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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks Kepuasan 

Masyarakat di Kecamatan Kongbeng terpenuhi dan masyarakat merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang berada di kantor camat 

kongbeng kabupaten kutai timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif Kuantitatif-kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menujukan bahwa dalam  indeks kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan public di kantor kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur 

tergolong Baik dalam memberikan prosedur pelayanan, persyaratan 

pelayanan, kejelasan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung 

jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan 

pelayanan, keadilan dalam mendapatkan pelayanan, kesopanan dan 

keramahan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan 

pelayanan. 

 

Kata Kunci: indeks kepuasan masyarakat, pelayanan publik, Kecamatan      

Kongbeng. 
 

Pendahuluan  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan public 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2000 Tentang 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan 

masyarakat sebagain tolak ukur untuk menilai mutu pelayanan. 
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 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana di sebutkan 

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban sabagai konsekuen. 

Kecamatan kongbeng memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan 

ekonomi yang dapat dibilang meningkat , dan masyarakatnya paling heterogen 

karena merupakan tujuan para pendatang. Di Kecamatan Kongbeng terdapat 

suku dayak, bugis, sunda, jawa, lombok, timur, dan lainnya. Agamanya 

demikian juga, terdapat agama islam, kristen, budha, dan hindu. Kecamatan  ini 

memiliki tujuh desa yakni desa miau baru, kongbeng indah, makmur jaya, 

sidomulyo, marga mulya, sri pantun dan suka maju. Desa-desa ini memiliki 

mata pencaharian yang berbeda-beda dan tingkat pendidikan yang berbeda-

beda pula. Dan memiliki system pelayan yang berbeda pula. Hal ini dapat 

terlihat dan dapat diwakili melalui system pelayanan public yang diberikan oleh 

pegawai kecamatan  kongbeng. 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang 

relevan,valid dan reliable,sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran indeks kepuasan masyarakat. 

Kantor kecamatan kongbeng masih sangat membutuhkan tenaga kerja 

pegawai yang mampu meningkatkan system kinerja sebagai pelayan 

masyarakat yang baik. Dengan adanya pelayanan public yang baik dari para 

aparatur pemerintahan maka akan meningkatkan citra baik dari kecamatan 

tersebut serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang mampu 

memenuhi standar kepuasan masyarakat di kecamatan kongbeng. Bukan hanya 

pegawainya namun menjalankn system pelayanan yang baik dan benar akan 

memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan sebagai warga 

masyarakat yang baik dengan mudah. Adapun permasalahan yang sering 

dialam oleh masyarakat kecamatan kongbeng tentang system pelayanan public 

yang diberikan oleh pegawai  kantor kecamatan kongbeng. 

 
Kerangka Dasar Teori  

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat 

Selanjutnya dikatakan oleh Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (2009) 

bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan 
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untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

 

Kepuasan Masyarakat 
Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena 

adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Harbani Pasolong (2010), 

“Semakin baik kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka 

semakin tinggi kepercayaan masyarakat (high trust)”. Kepercayaan masyarakat 

akansemakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan  yang baik dan 

merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut. 
Menurut Zeithhml Parasuraman (dalam Purwanto,2007), aspek- aspek 

kepuasan yang diukur adalah: kenyataan, kehandalan, ketanggapan, 

jaminan,empati. Kepuasan masyarat adalah rasa puas akan sesuatu 

pencapaian yang dicapai. Dan terpenuhinya kepuasan atas pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah atas dasar menerima Hak dan 

menjalankan Kewajiban. 

Pengertian kepuasan Menurut supranto (1997), kepuasan merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan 

senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau 

produk yang dirasakan dan diharapkan. Sedangkan Menurut lupiyoadi 

(2006) factor utama penentuan kepuasan masyarakat persepsi terhadap 

kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh,pencapaian kepuasan masyarakat 

melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan 

seperti berikut: 
1. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan 

pihak masyarakat. 

2. Organisasi public harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan. 

3. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan 

dengan mambentuk system saran dan kritik. 

4. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan 

masyarakat. 

