan mereka akan 

bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai 

tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat 

memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.  Semakin tingginya juga tingkat 

pendidikan maka semakin tinggi juga keahlian, pengalaman dan pengetahuan 

aparatur yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan 

yang diberikan dapat efektif dan efisien sehingga hadirnya suatu pelayanan yang 

berkualitas. 

 

Hubungan Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik 

Profesionalisme berasal dari kata profesi adalah suatu pekerjaan yang 

membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus (melalui persiapan dan latihan), 

kecakapan teknik, dan kematangan etik untuk dapat menjadi profesional. 

Sedangkan profesionalisme kerja dalam penelitian ini adalah suatu kondisi 

terwujudnya suatu pelaksanaan kerja yang baik dan optimal oleh para aparatur 

negara. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dihasilkan sehingga 

tujuan dan sasaran organisasi dapat mengena dengan cepat dan tepat untuk 

melayani kepentingan masyarakat dibutuhkan atau diperlukan konsentrasi yang 

maksimal dari petugas. Maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan yang sepenuh 

hati dan penuh rasa tanggung jawab agar masyarakat yang dilayani merasa 

terpuaskan kebutuhannya. Apabila kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan sanggat tinggi maka hal tersebut dapat menjadi indikator kualitas 

organisasi pemerintahan yang objektif dan efesien. Joko Widodo (2007 : 89) 

memberikan penekanan kepada pentingnya kualitas pelayanan pegawai oleh 

organisasi publik yang lebih professional, efektif, efesien, sederhana, transparan 

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. 
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Hubungan Tingkat Pendidikan dan Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap 

Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Nasution (2003:18) mengemukakan bahwa salah satu kunci untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan yang pernah 

diikuti oleh seseorang sangat mempengaruhi kemampuaan yang dikuasi. Siagian 

(2000:163), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah 

keandalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, 

waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti 

oleh pelanggan. 

Adanya tingkat pendidikan dan profesionalisme kerja aparatur maka 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan berkualitas. Karena jika 

semakin tingginya pendidikan yang dimiliki seseorang maka kemampuan dan 

keahlian dalam melaksanakan tugasnya akan semakin bagus dan profesionl dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan jasa yang 

diberikan dengan profesional atau melampaui harapan pelanggan maka pelayana 

itu dapat dipersepsikan berkualitas. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan/kepentingan pelanggannya secara 

konsisten. Dengan ini penulis memberikan gambaran hubungan antara tingkat 

pendidikan dan profesionalisme kerja terhadap kualitas pelayanan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Sampel total yang diambil adalah 72 orang yang merupakan seluruh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 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 Tingkat Pendidikan meliputi : pendidikan formal, 

pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Variabel Profesionalisme Kerja 

Pegawai meliputi : keadilan, ketepatan waktu dan kejelasan dan variabel Kualitas 

Pelayanan Publik meliputi : transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan 

kondisional. 

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) masing-masing penelitian ada yang 

menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). 
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Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai 

skala 5 jenjang (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  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator tingkat pendidikan antara lain 

(pendidikan formal) : pada indikator tingkat pendidikan yang pernah diikuti yaitu 

tingkat pendidikan di perguruan tinggi  sebanyak 58 responden atau sebesar 80,55 

persen Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang pernah diikuti 

oleh pegawai adalah tingkat pendidikan perguruan tinggi. Indikator pendidikan 

formal yang diikuti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

kualitas pelayanan publik terdapat tanggapan terbanyak yaitu 38 orang responden 

atau 52,77 persen Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal sangat 

menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai Sekretariat daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu tentang kualitas pelayanan publik. Indikator pendidikan formal 

yang diikuti dapat berdampak pada sikap dan perilaku pelayanan tanggapan 

terbanyak yaitu 38 orang responden atau 52,77 persen Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan formal yang dikuti sangat berdampak pada sikap 

dan prilaku pelayanan pegawai Sekretariat daerah Kabupaten Mahakam Ulu 

tentang kualitas pelayanan publik. 

Untuk variabel tingkat pendidikan (pendidikan nonformal): pada indikator 

tingkat pendidikan nonformal dapat berpengaruh terhadap profesionalisme kerja 

pegawai terdapat tanggapan terbanyak yaitu 46 orang responden atau 63,88 

persen Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan nonformal sangat 

berpengaruh terhadap profesionalisme kerja pegawai. Indikator pendidikan 

nonformal yang diikuti mampu menambah pengetahuan bapak/ibu tentang 

kualitas pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 51 orang 

responden atau 70,83 persen sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan 

nonformal sangat mampu menambah pengetahuan pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu tentang kualitas pelayanan. Indikator pendidikan 

nonformal yang diikuti berdampak pada sikap dan prilaku pelayanan diperoleh 

hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 45 orang responden atau 62,5 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan nonformal sangat 

berdampak terhadap sikap dan prilaku  pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu terhadap kualitas pelayanan. 

