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ABSTRAK 

 
 

St. Nurul Muchlisa Tate. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Aparatur, Sistem Pelayanan, dan Fasilitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dibimbing oleh 

Syamsul Alam dan Mukhtar Hamzah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM 

aparatur, sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan adminsistrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah 

responden sebanyak 148 orang masyarakat pengguna layanan administrasi 

kependudukan. Pengambilan sampel menggunakan non purposive sampling. 

Pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan 

analisis regresi berganda untuk menjawab hipotesis penelitian. 

Hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kompetensi SDM 

aparatur, sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan memiliki pengaruh positif 

secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, kecuali fasilitas 

pelayanan yang pengaruhnya tidak signifikan (2) Kompetensi SDM aparatur, 

sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan memiliki pengaruh positif secara 

simultan dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat (3) indikator yang 

paling berpengaruh kepada kepuasan masyarakat adalah kompetensi SDM 

aparatur. 

 

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Sistem Pelayanan, Fasilitas Pelayanan, dan 

Kepuasan Masyarakat 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

St. Nurul Muchlisa Tate. 2021. The Effect of Competence of Human 

Resources, Apparatus, Service Systems, and Service Facilities on 

Community Satisfaction in Population Administration Services at the 

Population and Civil Registration Office of Gowa Regency, supervised by 

Syamsul Alam and Mukhtar Hamzah. 

This study aims to determine the effect of the competence of Human 

Resource apparatus, service systems, and service facilities on community 

satisfaction in population administration services at the Department of 

Population and Civil Registration of Gowa Regency. 

This study is a quantitative descriptive study with a total of 148 

respondents using population administration services. Sampling using non 

purposive sampling. Collecting data using a questionnaire. Data analysis 

used multiple regression analysis to answer the research hypothesis. 

The results of the research analysis conclude that (1) the 

competence of HR apparatus, service systems, and service facilities have a 

partial and significant positive influence on community satisfaction, 

except for service facilities which have no significant influence (2) 

Competence of HR apparatus, service systems, and service facilities have 

a simultaneous and significant positive influence on satisfaction 

community (3) the most dominant variable indicator to community 

satisfaction is the competence of human resources apparatus. 

 

Keywords: HR Competence, Service System, Service Facilities, and 

Community Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era reformasi dan globalisasi saat ini, setiap aparatur sipil Negara 

menghadapi tuntutan yang tinggi atas efisiensi pelayanan dan penataan birokrasi 

pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan 

pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (good 

governance). Demikian pula dengan organisasi kelembagaan pemerintah yang 

harus membenahi tata kelola pelayanannya dengan secara bertahap memenuhi 

fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan hingga tingkatan yang memadai. 

Organisasi pemerintah maupun swasta memiliki tujuan untuk menciptakan 

kepuasan kepada pelanggan atau kepada masyarakat pengguna layanan. Dengan 

demikian, kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur 

dari berhasil atau tidaknya sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tingginya 

kepuasan masyarakat merupakan ciri dari berhasilnya sebuah organisasi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Begitu pula sebaliknya, ketidakpuasan 

masyarakat menunjukkan kegagalan organisasi dalam mengemban tugas dan 

fungsinya. 

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, pihak penyedia dan 

pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama 

pelayanan, yaitu pencapaian kepuasan masyarakat (public satisfaction) atau 

kepuasan pelanggan (costumer satisfaction). Oliver (Koentjoro, 2007:145) 

menyatakan bahwa ‘Kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap 
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dipenuhinya kebutuhan dan harapan’. Jadi, kepuasan pelanggan/masyarakat 

merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari 

pelanggan dapat terpenuhi, hal ini akan mengakibatkan masyarakat akan merasa 

puas dan akan selalu menaati peraturan yang berlaku.  

Tingginya kepuasan masyarakat merupakan salah satu ciri dari berhasilnya 

sebuah organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat. Termasuk dalam hal pelayanan adminsitratif yang 

diberikan oleh aparatur. Dengan terciptanya kepuasan masyarakat, maka bisa 

dikatakan bahwa tujuan utama organisasi untuk memberikan dan menunjukkan 

kinerja yang baik telah tercapai. 

