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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap 

Kepuasan Masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya 

pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP dan membutuhkan waktu yang lebih 

dari waktu yang ditentukan yaitu dalam pembuatan KTP. Terdapat beberapa 

pegawai yang memiliki kemampuan kerja yang masih kurang seperti dalam hal 

mengoperasikan alat kantor yang masih belum menguasai dan terampil serta 

struktur pegawai yang diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan 

yang kurang memadai. Kualitas pelayanan dan kemampuan kerja pegawai yang 

rendah berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Kerja Pegawai sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan sampel yang berjumlah 

100 orang menggunakan metode random sampling. Selanjutnya, data penelitian 

diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan 

penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi 

pearson product moment, analisis regresi linear berganda, kecermatan prediksi 

dan analisis koefisien penentu atau koefisien determinasi. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah, pertama, variabel kualitas pelayanan termasuk dalam 

kategori tinggi, variabel kemampuan kerja pegawai termasuk dalam kategori 

tinggi dan variabel kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi. 

Kedua, kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan 

kemampuan kerja pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Ketiga, 

setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 

yaitu sebesar 56,8 %, yang berarti bahwa sisanya 43,2 % dipengaruhi oleh 

faktor- faktor lain dan kemampuan kerja pegawai memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan 

Palaran Kota Samarinda yaitu sebesar 46,2 %, yang berarti bahwa sisanya 

53,8 % dipengaruhi oleh faktor- faktor lain. 

 

Kata Kunci: kualitas, pelayanan, kemampuan, kepuasan. 
 

Pendahuluan 

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.. Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

Pasal 1 Tentang 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. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dimana 

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Diharapkan 

aparat birokrasi pemerintahan dalam mengelola dan menyelenggarakan 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat didaerahnya dengan 

berkualitas.  

Rasyid (2000:13) menyatakan bahwa pemerintah pada hakikatnya 

adalah pelayanan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Namun pada kenyataannya 

masih banyak aparat pemerintah yang belum memberikan pelayanan terbaik 

yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Purnama (2006:19) mengatakan 

bahwa kualitas pelayanan dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara 

pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterimanya. 

Kecamatan Palaran merupakan locus yang menarik karena menjadi 

kecamatan terluas kedua di Kota Samarinda. Kantor Kecamatan Palaran 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Kantor 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda, ada beberapa masalah yang ditemukan 

sehinggga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. Dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan masih ada pegawai yang menerapkan sikap kekeluargaan dimana 

karena hubungan keluarga ataupun tetangga sehingga pegawai memberikan 
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pelayanan yang cepat. Namun masih ada juga pegawai yang lambat dalam 

memberikan pelayanan, hal itu bisa terlihat di dalam pembuatan surat Izin 

Usaha Mikro/Kecil (IUMK). Pada Standar Operasional Prosedur (SOP) 

tertuang bahwa dibutuhkan waktu sehari untuk pembuatan IUMK namun 

realisasinya sampai berhari-hari yang disebabkan karena pegawai tidak 

mengerjakan secara langsung pekerjaan yang ada serta pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) yang membutuhkan waktu yang cukup lama dari yang 

ditentukan. Sesuai dengan hasil penelitian Yuyun Rahmawati (2013) 

mengatakan bahwa di dalam pelaksanan program e-KTP di Kecamatan Palaran 

Kota Samarinda masih terdapat banyak masalah yang terjadi, seperti 

pendistribusian surat panggilan yang lambat sehingga sebagian masyarakat di 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda belum mendapatkan surat panggilan untuk 

melakukan perekaman e-KTP. Hal lain yang mempengaruhi lambatnya 

penyelesaian e-KTP adalah tidak adanya kepastian waktu mengenai pencetakan 

yang harus dilakukan di Pusat. 

Demikian pula dengan kemampuan kerja pegawai, beberapa pegawai 

memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan 

yang baik. Terdapat beberapa pegawai yang memiliki kemampuan kerja yang 

masih jauh dari yang diharapkan organisasi seperti tindakan dan sikap yang 

kurang aktif dan inisiatif kerja yang kurang. Struktur Organisasi Kecamatan 

diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan 

rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua). Dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat karena masih 

ada pegawai yang belum menguasai dan terampil dalam mengoperasikan alat-

alat kantor berupa printer, komputer, scanner, dan alat elektronik lainnya. 

Kemampuan kerja yang rendah berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat hal 

ini terlihat dari masih adanya pelayanan yang lambat dan tidak sesuai dengan 

standar yang ditentukan terkhusus mengenai persoalan waktu sehingga 

membuat ketidakpuasan terhadap masyarakat. 
 