 

Pelayanan Publik 

Undang-Undang NOMOR 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public 

memberikan definisi pelayanan public 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 administrative yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
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Pelayanan public  menurut pendapat Boediono (2003), bahwa pelayanan 

merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan. Sedangkan menurut GIE (1993) mendefinisikan 

bahwa pelayanan public adalah suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau 

intansi yang dilakukan untuk mengenlkan dan mengabadikan diri kepada 

masyarakat. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 
Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan merupakan 

hal penting yang mempengaruhi kinerja komparatif organisasi dan kualitas 

maupun produktivitas yang tinggi, merupakan hal penting. Pelayanan berawal 

dari desain produk dan termasuk interaksi dengan pelanggan, dengan tujuan 

memberikan kepuasan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Jika kepuasan 

pelanggan terpenuhi, pelanggan merasa puas, membuat komentar yang 

menyenangkan orang lain atau menjadi pelanggan yang berulang. Sebagai 

akibatnya, untuk meningkatkan daya saing organisasi, mereka harus bekerja 

keras untuk meningkatkan pelayanan. 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan 

apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. 

Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 

(sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas 

pelayanan publik, yaitu sebagai berikut : 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; 

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

3. pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; 

4. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 

5. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; 

6. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; 

7. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

8. masyarakat; 

9. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya 

dan resiko; 

10. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; 

11. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalumenyampaikan informasi baru kepada masyarakat; 

12. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan.Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public 
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accuntability, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit 

untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran 

masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan 

itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen 

pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam 

analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam 

proses atau setelah pelayanan itu diberikan.  

 

Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang diteliti, yaitu ”analisis indeks kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan public dikantor camat kongbeng kabupaten kutai 

timur”, maka jenis penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan  kuantitatif menggunakan populasi dan sampel sebagai 

sumber data dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif kemudian ditambahkan 

untuk semakin menguatkan hasi penelitian indeks kepuasan masyarakat 

tersebut. Dalam pendekatan kualitatif yang digunakan adalah social situation 

yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang saling bersinergi. 

Pendekatan kualitatif juga menampilkan informan sebagi narasumber atau 

partisipan dalam menjawab permasalahan penelitian. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Questioner  

2. Wawancara  

3. Observasi  

4. Studi Pustaka. 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kantor Camat 

Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Waktu 

penelitian diadakan pada tahun 2018 sampai dengan selesai. Kecamatan 

kongbeng merupakan kecamatan yang memiliki 7 desa. Yang  dimana setiap 

desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda, mata pencaharian, 

penghasilanagama, suku dan rasio jumlah penduduk yang berbeda pula. 

Dengan  hal ini kecamatan kongbeng juga memiliki kantor kecamatan dimana 

warga atau masyarakatnya melakukan segala administrasi kependudukan. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kongbeng Kabupaten Kutai 

Timur yang aktivitasnya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berurusan pada Kantor 

Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengambil sampel dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik accidential sampling (secara 

kebetulan) yaitu suatu teknik penerikan sampel yang paling sederhana, karena 

peneliti memperoleh sampel dengan cara kebetulan saja dilokasi penelitian 

dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu. Untuk memenuhi akurasi 

hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari 
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jumlah populasi penerimaan layanan. Sampel tersebut merupakan masyarakat 

yang pernah berurusan pada Kantor Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. 

populasi dalam penelitian ini adalah  masyarakat kecamatan kongbeng yang 

diambil sample minimal 150 orang masyarakat yang berada di sekitar daerah 

kecamatan kongbeng. Sehingga penulis mampu memahami tentang  bagaimana 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan memuaskan atau 

tidak.Pendekatan penelitian kuantitatif dengan tipe survey digunakan dalam 

penelitian ini untuk menggambarkan kualitas pelayanan Hal yang terbaru 

dalam keputusan ini antara lain mencantumkan kuesioner untuk melakukan 

survey, juga mencakup langkah- langkah penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) serta adanya ketentuan tentang “ jumlah responden minimal 

150 orang” yang dipilih secara acak , dengan dasar (“jumlah unsure”+1) x10 = 

(14+1) x 10 = 150 responden.  