Kepuasan masyarakat terbentuk dari penilaian masyarakat terhadap kinerja 

perangkat dalam melayani masyarakat sesuai dengan harapan mereka. Dengan 

demikian, kepuasan terjadi karena adanya suatu pemenuhan terhadap apa yang 

dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal pelayanan administrasi 

kependudukan di tingkat Kabupaten, kepuasan masyarakat akan tercipta jika 

perangkat Kabupaten mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, adanya 

kejelasan dari segi biaya, penuh keramahan dan sopan santun.  

Salah satu faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan 

masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan yang optimal dari 

perangkat instansi pengelola di daerah Kabupaten/Kota. “Pelayanan administratif 

yang optimal dari perangkat akan menimbulkan rasa senang atau timbulnya 

kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai”. (Tjiptono dan Chandra, 2005: 195). Sedangkan Kotler (Tjiptono, 
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2005: 61) mendefinisikan kepuasan sebagai ‘perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil 

suatu produk dengan harapan- harapannya’. Dari definisi-definisi tersebut di atas 

dapat disimpulkan, yaitu adanya perbandingan antara harapan dan kinerja/hasil 

yang dirasakan pelanggan.  

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan subsistem dari 

administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, 

pembangunan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.Sejalan dengan 

arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan 

harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan 

dan pembangunan. Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana otonomi daerah didefinisikan sebagai 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam 

hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat pengampu 

dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan tentunya harus 

menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan warga masyarakat yang diberikan 

pelayanan administrasi merupakan indikator dari berhasil atau tidaknya pelayanan 

yang diberikan. Artinya, pihak instansi ini harus benar-benar mengupayakan agar 
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masyarakat merasa puas atas pelayanan administrasi yang dilaksanakan, termasuk 

di wilayah Kabupaten Gowa. Hal ini terlihat dari nilai indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) yang ditargetkan sesuai Renstra Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2016-2021 pada akhir tahun 2019 sebesar 83,65 ternyata belum 

dapat dicapai (hanya 83,58). Sedangkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) 2020 telah diperoleh nilai SKM 3,579 dimana dari 9 unsur yang disurvey, 

terdapat 8 unsur yang sudah kategori Sangat Baik, sementara unsur kompetensi 

SDM masih kategori Baik. Pencapaian ini sudah melibatkan sumberdaya berupa 

SDM aparatur 33 orang Pegawai Negeri Sipil dan 41 orang non Pegawai Negeri 

Sipil (dengan tingkat pendidikan didominasi SLTA sampai S1), keragaman 

fasilitas kerja (gedung, peralatan dan mesin yang akumulasi nilainya mencapai 

Rp. 2,6 Miliar pada tahun 2019), didukung dengan sistem pelayanan (standar 

pelayanan/SOP, aplikasi SIAK yang online ke seluruh Kecamatan, dan penerapan 

mekanisme pengaduan). 

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, 

permasalahan yang dihadapi diantaranya pada aspek ketatalaksanaan, sumber 

daya manusia, anggaran, lingkungan. Dari sudut sumber daya manusia, 

permasalahan dan tantangan yang muncul adalah (1) belum meratanya 

kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam 

pengelolaan kegiatan; (2) belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang 

dibutuhkan. Sedangkan dari sudut pandang lainnya, permasalahan dan tantangan 

yang muncul adalah belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi 
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antar jenis layanan, dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung pelayanan administrasi kependudukan. 

Mengacu pada hasil observasi awal dengan sejumlah masyarakat yang 

dilayani pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, 

diperoleh dugaan bahwa kepuasan masyarakat saat ini cenderung belum optimal. 

Hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator berupa masih adanya pengaduan 

dari pelanggan (masyarakat) menyangkut aspek pelayanan dari aparatur PNS dan 

petugas non PNS, menyangkut tatakelola pelayanan administrasi kependudukan 

serta dukungan fasilitas yang tersedia. Indikasi terlihat dari masih ada masyarakat 

yang menunggu lama tanpa ada kejelasan, bahkan bolak balik dalam mencari 

informasi. Hal ini disebabkan oleh pegawai atau aparat yang kurang proaktif 

dalam memberikan informasi dan pelayanan. Apalagi di masa dinamika seperti 

sekarang ini, pelaksanaan pelayanan dituntut lebih kreatif dan inovatif. 

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan sering ditujukan kepada 

aparatur pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan aparatur 

cenderung meninggalkan citra buruk di tengah masyarakat. Mengingat salah satu 

tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik di samping meningkatkan 

pemberdayaan dan kegiatan pembangunan. Pelayanan prima menjadi dasar 

pelayanan publik yang dapat menciptakan suatu instansi pemerintah yang siap 

berkembang dan bersaing dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi di 

masyarakat baik dari segi sumber daya manusia maupun dari penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Boediyono (1999:75) bahwa 
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pelayanan publik dinyatakan prima bilamana pelayanan tersebut dapat 

memuaskan pelanggan. 

Dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat di Kabupaten Gowa, 

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merumuskan perencanaan 

strategis yang tertuang dalam visi, misi, hingga kebijakan dan strategi organisasi. 

Namun sampai saat ini, masih terdapat beberapa keluhan dan masukan dari 

masyarakat yang dilayani melalui hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) yang mengindikasikan perlunya memperbaiki faktor determinan pelayanan 

pendaftaran penduduk yang meliputi faktor peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia, perbaikan sistem tata kelola pelayanan, dan peningkatan fasilitas 

pendukung pelayanan. 

Fenomena penelitian dalam pelayanan administrasi kependudukan masih 

belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan masih 

rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dari sumber daya manusia 

aparatur. Dari segi sistem pelayanan masih belum sesuai standar, dilihat dari 

standar pelayanan, sistem aplikasi yang belum memadai dan mekanisme 

pengaduan yang masih belum memberikan kejelasan. Selain itu, fasilitas 

pelayanan dari segi gedung kantor, peralatan dan mesin masih belum memadai 

karena belum memberikan kenyamanan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor 

determinan masing-masing kompetensi sumber daya manusia aparatur, sistem 

pelayanan dan fasilitas pelayanan yang mempengaruhi  kepuasan masyarakat 

yang dilayani dalam administrasi kependudukan, yang selanjutnya diangkat 
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menjadi penelitian dangan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Aparatur, Sistem Pelayanan dan Fasilitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan singkat dari latar belakang yang dikemukakan di 

atas, maka yang menjadi beberapa masalah yaitu : 

1. Apakah faktor kompetensi sumber daya manusia aparatur, sistem pelayanan, 

dan fasilitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa? 

2. Apakah faktor kompetensi sumber daya manusia aparatur, sistem pelayanan, 

dan fasilitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa? 

3. Variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah di atas yaitu :  

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia aparatur, 

sistem pelayanan, dan fasilitas pendukung pelayanan secara parsial terhadap 
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kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia aparatur, 

sistem pelayanan, dan fasilitas pendukung pelayanan secara simultan 

terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

3. Untuk menganalisis variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis, akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori 

manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan 

pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. 

2. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan pelayanan publik agar dapat memberikan kepuasan 

masyarakat, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini 

yang bisa dijadikan sebagai rujukan dan pembanding, secara singkat dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Suprapto, Banga dan Husain (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan 

Motivasi terhadap Kualitas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa di antara kedua variabel tersebut, kompetensi pegawai 

lebih kuat pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan perizinan dibandingkan 

dengan motivasi pegawai.  

2. Pricilia Dwi Candra (2017) dengan judul Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan Akta Kelahiran 

terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 

sistem pelayanan melalui Aplikasi SIAK dan pelayanan akta kelahiran 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat dibuktikan dengan nilai 

RSquare yang lumayan tinggi. 

3. Putri Yusrika Noviasari (2016) dengan judul Pengaruh Kulaitas Pelayanan, 

Komitmen, dan Fasilitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat 

pada Kantor Kelurahan Singonegaran Kediri. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor kualitas 
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pelayanan, komitmen dan fasilitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat. 

2.2.  Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur 

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007) adalah 

sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan 

secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu 

jabatan.Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan 

konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan 

respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi 

dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan 

tugas). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno 

(2005:24) bahwa competency refers to individual’s knowedge, skill, ability or 

personality characteristics that directly influence job performance. Artinya, 

kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan 

kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja. 

Kompetensi adalah salah satu konsep pokok dalam administrasi publik 

khususnya dalam administrasi kepegawaian publik. Konsep ini pertama kali 

dipopulerkan oleh McLelland pada awal 1970-an. Sebelumnya, istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan fenomena yang dimaksudkan adalah 

keterampilan. McLelland mengajukan konsep kompetensi sebagai pengganti dari 

konsep keterampilan. McLelland juga menyatakan bahwa kompetensi adalah 

prediktor yang signifikan dari kinerja karyawan (Vazirani, 2010:122). Dengan 
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teorinya tersebut, akhirnya McLelland dikenal sebagai bapak dari gerakan 

kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai suatu kapabilitas yang berbasis pada 

kehendak yang kuat (Boyatzis, 2008:6). 