Kerangka Dasar Teori  

Kualitas Pelayanan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas merupakan 

tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas juga dapat diartikan sebagai standar 

yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok atau lembaga organisasi 

mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas cara kerja, serta 

barang dan jasa yang dihasilkan. Kualitas pula mempunyai arti yaitu 

memuaskan kepada yang dilayani baik secara internal maupun eksternal yaitu 

dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau masyarakat. 

Moenir (2010:26) menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi 

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah 
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serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai 

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi 

seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwah kualitas 

pelayanan adalah sebuah hasil dari tindakan guna memenuhi keinginan dan 

kebutuhan masyarakat sehingga memperoleh kepuasan yang diharapkan. 

 

Kemampuan Kerja Pegawai 

Kemampuan kerja pegawai sangat penting di dalam melakukan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya. 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 (keterampilan) kerja yaitu kemampuan, 

pengetahuan dan penguasaan pegawai atas teknis pelaksanaan tugas yang 

diberikan. 

Wursanto (2003:301) mengatakan bahwa kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang yang meliputi kecerdasan dan keterampilan dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapinya. Kemampuan kerja menunjukkan 

kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan 

berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang 

untuk melaksanakan pekerjaan.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa individu 

bisa mengerjakan pekerjaannya dengan disesuaikan oleh kemampuan 

pengetahuan dan kecakapan yang ada dalam dirinya yang didukung oleh 

kondisi fisik dan psikisnya serta jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Namun setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. 

 

Kepuasan Masyarakat 

Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2004:146) menyebutkan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasaan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

aktual produk setelah pemakaiannya.  

Menurut Kotler (2007 : 177), kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika 

kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi 

harapan pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas 

atau senang. Sedangkan menurut Rangkuti (2004:56), kepuasan konsumen 

adalah perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan. 

Berdasarkan beberapa pengertian  di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kepuasan masyarakat merupakan respon yang terwujud dari penilaian 
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masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan 

pelayanan publik. 
 

Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat 

Menurut Ananta (2008:70), adanya keterkaitan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan masyarakat, yang menyatakan bahwa perbaikan 

kualitas pelayanan akan menghasilkan kepuasan konsumen. Oleh karena itu 

hubungan yang erat tersebut harus perlu ditingkatkan guna pencapaian harapan 

kepuasan masyarakat yang optimal. Berkenaan dengan teori di atas, jadi 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat sangatlah 

berpengaruh positif akan pelayanan yang diberikan pengguna layanan tersebut.  

Adapun pendapat pakar lain mengemukakan keterkaitan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pengguna jasa/pelayanan yang disebutkan oleh 

Tjiptono (2006:54) yaitu kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalankan ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama terhadap harapan pelanggan 

seperti kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan kesetiaan dan loyalitas pelanggan kepada perusahan yang 

memberikan kualitas memuaskan.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Tjiptono, penulis 

menginterpretasikan bahwa keterkaitan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pengguna jasa/pelayanan itu memang memiliki keterkaitan yang 

sangat banyak akan adanya kepuasan masyarakat yang disebabkan dari kualitas 

kinerja pelayanan yang belum optimal dan dirasakan masyarakat sekarang ini. 

Keterkaitan para pelanggan (masyarakat) baik itu perusahaan maupun badan 

instansi pemerintahan dilihat dengan pengguna layanan perlu memenuhi 

keinginannya dan apabila tidak tercapai maka kepuasan masyarakat akan 

mengeluh dengan kualitas pelayanan di perusahaan maupun instansi 

pemerintahan pada umumnya.  

 

Hubungan Kemampuan Kerja Pegawai terhadap Kepuasan Masyarakat 

Kemampuan kerja adalah suatu kapasistas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan kepuasan masyarakat 

merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayan publik. Dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-RB Nomor 25 tahun 2004, 

kemampuan petugas merupakan salah satu dari ke-14 unsur minimal yang 

harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Dari uraian 

di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja sangat menentukan 
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kepuasan masyarakat dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. 

Keberhasilan dan kecakapan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi 

sangat bergantung pada kinerja pegawainya. Sehingga kemampuan kerja 

merupakan hal penting bagi seorang pegawai untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik.  