Sumber data biasanya berupa orang, tempat atau simbol, yang 

memberikan jawaban baik dalam bentuk tulisan, lisan, tampilan, maupun 

tanda. narasumber dari penelitian ini adalah kepala desa marga mulya dan 

kepala desa makmur jaya. 

 

Hasil Penelitian  
Kecamatan Kongbeng Merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

kabupaten kutai timur. Kecamatan kongbeng merupakan kecamatan hasil 

pemekaran dari kecamatan muara wahau pada tahun 1997. sehingga kecamatan 

Muara Wahau terbagi atas Tiga Kecamatan diantaranya Kecamatan Muara 

Wahau, Kecamatan Kongbeng dan Kecamatan Telen. Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan dan efektifitas kerja pembangunan pemerintahan 

maka dibentuk kecamatan kongbeng berdasarkan peraturan  Nomor 16 tahun 

1999 tentang pembentukan  kecamatan kongbeng dengan ibu kota kecamatan 

Miau Baru dengan luas Wilayah ±1.385 Km². 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) 

mengambil langkah kebijakan dalam menyikapi masalah peningkatan kualitas 

pelayanan publik yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 tahun 2004 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari apaatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

IKM bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari 

masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, dimana unsur pelayanan 

adalah faktor atau aspek yang berjumlah 14 unsur berdasarkan Kep.MenPAN 
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Nomor 25 Tahun 2004 terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat sebagai variabel penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan evaluasi 

penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. 

Kecamatan Kongbeng merupakan bagian dari secretariat  kabupaten 

kutai timur di bawah koordinasi bagian tata pemerintahan, Asisten tata Praja 

dan Sekretaris Daerah Serta Berkoordinasi  dengan Badan, Dinas dan Knator 

Yang Berbeda di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. 

data kependudukan kecamatan kongbeng paling banyak penduduknya 

adalah desa miau baru dengan jumlah penduduk 4.660 jiwa, setelah itu 

penduduk terbanyak kedua adalah desa marga mulya dengan jumlah 

penduduk 3.694 jiwa, kemudian desa dengan jumlah penduduk terbanyak 

ketiga adalah desa makmur jaya dengan jumlah 3.465 jiwa, selanjutnya desa 

dengan jumlah penduduk terbanyak yang ke empat adalah desa suka maju 

dengan jumlah penduduk 3.062 jiwa selanjutnya desa dengan penduduk 

terbanyak ke lima adalah desa sidomulyo dengan jumlah penduduk 2.707 

jiwa, selanjutnya desa dengan jumlah penduduk terbanyak ke enam adalah 

desa kombeng indah dengan jumlah penduduk 1.333 jiwa. yang terakhir desa 

dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah desa sri pantun dengan 

jumlah 869 jiwa. dengan total jumlah penduduk di kecamatan kongbeng 

adalah 19.790 jiwa.  

aparatur sipil Negara (ASN)  dikantor camat kongbeng kabupaten kutai 

timur sebanyak 30 orang sedangkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) 

sebanyak 17 orang dengan total semua pegawai dikantor camat kongbeng 

kabupaten kutai timur adalah 47 orang pegawai dengan satu Camat, satu 

Sekcam, dua kasubbag, lima kasi, dua puluh satu pelaksana dan Tujuh belas 

TK2D. 

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Camat Kongbeng 

.masyarakat sebagai pelanggan dalam jasa pelayanan publik semakin hari 

semakin bertambah kuantitasnya, dimanan masyarakat yang dilayani dan yang 

ingin dipuaskan semakin bertambah sehingga implikasinya kepuasan 

masyarakat menjadi titik yang krusial. Kualitas pelayanan sangat dinamika, 

dimana sering kali berubah setiap saatnya. Walaupun demikian aparatur 

pemerintah sebagai pelayan publik tetap dituntut untuk meningkatkan kualitas 

guna memuaskan pelanggannya atau paling tidak dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik. 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) mengambil 

langkah kebijakan dalam menyikapi masalah peningkatan kualitas pelayanan 

publik yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan 
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masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan 

kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari apaatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. 