Untuk variabel tingkat pendidikan (pendidikan informal) : pada indikator 

sering mengikuti pendidikan seminar, lokakarya dan atau sejenisnya yang 

bertemakan kualitas pelayanan publik diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 44 orang responden atau 61,11 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai sangat sering mengikuti pendidikan seminar, lokakarya dan atau 

sejenisnya yang bertemakan kualitas pelayanan publik. Indikator pendidikan 

informal yang diikuti menamabah pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas 
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pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 51 orang 

responden atau 70,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

informal sangat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas 

pelayanan. Indikator sering mengikuti pelatihan-pelatiahan yang dapat menambah 

pengetahuan tentang kualitas pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 49 orang responden atau 68,05 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 

sangat sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang menambah pengetahuan tentang 

kualitas pelayanan. Indikator pendidikan informal yang diikuti dapat 

mempengaruhi sikap dan prilaku dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 52 orang responden atau 

72,22 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan informal sangat 

mempengaruhi sikap dan prilaku dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.  

Untuk variabel profesionalisme kerja pegawai (keadilan) : pada indikator 

pada saat memberikan pelayanan masyarakat selalu diperlakukan sama diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 33 orang responden atau 45,83 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat diberlakukan sama. Indikator pegawai  pada saat melakukan 

pengurusan administrasi dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang ada dan 

merata terhadap masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

36 orang responden atau 50 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat 

melakukan pengurusan administrasi dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang 

ada dan merata terhadap masyarakat. Indikator masyarakat bebas menanyakan 

hal-hal yang tidak dimengerti tanpa adanya pembedaan suku, ras dan agama 

jawaban terbanyak responden sebesar 37 orang responden atau 51,38 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat bebas menanyakan hal-hal yang 

tidak dimengerti tanpa adanya pembedaan suku, ras dan agama. 

Untuk variabel profesionalisme kerja pegawai (keadilan) : pada indikator 

pegawai sudah memberi informasi-informasi terkait dengan urusan pelayanan 

kepada masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 36 orang 

responden atau 50 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa sering pegawai 

memberikan informasi-informasi terkait dengan urusan pelayanan kepada 

masyarakat. Indikator ketika memberikan pelayanan sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

28 orang responden atau 38,88 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai. Indikator saat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu konsisten dengan aturan yang 

sudah ada sehingga pelayanan yang diberikan jelas diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 31 orang responden atau 43,05 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawai sangat konsisten dengan aturan yang ada pada 

saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya Untuk profesionalisme kerja pegawai (ketepatan waktu) : pada 

indikator pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diselesaikan dengan tepat 
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waktu diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 26 orang responden 

atau 36,11 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat tepat waktu dalam 

penyelesaian pelayanan yang diberikan. Indikator selalu memberikan pelayanan 

yang tepat waktu kepada masyarakat diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 39 orang responden atau 54,16 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sangat tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Indikator 

ketepatan waktu merupakan hal yang penting dalam proses pelayanan diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 28 orang responden atau 38,88 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam prodes pelayanan ketepatan waktu 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Indikator waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 38 orang responden atau 55,77 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam proses penyelesaian 

suatu pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. 

Pada variabel kualitas pelayanan publik (transparansi) : pada indikator sifat 

transparan pada pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atau 

yang menerima pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

41 orang responden atau 56,94 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat 

transparan yang diberikan selalu memberikan kepuasan kepada penerima layanan. 

Indikator sifat transparan pada pelayanan dapat meningkatkan citra positif kantor 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 28 orang responden atau 

38,88 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat transparan dapat meningkat 

citra positif pegawai. Indikator pelayanan yang diberikan bersifat terbuka 

sehingga mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti oleh masyarakat diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 36 orang responden atau 50 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sangat terbuka sehingga mudah 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

Kemudian pada variabel kualitas pelayanan publik (akuntabilitas) : pada 

indikator tepat prosedur pelayanan yang ada tidak terbelit-belit dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 33 orang responden atau 45,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sesuai prosedur pelayanan yang diberikan. Indikator prosedur pelayanan yang 

diberikan sesuai dan tidak membebani masyarakat dalam melengkapi berkas 

sebagai persyartan dalam berbagai pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 34 orang responden atau 47,22 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sangat sesuai prosedur pelayanan yang diberikan dalam 

melengakapi berkas sebagai persyaratan. Indikator pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 46 orang responden atau 63,88 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sangat dipertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
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Selanjutnya variabel kualitas pelayanan publik (kondisional) : pada 

indikator pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 

dan evektivitas diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 33 orang 

responden atau 45,83 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan sangat sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan. Indikator kondisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan memadai diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 35 orang responden atau 48,61 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sangat sesuai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dengan kebutuhan masyarakat dan memadai. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (partisipatif) : pada indikator 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat mempengaruhi peran serta 

masyarakat dalam membangun suatu pelayanan yang berkualitas diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 35 orang responden atau 48,61 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sangat 

mempengaruhi peran serta masyarakat dalam membangun suatu pelayanan yang 

berkualitas. Indikator dalam pelayanan yang diberikan, masyarakat dapat 

memberikan aspirasi mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan 

mereka dalam menerima pelayanan yang berkualitas diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 40 orang responden atau 55,55 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sangat sering masyarakat memberikan aspirasi mereka 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan mereka dalam menerima 

pelayanan yang berkualitas. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics diperoleh hasil 

korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,156. Jadi terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan kualitas pelayanan publik di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,156. Serta diketahui pula 