Definisi operasional dari kompetensi adalah seperangkat kapabilitas yang 

terintegrasi; yang terdiri dari kluster pengetahuan, keterampilan dan sikap; yang 

bersifat kondisional bagi kinerja yang efektif; dalam suatu konteks, profesi, 

organisasi, jabatan, peran dan situasi tertentu (Mulder, 2014:1-2). Untuk dapat 

memahami kompetensi pegawai secara komprehensif, para analis menggunakan 

model gunung es kompetensi dari Spencer & Spencer. Sisi bagian atas permukaan 

gunung es kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan, seringkali disebut 

kompetensi teknis, sedangkan sisi bagian bawah permukaan air kompetensi adalah 

citra diri, watak atau sifat, dan motif, seringkali disebut kompetensi keperilakuan 

(Omisore, 2013:17).  

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja 

sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara 

sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional. 

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A 

tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah : kemampuan dan karakteristik 

yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 
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secara profesional, efektif dan efisien. Dengan kata lain, kompetensi adalah 

penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap 

yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak sesuai dengan profesinya.  

Selanjutnya, Wibowo (2007:86), kompetensi diartikan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau 

pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu 

sebagai suatu yang terpenting.Kompetensi sebagai karakteristik seseorang 

berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. 

Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus 

kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kerja guna 

mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu 

yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor 

internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. 

Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas 

berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu. Charles 

E. Jhonson dalam Wina Sanjaya (2005:34) membagi kompetensi kedalam 3 

bagian yakni : 1). Kompetensi pribadi, yakni kompetensi yang berhubungan 

dengan pengembangan kepribadian (personal competency), 2). Kompetensi 

professional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan 
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penyelesaian tugas-tugas tertentu, dan 3). Kompetensi sosial, yakni kompetensi 

yang berhubungan dengan kepentingan sosial. 

Selanjutnya Kunandar (2007:41), menyatakan bahwa kompetensi dapat 

dibagi 5 (lima) bagian yakni:  

1. Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada 

diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja  

2. Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas  

3. Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan 

kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri 

dan pemahaman diri. 

4. Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar 

dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan 

sosial.  

5. Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan 

kaidah-kaidah keagamaan.  

Masih mengenai kategori atau klasifikasi kompetensi, Taslim (2003:7) 

mengatakan kompetensi dapat meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi ini akan terkait dengan 

strategi organisasi dan pengertian kompetensi ini dapatlah kita padukan dengan 

keterampilan dasar (soft skill), keterampilan baku (hard skill), keterampilan sosial 

(social skill), dan keterampilan mental (mental skill). Keterampilan baku (hard 

skill) mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, keterampilan 
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dasar (soft skill) menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, keterampilan sosial 

(socialskill) menunjukkan keterampilan dalam hubungan sosial SDM, 

keterampilan mental (mental skill) menunjukkan ketahanan mental SDM.  

Di dalam perkembangan manajemen SDM, saat ini sedang ramai 

dibicarakan mengenai bagaimana mengelola SDM berbasis kompetensi. 

Berdasarkan uraian tentang jenis kompetensi di atas, kompetensi diklasifikasikan 

kedalam 2 (dua) jenis, pertama kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang 

berhubungan dengan peran yang kita pilih. Kedua adalah kompetensi umum, yaitu 

kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. 

Sementara itu, organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai 

‘input’ yang akan dirubah menjadi ‘output’ berupa produk barang atau jasa. 

Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang 

proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia 

dan sebagainya.  

Kemudian Hutapea dan Thoha mengungkapkan bahwa ada tiga komponen 

utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, 

keterampilan, dan sikap. Ketiga komponen utama dalam kompetensi dapat 

dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge)  

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan adalah 

komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. 

Yuniarsih dan Suwatno menyatakan bahwa pengetahuan adalah suatu informasi 

yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. 
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Pengetahuan aparatur turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 

tugas yang dibebankan kepadanya, aparatur yang mempunyai pengetahuan yang 

cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi aparatur yang belum 

mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 

Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan 

diperbuat oleh aparatur berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan 

mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. Atau dapat 

disimpulkan bahwa aparatur yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi 

efisiensi. Maka dari itu, aparatur yang berpengetahuan kurang harus diperbaiki 

dan dikembangkan melalui pelatihan SDM, agar tidak merugikan usaha-usaha 

pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. 