Dalam organisasi atau perusahaan, kita bisa melihat bahwa dalam 

penempatan pegawai atau karyawan pada umumnya semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam organisasi yang lebih diperlukan adalah kemampuan 

intelektual yang tinggi dan bukan kemampuan fisiknya. Mengenai kesanggupan 

seseorang memang sangat tergantung pada kondisi fisik dan psikisnya, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemampuan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Menurut Kotler (2008:177) kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja 

berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi 

harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas 

atau senang. Kaihatu (2008:72) menyatakan bahwa kepuasan konsumen juga 

dapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai suatu 

layanan yang disuguhkan oleh pegawai kepada pelanggan. Nilai pelanggan 

tersebut tercipta karena tingkat kepuasan, loyalitas, dan produktivitas yang 

disumbangkan oleh pegawai. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen ialah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah 

perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas setelah mereka 

mengevaluasi kinerja yang dirasakannya dan mengevaluasi apakah harapannya 

sudah terpenuhi.  

Pada dasarnya tujuan dari suatu instansi adalah untuk menciptakan 

masyarakat yang merasa puas. Terciptanya kepuasan masyarakat dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara pegawai dan 

masyarakat menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pelayanan 

yang menguntungkan semua pihak. Masyarakat akan memiliki harapan 

mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai. 

 

Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan konsep yang dikemukakan di atas, maka 

diajukan hipotesis dalam bentuk statistik (Kualitas Pelayanan = X1, 

Kemampuan Kerja Pegawai = X2, Kepuasan Masyarakat = Y) adalah sebagai 

berikut : 

1. 𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎, tidak terdapat pengaruh pada kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎, terdapat pengaruh pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 
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2. 𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎, tidak terdapat pengaruh pada kemampuan kerja pegawai 

terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda. 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎, terdapat pengaruh pada kemampuan kerja pegawai terhadap 

kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 

 Penulisan menarik hipotesis statistik penelitian : 

𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎 berarti tidak ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎 tidak sama dengan nol lebih besar atau kurang dari nol berarti ada 

hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan,  

𝜌 =  nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 

  

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Palaran Kota Samarinda. 

Sampel total yang diambil adalah 100 orang yang merupakan masyarakat 

Kecamatan Palaran. Dalam penelitian ini penulis mengambil 100 orang sebagai 

sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. 

 Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) kuesioner, (2) observasi, (3) penelitian 

kepustakaan, (4) dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi kuisioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel kualitas pelayanan meliputi : (1) berwujud, 

(2) kehandalan, (3) ketanggapan (4) jaminan, (5) empati. Variabel kemampuan 

kerja pegawai meliputi : (1) kemampuan pengetahuan, (2) kemampuan 

keterampilan, (3) kemampuan sikap. Variabel kepuasan masyarakat meliputi : 

(1) prosedur pelayanan, (2) kedisiplinan petugas pelayanan, (3) kecepatan 

pelayanan, (4) keadilan pelayanan, (5) kenyamanan lingkungan. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) 

korelasi pearson product moment, (2) analisis regresi linear berganda, (3) 

kecermatan prediksi dan (4) koefisien determinasi/koefisien penentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Syofian Siregar (2013:25), skala likert memiliki dua 

bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif 

diberi skor 5,4,3,2 dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 

1,2,3,4 dan 5. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban 

responden dalam nilai skala 5 jenjang dengan masing-masing diberi nilai yaitu 

jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi 

nilai 3; jawaban d diber nilai 4 dan jawaban e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Analisis Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) dengan variabel Kepuasan Masyarakat (Y) di Kantor 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda, serta hubungan antara variabel 
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Kemampuan Kerja Pegawai (X2) dengan variabel Kepuasan Masyarakat (Y) di 

Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Sebelum menuju pada analisis 

regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh, terlebih dahulu melihat 

hubungan antara variabel-variabel yang dibahas, sebab setiap pengaruh pasti 

memiliki hubungan. Jika tidak, memiliki hubungan otomatis tidak akan ada 

pengaruh diantara variabel-variabel tersebut. Dengan menggunakan aplikasi 

SPSS V.16 diperoleh hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y 

yaitu r = 0,753. Jadi terdapat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebesar 

0,753 dan X2 dan Y yaitu r = 0,680. Jadi terdapat hubungan antara kemampuan 

kerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran 

Kota Samarinda sebesar 0,680. Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak 

maka harus mengetahui nilai Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada 

taraf kesalahan yang telah ditentukan, dengan taraf kesalahan 5% dengan 

Ftabel  sebesar 2,70. Diketahui Ftest (X1) sebesar 12,637 artinya Ftest > Ftabel 

(129,637 > 2,70) dan Ftest (X2) sebesar 85,15 artinya Ftest > Ftabel (85,15 > 

2,70)  maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan Kualitas Pelayanan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan Kepuasan Masyarakat dan 

Kemampuan Kerja Pegawai memiliki hubungan yang signifikan dengan 

Kepuasan Masyarakat. 

 Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS V.16, diperoleh hasil 

persamaan regresi pada variabel bebas yaitu a = 9,703, b1 = 0,541X1 dan b2 = 

0,486X2. Maka persamaan regresinya adalah Y = 9,703+ 0,541X1 + 0,486X2 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut signifikan 

atau tidak, maka perlu di cek dengan dengan Ftest. Dengan menggunakan 

komputer yaitu dengan membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel, dengan 

menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan nilai n = 100, maka 

diperoleh Ftabel sebesar 2,70 dan Ftest sebesar 78,219. Dengan demikian dapat 

dilihat bahwa Ftest > Ftabel atau (78,219 > 2,70) sehingga dapat dijelaskan 

persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai 

untuk memprediksi atau sebagai variabel penelitian. 

 Dengan nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,541 maka diperoleh ttest 

sebesar 6,272. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan 

atau tidak maka dibandingkan ttest sebesar 6,272 dengan ttabel 1,66023. Ini 

menunjukkan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan ttabel, maka signifikan. 

Jadi pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) di 

Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda signifikan. Ini berarti perubahan 

satu satuan pada Kualitas Pelayanan (X1) mengakibtakan perubahan sebesar 

0,541 pada Kepuasan Masyarakat (Y) dan pengaruh tersebut positif dan 

signifikan. Hasil ini bisa signifikan karena kemungkinan besar tingginya 
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kualitas pelayanan yang diterima masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran 

Kota Samarinda mengakibatkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat. 

 Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,486 maka 

diperoleh ttest sebesar 3,545. untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut 

signifikan atau tidak maka dibandingkan ttest sebesar 3,545 dengan ttabel sebesar 

1,66023. Ini menunjukkan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan ttabel, maka 

signifikan. Jadi pengaruh Kemampuan Kerja Pegawai (X2) terhadap Kepuasan 

Maysrakat (Y) di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda signifikan. Ini 

berarti perubahan satu satuan pada Kemampuan Kerja Pegawai (X2) 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,486 pada Kepuasan Maysrakat (Y). Maka 

Kemampuan Kerja Pegawai (X2) memiliki pengaruh terhadap Kepuasan 

Maysrakat (Y) dan pengaruh tersebut positif dan signifikan. Hasil ini bisa 

signifikan karena kemungkinan besar tingginya kemampuan kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang dirasakan oleh masyarakat, 

mengakibatkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat. 

 Untuk mengetahui Kecermatan Prediksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara Standard Deviasi dari Y (Sy) 

dengan Standard Error of Estimate (SEest). Dengan menggunakan aplikasi 

SPSS V.16 diperoleh hasil Sy yaitu 7,88102, SEest X1 yaitu 5,20824 dan SEest 

X2 yaitu 5,80989. Hal ini menunjukkan bahwa Sy lebih besar dari SEest (Sy > 

SEest X1 ke Y atau 7,88102 > 5,20824) dan (Sy > SEest X2 ke Y atau 7,88102 

> 5,80989) Dengan demikian melalui perbandingan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa prediksi tersebut adalah cermat.  

Analisis Koefisien Penentu/Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui presentase pengaruh dari variabel Pengaruh Kualitas Pelayanan 

(X1) dan Kemampuan Kerja Pegawai (X2) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y). 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS V.16, maka diperoleh hasil X1 ke Y 

sebesar 0,568 dan X2 ke Y sebesar 0,462. Sedangkan hasil dari X1 dan X2 ke 

Y sebesar 0,617. Dengan demikian, untuk mengetahui koefisien determinasi 

atau koefisien penentu, maka digunakan rumus Hasan (2004:63) diperoleh hasil 

besarnya pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat 

adalah sebesar 56,8%. Hal ini pula menunjukkan bahwa sisa pengaruh sebesar 

43,2% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dipengaruhi 

dan diluar dari variabel Kualitas Pelayanan. Kemampuan Kerja Pegawai 

terhadap Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 46,2%. Hal ini pula 

menunjukkan bahwa sisa pengaruh sebesar 53,8% merupakan pengaruh dari 

variabel-variabel lain yang tidak dipengaruhi dan diluar dari variabel 

Kemampuan Kerja Pegawai. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment, 

diperoleh hasil bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki koefisien korelasi 

dengan kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 
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sebesar 0,753. Setelah dilakukan diuji signifikan (Ftest dibandingkan dengan 

Ftabel) maka korelasi tersebut signifikan. Hal ini berarti kualitas pelayanan 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan masyarakat di 

Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan variabel kemampuan Kerja 

Pegawai memiliki koefisien korelasi dengan kepuasan masyarakat di Kantor 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebesar 0,680. Setelah dilakukan diuji 

signifikan (Ftest dibandingkan dengan Ftabel) maka korelasi tersebut 

signifikan. Hal ini berarti kemampuan kerja pegawai memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda.  

 Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh 

hasil koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan 

masyarakat adalah 0,541. Hal ini berarti perubahan satu satuan dalam variabel 

kualitas pelayanan mengakibatkan perubahan variabel kepuasan masyarakat 

sebesar 0,541. Kemudian setelah dilakukan tes maka hasilnya adalah 

signifikan. Hal ini berarti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah positif dan 

signifikan. Jadi ini menunjukan hipotesis pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 

diterima dan koefisien regresi kemampuan kerja pegawai terhadap variabel 

kepuasan masyarakat adalah 0,486. Hal ini berarti perubahan satu satuan dalam 

variabel kemampuan kerja pegawai mengakibatkan perubahan variabel 

kepuasan masyarakat sebesar 0,486. Kemudian setelah dilakukan tes maka 

hasilnya adalah signifikan. Hal ini berarti pengaruh kemampuan kerja pegawai 

terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 

adalah positif dan signifikan. Jadi ini menunjukan hipotesis pada penelitian ini 

H0 ditolak dan H1 diterima. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh dengan 

presentase 56,8%. terhadap kepuasan masyarakat. Artinya apabila kualitas 

pelayanan ditingkatkan atau diturunkan satu satuan maka akan mengakibatkan 

perubahan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda dengan presentase 56,8%. Jadi pada hipotesis penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. Kemampuan kerja pegawai memiliki pengaruh dengan 

presentase 46,2% terhadap kepuasan masyarakat. Artinya apabila kemampuan 

kerja pegawai ditingkatkan atau diturunkan satu satuan maka akan 

mengakibatkan perubahan terhadap kepauasan masyarakat di Kantor 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan presentase 46,2%. Jadi pada 

hipotesis penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

 Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat 

diketahui besar pengaruh variabel yang dalam hal ini kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 

adalah sebesar 56,8%. Dengan demikian ada sekitar 43,2% merupakan variabel 

lain yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di luar variabel kualitas 

pelayanan. Sedangkan besar pengaruh variabel yang dalam hal ini kemampuan 

kerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran 
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Kota Samarinda adalah sebesar 46,2%. Dengan demikian ada sekitar 53,8% 

merupakan variabel lain yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di luar 

variabel kemampuan kerja pegawai.  

 Maka secara keseluruhan, hipotesis yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini diterima dan terbukti kebenarannya, yaitu, terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kemampuan kerja 

pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, 

maka penulis meminta izin untuk memberikan beberapa masukan ataupun 

saran-saran, antara lain perlu adanya peningkatan kesadaran pegawai dan 

pengawasan camat untuk memperhatikan kualitas pelayanan, dalam hal ini 

berkaitan dengan masih adanya sikap kekeluargaan yang terjadi dimana karena 

hubungan keluarga ataupun tetangga sehingga pegawai memberikan pelayanan 

yang cepat. Hal tersebut harus di buang dan diberikan pemahaman dengan cara 

sosialisasi terhadap pegawai serta diberikan teguran dan sanksi tegas bagi yang 

melakukannya, semua harus diperlakukan sama dan tidak memandang latar 

belakang seseorang dalam memberikan pelayanan agar terciptanya kepercayaan 

masyarakat terhadap Kantor Kecamatan Palaran.  

Perlu adanya peningkatan kesadaran pegawai dan pengawasan camat 

untuk memperhatikan kemampuan kerja pegawai, dalam hal ini berkaitan 

dengan peningkatan keterampilan pegawai dalam hal mengoperasikan alat-alat 

kantor agar tidak menghambat pekerjaannya dan peningkatan pemahaman 

pegawai dalam bidangnya dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan yang akan 

meningkatkan keterampilan pegawai menjadi lebih baik sehingga masyarakat 

dapat merasa puas atas kemampuan kerja yang dimiliki pegawai di kantor 

Kecamatan Palaran. 

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kepuasan masyarakat di 

Kantor Kecamatan Palaran, tentunya dengan menambahkan variabel-variabel 

bebas lainnya. Kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel kualitas 

pelayanan yang cukup besar presentasinya yaitu 43,2% dan kemampuan kerja 

pegawai sebesar 53,8%, maka sudah selayaknya jika penelitian yang berkaitan 

dengan kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 

diadakan lagi dengan memakai variabel-variabel lain di luar variabel kualitas 

pelayanan dan kemampuan kerja pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat 

di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Dengan demikan berdasarkan 

faktor-faktor tersebut diharapkan akan dapat ditemukan strategi-srategi lain 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda.  
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