Ftest < Ftabel (1,745<2,73) maka korelasi tidak signifikan atau dapat dikatakan 

tingkat pendidikan memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan kualitas 

pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil korelasi 

pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,580. Jadi terdapat 

hubungan antara profesionalisme kerja pegawai dengan kualitas pelayanan publik 

di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,580. Serta diketahui 

pula Ftest > Ftabel (35,927>2,73) maka korelasinya signifikan atau dapat 

dikatakan profesionalisme kerja pegawai memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kualitas pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics  diperoleh hasil korelasi sebesar 0,084 dimana 

variabel profesionalisme kerja pegawai dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh 

sampel. Serta diketahui pula Ttest lebih kecil dari Ttabel (0,549 < 1,990). Dengan 

demikian koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan dengan kualitas 

pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dimana variabel 
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profesionalisme kerja pegawai  sebagai variabel pengontrol adalah tidak 

signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian hasil selanjutnya 

diperoleh Ftest > Ftabel (79,228>2,73). Artinya korelasi parsial yang terjadi 

adalah murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan atau pengaruh yang murni 

antara tingkat pendidikan terhadap kualitas pelayanan di Seretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengendalikan variabel profesionalisme kerja 

pegawai. Sedangkan Setelah variabel tingkat pendidikan dikontrol untuk seluruh 

sampel, maka korelasinya sebesar 0,570. Dengan begitu diketahui bahwa Ttest 

lebih besar dari Ttabel (5,756>1,993). Dengan demikian koefisien korelasi 

variabel profesionalisme kerja pegawai dengan kualitas pelayanan publik di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dimana variabel tingkat pendidikan 

sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke 

seluruh populasi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Selanjutnya diperoleh pula Ftest > Ftabel (32,591> 2,73) artinya korelasi parsial 

yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang murni 

antara profesionalisme kkerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengendalikan variabel 

tingkat pendidikan. 

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 diperoleh 

persamaan regresi pada variabel bebas a=1,466, b1= 0,079 dan b2= 0,886. 

Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 1,466 + 0,079X1 + 

0,866X2. Diketahui Ftest > Ftabel atau (17,832>2,73), maka persamaan garis 

regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk mengetahui 

hubungan pengaruh tersebut. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai b. Dengan 

nilai koefisien b1 sebesar 0,079 maka diperoleh Ttest < Ttabel (0,699< 1993). 

Maka tidak signifikan. Jadi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas 

pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah tidak 

signifikan. Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,886 maka 

diperoleh Ttest > Ttabel (5,756>1,993). Maka signifikan. Jadi pengaruh 

profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah signifikan. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui pula koefisien regresi variabel tingkat 

pendidikan terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu sebesar 0,079. Hal ini berarti perubahan satu satuan terhadap 

variabel tingkat pendidikan mengakibatkan perubahan sebesar 0,079 terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel tingkat pendidikan dalam hal ini tingkat pendidikan pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pengaruh yang positif 

dengan kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 

akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Selain diketahui regresi variabel 
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profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pengaruhnya adalah sebesar 0,886. Hal ini 

berarti perubahan satu satuan pada variabel profesionalisme kerja pegawai 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,886 pada kualitas pelayanan publik. Maka 

profesionalisme kerja pegawai memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas 

pelayanan publik dan pengaruh tersebut signifikan. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics maka diperoleh hasil 

perhitungan koefisien penentu = 0,341 x 100 persen = 3,41 persen ini adalah nilai 

dari besar pengaruh tingkat pendidikan dan profesionalisme kerja pegawai 

terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam 

Ulu. Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 65,9 persen adalah merupakan 

pengaruh dari variable-variabel lain. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa variabel 

tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini H0 diterima dan  H1 ditolak. 

Kemudian diketahui variabel profesionalisme kerja pegawai memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. Dan secara bersama-sama tingkat pendidikan dan 

profesionalisme kerja pegawai  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 

Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Berdasarkan hasil dari penelitaian yang dilakukan maka dapat diketahui 

bahwa tingkat pendidikan pegawai Sekretarit Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 

memeiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 

pelayanan publik. Dengan adanya hal yang seperti itu maka tingkat pendidikan 

pegawai Sekretariat Daerah perlu ditingkatkan lagi agar kualitas pelayanan publik 

yang diberikan dapat lebih baik lagi. Dan profesionalisme kerja pegawai yang 

lebih dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu profesionalisme kerja yang dimiliki 

oleh pegawai harus dipertahankan dan tingkatkan, serta setiap pegawai harus 

dapat menerapkan prinsip profesional dalam diri masing pada saat melaksanakan 

atau menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu pelayanan yang 

berkualitas, efektif dan efisien. 
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