2. Keterampilan (skill)  

Faktor yang juga ikut mensukseskan pencapaian tujuan organisasi adalah faktor 

keterampilan aparatur. Bagi aparatur yang mempunyai keterampilan kerja yang 

baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya aparatur 

yang tidak terampil akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk aparatur baru 

atau pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan keterampilan guna 

pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keterampilan merupakan 

kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. 

3. Sikap (attitude) 

Di samping pengetahuan dan keterampilan, hal yang perlu diperhatikan adalah 

sikap perilaku kerja aparatur. Apabila aparatur mempunyai sifat yang 
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mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas 

yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

2.3. Sistem Pelayanan 

Secara definisi, sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama 

lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang 

utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, 1992), bisa juga diartikan sebagai 

suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks teroganisisr, berupa suatu 

himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan 

dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981). 

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman 

pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, 

buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing 

unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu 

sendiri. 

Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu 

rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu 

sistem pelayanan terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan 

itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan seperti mahalnya 

biaya, rendahnya kualitas atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak 

citra pelayanan di suatu tempat. 

Dengan uraian di atas, terdapat beberapa indikator-indikator sistem 

pelayanan yang menentukan  kualitas pelayanan publik, yaitu  : 
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1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan terkait dengan lokasi tempat 

pelayanan; 

2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan; 

3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 

4. Keterkaitan antara struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem pelayanan 

dengan kualitas pelayanan publik 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan 

kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu 

sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi rendahnya 

dan baik buruknya suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketepatan waktu, 

kemudahan dalam pengajuan, akurasi pelayanan yang bebas dari kesalahan dan 

biaya pelayanan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Semakin baik faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan maka kualitas pelayanan publik akan 

semakin baik pula dan semakin dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna 

hasil pelayanan, sehingga pelayanan publik yang berkualitas dapat tercapai. 

Apapun pelayanan kepada masyarakat tentunya telah ada suatu ketetapan 

tata laksananya, prosedur dan kewenangan sehingga penerima pelayanan puas 

terhadap apa yang telah diterimanya. Sehubungan dengan itu pelayanan kepada 

masyarakat harus mempunyai makna mutu pelayanan yang : 
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1. Memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan prosedur yang ditetapkan 

untuk penyelesaian setiap tugas dalam pemberian pelayanan.  

2. Memuaskan pelanggan artinya bahwa setiap keinginan orang yang menerima 

pelayanan merasa puas, berkualitas dan tepat waktu dan biaya terjangkau.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penarima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian.  

c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

e. Sarana dan prasarana, yang memadai.  

f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu pelayanan yang 

saling terkait, apabila terdapat salah satu sistem pelayanan yang terganggu maka 

secara keseluruhan akan mengganggu pula pelayanan itu sendiri. Menurut 

pandangan Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto (2006, h.140) bahwa kualitas 
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pelayanan publik merupakan hasil dari interaksi dari berbagai aspek, yaitu salah 

satunya sistem pelayanan. Sistem pelayanan yang baik akan menghasilkan 

kualitas pelayanan publik yang baik pula. Sistem pelayanan akan memberikan 

prosedur pelayanan yang memiliki standar dan dapat memberikan mekanisme 

kontrol di dalam sistem pelayanan tersebut sehingga segala bentuk 

penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan akan mudah diketahui.   

2.4. Fasilitas Pelayanan 

Dalam suatu pencapaian tujuan oganisasi, diperlukan alat atau sarana 

pendukung yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di organisasi tersebut. 

Fasilitas yang digunakan bermacam-macam bentuk, jenis maupun manfaatnya, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Kata fasilitas sendiri 

berasal dari bahasa Belanda “faciliteit” yang artinya prasarana atau wahana untuk 

melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas juga biasa dianggap suatu alat. 

Fasilitas kerja terkait dengan lingkungan kerja, karena lingkungan kerja juga 

merupakan fasilitas kerja, dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman maka 

pegawai/karyawan dapat melaksanakan kerja dengan baik. Menurut Moekijat 

(2001: 155) secara sederhana yang dimaksud dengan fasilitas adalah suatu sarana 

fisik yang dapat memproses suatu masukan (input) menuju keluaran (output) yang 

diinginkan.  

