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Abstrak  

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Semangat Kerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat 

Kepuasan Masyarakat. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk 

mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Melihat fenomena tersebut, maka penulis 

mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh semangat kerja pegawai dan 

kualitas pelayanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paser dengan 

sampel yang berjumlah 100 orang menggunakan metode probability sampling. 

Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran 

kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, kecermatan prediksi 

dan analisis koefisien penentu atau koefisien determinasi. Setelah digunakan 

rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang 

positif dan signifikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser yaitu sebesar 38,2%, yang berarti bahwa sisanya 61,8 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci : semangat kerja, kualitas pelayanan, kinerja pegawai. 

 

Pendahuluan 

 Organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat 

hubungan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. 

Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu organisasi 

adalah dengan adanya manajemem sumber daya manusia. Yang dimana sumber 

daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi/instansi 
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sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. 

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan merupakan salah satu cerminan 

dari organisasi yang efektif. Melalui manajemen semua kegiatan dapat 

dikoordinir dan diarahkan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi.  Pendayagunaan sumber daya manusia yang tepat dalam mengelola 

organisasi merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan 

eksistensi dan pertumbuhan organisasi di masa yang akan datang. 

 Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia 

yang saling berinteraksi menurut  suatu pola tertentu sehingga setiap anggota 

organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu 

kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, 

sehingga bisa dipisahkan, Mathis dan Jackson (2011:15). Kinerja suatu 

pegawai merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang yang sepatutnya memiliki 

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam 

organisai/instansi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Kinerja suatu pegawai merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang yang 

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai sesuai dengan perannya dalam organisai/instansi. Kinerja pegawai 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk 

mencapai tujuannya. 

Pegawai Negri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan sebagai abdi 

masyarakat diharapkan selalu siap menjalankan  tugas dengan baik dan siap 

melayani masyarakat dengan baik pula. Seorang aparatur pemerintah dituntut 

untuk selalu bekerja dengan memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga 

dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat tidak terkesan lamban, malas 

dan ogah-ogahan. Semangat kerja bagi aparatur pemerintah diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan  

publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian 

biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan Aparat birokrasi harus 
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bertanggung jawab dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik yang 

diberikan oleh penyedia pelayanan publik diukur berdasarkan kepuasan 

masyarakat, sehingga pelayanan publik harus difokuskan kepada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat secara maksimal dari segi kualitas dan kuantitas. 

Menurut Kotler (2000:25), kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang 

tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian 

pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus 

dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. 

Seorang aparatur pemerintah harus memiliki semangat kerja yang tinggi 

untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, berkaitan dengan semangat 

kerja, semangat kerja adalah suatu keadaan yang sangat erat hubungannya 

dengan aspek mental seseorang. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil  Kabupaten Paser merupakan salah satu instansi yang paling sering 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kelengkapan 

administrasi, surat-surat dan sebagainya. Jika seorang pegawai mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tentu masyarakat akan 

merasa senang dan puas terhadap pelayanan yang telah diberikan, tetapi 

sebaliknya jika seorang pegawai tidak memberikan pelayanan yang baik 

maka masyarakat akan mengeluh dan merasa tidak puas. 
Serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu seringkali 

muncul berbagai masalah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik yang di berikan kepada masyarakat antara lain yaitu 

pelayanan yang berbelit-belit, dan tidak transparannya SOP (Standard 

Operasional Prosedur) yang berlaku di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatn Sipil Kabupaten Paser. Hal tersebut nampak dari tidak adanya 

pamflet atau banner yang menunjukkan SOP yang berlaku di kantor tersebut 

serta tidak adanya pamphlet penunjuk jelas tempat jenis pelayanan. 

Dengan adanya beberapa masalah seperti ini tentunya masyarakat kurang puas 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten paser, dan dengan adanya beberapa masalah 

tersebut, tentunya akan mempengaruhi semangat kerja pegawai dan kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Paser, sehingga akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat 

yang dilayani.  

Pada saat penulis melakukan magang di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, penulis melihat adanya beberapa masalah 

yang terdapat di kantor tersebut, seperti halnya yang berkaitan dengan semangat 

kerja pegawai, dimana tidak setiap pegawai memiliki semangat kerja yang 

tinggi, berdasarkan observasi secara subjektif  adanya pegawai yang kurang 

proaktif, tidak ramah dalam melayani masyarakat,  tidak dapat memberikan data 
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fakta secara ilmiah karena kantor tersebut tidak memiliki kotak saran. Dan  juga 

adanya pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal. Kepala dinas 

yang kurang memperhatikan pegawainya dapat penulis rasakan juga pada saat 

melakukan kegiatan magang di kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser, adanya beberapa pegawai bermalas-malasan dalam memberi 

pelayanan kepada masyarakat serta para pegawai yang datang terlambat dan 

pulang dari kantor sebelum waktu pulang yang ditentukan. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Manajemen Pelayanan Publik 

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen 

merupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun pengertian manajemen 

menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Gibson, Donelly dan 

Ivancevich dalam Ratminto dengan bukunya Manajemen Pelayanan (2005:1), 

dan manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih 

individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil 

–hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.  