IKM bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masing-

masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui 

tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik selanjutnya, dimana unsur pelayanan adalah faktor 

atau aspek yang berjumlah 14 unsur berdasarkan Kep.MenPAN Nomor 25 

Tahun 2004 terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 

sebagai variabel penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk 

mengetahui kinerja unit pelayanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan evaluasi 

penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan aturan-aturan yang mengatur perlunya perbaikan kualitas 

pelayanan pubik maka kemudian penulis melakukan penelitan pelaksanaan 

pelayanan publik yaitu mengenai Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kongbeng 

Kabupaten Kuatai Timur, berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dengan menggunakan 150 orang responden penggunan pelayanan. jumlah 

responden laki-laki lebih dominan dengan presentase 65% atau 97 orang dari 

150 responden yang ada, sedangkan jumlah responden perempuan  dengan 

presentase 35 % atau 53 orang dari 150 responden yang ada. sehingga menurut 

table diatas dapat dikatakan bahwa jumlah responden laki-laki lebih dominan 

dibanding dengan jumlah perempuan yang melakukan pelayanan dikantor 

camat kongbeng kabupaten kutai timur. dapat dilihat kembali dari 150 orang 

responden yang digunakan sebagai penelitian 5% berpendidikan SD dengan 

jumlah 8 orang, 10% berpendidikan SMP dengan jumlah 15 orang, 47% 

berpendidikan SMA dengan jumlah 70 orang, 17% berpendidikan Diploma 

(D3) dengan jumlah 26 orang, 14% berpendidikan S1 dengan jumlah 21 

orang dan 7% berpendidika S2 dengan jumlah 10 orang. dengan kata lain 

bahwa mutu pendidikan di kecamatan kongbeng masih tergolong rendah. 
diantara 14 indikator unsur pelayana yang memiliki skor paling tinggi 

adalah unsur kesopanan dan keramahan pelayanan dengan skor 3.07 atau dapat 

dikatakan baik jika dilihat dari table analisis indeks kepuasan masyarakat. dan 

yang paling rendah dari 14 indikator unsur pelayanan adalah kedisiplinan 

petugas pelayanan  dengan skor 2.61 namun dengan demikian hal ini masih 

dapat dikatakan baik dalam pelayananya. 

 Total nilai presepsi per unsur adalah 6044 dengan total responden yang 

mengisi 150 orang, kemudian untuk dapat memperoleh nilai IKM unit 

pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas maka 

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Camat Kongbeng Kabupaten 

Kutai Timur berdasarkan 150 responden yang mengisi kuisioner adalah 71.25 
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dimana dengan melihat tabel diatas maka nilai IKM dalam kategori mutu 

pelayanan “B” atau kinerja unit pelayanan “baik”. 

Hasil Penelitian yang penulis lakukan mendapatkan hasil bahwa Kantor 

Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Mendapatkan Respon atau Penilaian 

yang relative “Baik” atau dengan indeks prestasi “B” sebagai penilaian yang 

diberiakaan oleh informen. dengan hal ini penulis mendapatkan jawaban yang 

failed dari hasil observasi akhir dengan hasil yang di inginkan.  Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas maka nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat di Kantor Camat Kongbeng Kabupaten Kutai Timur 

berdasarkan 150 responden yang mengisi kuisioner adalah 71.25 dimana 

dengan melihat tabel diatas maka nilai IKM dalam kategori mutu pelayanan 

“B” atau kinerja unit pelayanan “baik”. 

 

Kesimpulan dan Saran 
untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan public 

di kantor kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur tergolong Baik dalam 

memberikan prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan pelayanan, 

kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, 

kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan dalam 

mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelayanan, kewajaran 

biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, 

kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.  

Dapat dilihat dari Hasil Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 

pelayanan public dikantor camat kongbeng kabupaten kutai timur. dengan 

menggunakan analisis IKM konversi, serta hasil pernyataan dari kepala desa 

dan masyarakat.  

Dari Hasil Observasi yang penulis lakukan saran yang dapat 

penulis sampaikan  adalah sebagi berikut : 

 harus lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan yang ada karena 

harapan dan kebutuhan masyarakat merupakan indeks terbesar dalam  unit 

pelayanan. sehinga kepuasan masyarakat terpenuhi. 
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