Sedangkan manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu 

“proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, 

mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan 

aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan” 

pendapat dari Ratminto (2005:23). Atau dengan kata lain, manajemen 

pelayanan publik berarti merupakan suatu proses perencanaan dan 

pengimplementasiannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan 

penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-

tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan publik 

yang baik tentunya akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

 

Semangat Kerja Pegawai 

 Setiap perusahaan atau organisasi akan selalu berusaha agar prestasi kerja 

karyawannya dapat ditingkatkan. Agar prestasi kerja karyawan tinggi, maka 

perusahaan harus dapat meningkatkan moral kerja karyawan sehingga dengan 

moral kerja yang tinggi, diharapkan semangat kerja dan kegairahan kerja 

meningkat. Berkaitan dengan semangat kerja ini, semangat kerja adalah suatu 

kondisi rohaniah, atau perilaku individu tenaga kerja dan kelompok yang 

menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk berkerja 

dengan giat dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan 

Siswanto (2000:264). Semangat  kerja merupakan suatu kondisi mental 

seseorang yang memberikan timbulnya semangat kerja seseorang (morale 

individi) dan semangat kerja kelompok (moral group) Wursanto (2001:149). 

Semangat kerja atau moral kerja itu adalah sikap kesediaan perasaan 

yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih 

banyak dan lebih tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan 
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dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok 

sekerjanya, dan membuat karyawan tidak mudah kena pengaruh dari luar, 

terutama dari orang-orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas 

tanggapan bahwa satu-satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap 

dirinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya darinya dan 

memberi sedikit Hasley (2001:72). 

Semangat kerja pegawai dapat di liat dari faktor internal dan faktor 

eksternal yang dimana pemimpin juga dapat mempengaruhi semangat kerja 

pegawai dan seorang pegawai juga harus memiliki rasa ingin maju dalam 

bekerja. Faktor lainnya juga berasal dari lingkungan yang dimana lingkungan 

yang nyaman dapat membuat pegawai merasa nyaman dengan lingkungannya 

dan membuat pegawai lebih semangat dalam bekerja. Menurut penulis apabila 

pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi maka akan terlihat dari 

kedisplinan pegawai tersebut dalam melayani masyarakat. Pegawai akan segera 

menyelesaikan pelayanan yanag dibutuhkan oleh masyarakat, sebaliknya jika 

pegawai tidak memiliki semangat kerja akan terlihat malas-malasan  dalam 

melayani masyarakat. Hal inilah yang mendasari penulis bahwa kecekatan 

dalam melayani merupakan salah satu indikator semangat kerja pegawai. 

Kemudian dapat disimpulkan bahwa Semangat kerja pegawai adalah kesediaan 

seorang individu dan kesiapan mental seseorang dalam usaha peningkatan 

semangat kerja dalam upaya pencapaian tujuan dalam suatu oraganisasi. 

 

Kualitas Pelayanan 

 Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami , karena harapan para 

konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen 

akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan 

lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir 

(meningkatkan kualitas kontinuitas) Kadir (2001:19). 

 Kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat Kotler (2005: 57). Melalui Pengertian dan teori ini 

dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila 

dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk yang diberikan kepada 

konsumen tersebut. Artinya, mutu atau kualitas merupakan salah satu faktor 

yang menentukan penilaian kepuasan konsumen. 

 Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada 

orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat 

mengatasi masalahnya sendiri Suparlan (2000:35). Selanjutanya pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain Dalam 

perspektif TQM (Total Quality Management), kualitas dipandang secara lebih 

luas, tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan tetapi juga proses, 

lingkungan dan manusia Moenir (2005:47). Hal tersebut tampak dalam definisi 

yang dirumuskan oleh Goetsh dan Davis (Tjiptono, 2004 : 51), yaitu bahwa 
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kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

  
Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang 

dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi Kotler 

(2000:25). Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan 

yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 

apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. Suwithi dalam Anwar 

(2002:84) Kualitas pelayanan adalah mutu dari pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal 

berdasarkan standar prosedur pelayanan. 

Menurut Wyckof (dalam Wisnalmawati, 2005:155) kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk 

(Tjiptono, 2005:121). Kemudian dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan 

merupakan bentuk totalitas dalam pemberian pelayanan terhadap pemenuhan 

kebutuhan seorang konsumen baik berupa barang maupun jasa. 

 

Tingkat Kepuasan Masyarakat 

 Definisi kepuasan adalah Respon atau tanggapan konsumen mengenai 

pemenuhan kebutuhan Zeithaml dan Bitner (2000:75). Kepuasan merupakan 

penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu 

sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.  

Menurut Karl Marx ( 1967:58), mengatakan bahwa masyarakat sebagai 

suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan 

karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah 

secara ekonomis. Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja 

organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived 

performance) dan harapan (expectation) masyarakat bisa mengalami salah satu 

dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, 

masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat 

akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, 

senang, atau bahagia. Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah 

suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya. 
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 Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan 

masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Menurut Keputusan 

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 25 tahun 2004 terdapat 14 

unsur yang “relevan, valid dan reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada 

sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.  

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik 

yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived performance) dan harapan 

(expectation) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan 

yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika 

kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja 

melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia. 

Kemudian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah 

penilaian konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh 

aparatur penyelenggara pelayanan kepada konsumen guna pemenuhan 

kebutuhan melalui 14 unsur dalam indeks kepuasan masyarakat.  

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuatitatif 

dan penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel  

yaitu semangat kerja pegawai sebagai X1 dengan indikator (a) kecekatan 

pegawai (b)ketaatan jam kerja (c)antusiasme dalam melayani (d)Responsif, 

variabel kualitas pelayanan sebagai X2 dengan indikator (a)ketepatan waktu 

pelayanan (b)akurasi pelayanan (c)kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 

(d)kemudahan dalam memperoleh pelayanan dan variabel tingkat kepuasan 

masyarakat sebagai Y dengan indikator (a)prosedur pelayanan (b)kejelasan 

petugas pelayanan (c)kedispilan petugas pelayanan (d)kecepatan pelayanan 

(e)kepastian jadwal pelayanan. 

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban responden 

dalam nilai skala 5 jenjang dengan masing-masing diberi nilai yaitu (a)untuk 

jawaban a diberikan nilai 5 (sangat puas), (b)jawaban b diberikan nilai 4 (puas), 

(c)jawaban c diberikan nilai 3 (cukup puas) (d)jawaban d diberikan nilai 2 

(tidak puas) (e)jawaban e diberikan nilai 1 (sangat tidak puas).Untuk mengukur 

keperluan analisis kuantitatif, skor jawaban responden/skor merah yang 

berbentuk data ordinal di ubah ke dalam data interval dengan method of 

successive interval, Hays (1976). Metode yang digunakan untuk melakukan 

transformasi data ordinal menjadi data interval.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Variabel Semangat Kerja 

Dari jawaban yang diberikan oleh 100 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 
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semangat kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser berkategorikan sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan 47% 

responden berpendapat demikian. Ini merupakan jawaban keseluruhan 

kuesioner variabel semangat kerja pegawai yang dirata-ratakan.  

 

Variabel Kualitas Pelayanan 

Dari jawaban yang diberikan oleh 100 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser termasuk variabel tergolong tinggi. Bisa dilihat bahwa 56% 

responden berpendapat demikian. Ini merupakan jawaban keseluruhan 

kuesioner kualitas pelayanan yang dirata-ratakan. Hal ini berarti kualitas 

pelayanan yang diterima sebagian besar masyarakat di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser cenderung memiliki 

kategori tinggi. 

 

Variabel Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Dari jawaban yang diberikan oleh 100 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Paser  termasuk variabel yang berkategorikan tinggi. Hal ini 

bisa dilihat dari  62% responden yang berpendapat demikian. 

 

Kesimpulan dan Saran  
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi semangat kerja pegawai terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat adalah 0,495. Hal ini berarti perubahan satu satuan 

dalam variabel semangat kerja pegawai mengakibatkan perubahan 

variabel tingkat kepuasan masyarakat sebesar 0,495. Kemudian 

setelah dilakukan tes maka hasilnya adalah signifikan.  

b. Koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat adalah 0,609. Hal ini berarti perubahan satu satuan 

dalam variabel kualitas pelayanan mengakibatkan perubahan 

variabel tingkat kepuasan masyarakat sebesar 0,609. Kemudian 

setelah dilakukan tes maka hasilnya adalah signifikan. 

c. Secara bersama-sama semangat kerja pegawai dan kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh dengan persentase 38,2% terhadap 

tingkat kepuasan masyarakat. 

2. Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat 

diketahui besar pengaruh variabel yang dalam hal ini semangat kerja 
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pegawai dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat 

di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser 

adalah sebesar 38,2%. Dengan demikian ada sekitar 61,8 % merupakan 

variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat diluar 

variabel semangat kerja pegawai dan kualitas pelayanan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan dimana 

koefisien kualitas pelayanan lebih besar dari pada koefisien semangat kerja 

pegawai maka penulis bermaksud memberikan saran di antaranya sebagai 

berikut : 

1. Pemberian support dengan cara memberi semangat atau dorongan yang 

bersifat positif kepada pegawai seperti pesan singkat yang di bagikan 

melalui sosial media setiap seminggu sekali.  

2. Pemberian reward dengan cara memberikan sebuah penghargaan atau 

sertifikat kepada pegawai yang teladan pada setiap enam bulan sekali. 

3. Adanya alat elektronik yang dapat menerima kritik dan saran dari 

masyrakat dan dapat memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan 

yang di berikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Paser.  
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