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan 

fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah 

ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas 
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juga merupakan alat untuk membedakan program lembaga pendidikan yang satu 

dari pesaing yang lainnya (Lupiyaodi, 2006:150). 

Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas organisasi 

berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal organisasi, memiliki 

jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk 

masa yang akan datang. Fasilitas kerja sangatlah penting bagi organisasi, karena 

dapat menunjang kinerja pegawai/karyawan, seperti dalam penyelesaian 

pekerjaan. 

Pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan diperlukan alat 

pendukung yang digunakan dalam proses atau aktifitas di organisasi tersebut. 

Fasilitas yang digunakan oleh setiap perusahaan bermacam-macam bentuk, jenis 

dan manfaatnya. Semakin besar aktifitas suatu perusahaan maka semakin lengkap 

pula fasilitas dan sarana pendukung dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan 

tersebut.  

Menurut Tjiptono ( 2004:19 ) fasilitas merupakan sumber daya fisik yang 

harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen,  sedangkan menurut 

Nirwana (2004:47) fasilitas merupakan bagian dari variabel pemasaran jasa yang 

memiliki peranan cukup penting, karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan 

tidak jarang sangat memerlukan fasilitas pendukung dalam penyampaiannya.  

Fasilitas merupakan sesuatu yang penting dalam usaha jasa, oleh karena 

itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, desain interior dan eksterior serta 

kebersihan harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang 

dirasakan konsumen secara langsung. Persepsi yang diperoleh dari interaksi 
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pelanggan dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di 

mata pelanggan. 

Menurut Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2004:46) unsur-unsur yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukan fasilitas jasa adalah : 

1. Pertimbangan / perencaan spasial  

Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain 

dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing 

respon intelektual maupun emosional dari pemakai orang atau yang melihatnya 

2. Perencanaan Ruangan  

Unsur ini mencakup perancangan interior dan arsitektur, seperti penempatan 

perabotan dan perlengkapannya dalam ruangan, desain aliran sirkulasi dan lain-

lain. 

3. Perlengkapan / Perabotan  

Perlengkapan memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai sarana pelindung 

barang-barang berharga berukuran kecil, sebagai barang pajangan, sebagai 

tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan sebagai sesuatu yang 

menunjukkan status pemilik atau penggunanya. 

4. Tata Cahaya  

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya adalah warna, 

jenis, dan sifat aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan, dan suasana yang 

diinginkan. 
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5. Warna  

Warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi.Warna dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan efisiensi dalam ruangan, menimbulkan kesan rileks, 

mengurangi kecelakaan. 

6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis  

Aspek penting dan saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual, 

penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, dan pemilihan bentuk 

perwajahan lambang atau tanda untuk maksud tertentu. 

Menurut Nirwana (2004:47) terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam merancang dukungan fisik atau fasilitas fisik, diantaranya 

adalah : 

1. Desain fasilitas  

2. Nilai fungsi  

3. Estet 

4. Kondisi yang mendukung  

5. Peralatan penunjang  

6. Seragam pegawai  

7. Laporan-laporan  

8. Garansi  

Beberapa pendapat pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dan 

pada intinya yaitu fasilitas yang diberikan kepada konsumen dapat mempermudah 

dalam menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Fasilitas yang 
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dimaksud dalam penelitian pada Warnet Dotnet adalah fasilitas fisik yang 

meliputi headsett, kamar mandi, tempat parkir, musholla. 

Masih banyak penyedia jasa yang tidak menyadari bahwa tata letak 

fasilitas memiliki pengaruh tersendiri terhadap perasaan dan respon 

pelanggan.Akan tetapi, tidak ada aturan pasti yang mengatur bagaimana bentuk 

tata letak fasilitas harus dirancang. Meskipun demikian, perusahaan jasa perlu 

mengembangkan pemahaman akan respon pelanggan terhadap berbagai aspek tata 

letak fasilitas jasa.  

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas adalah segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan dan 

sengaja disediakan untuk dipakai dan dipergunakan serta dinikmati oleh 

tamu/pelanggan, dan untuk penggunanya.Indikator fasilitas menurut Faisal (2005: 

22) adalah : komputer, meja kantor, parkir, bangunan kantor, dan transportasi.  

2.5. Kepuasan Masyarakat 

Dewasa ini banyak organisasi khususnya yang bergerak pada bidang 

organisasi jasa, menyatakan tujuan organisasinya adalah menjadi organisasi yang 

terbaik dalam memuaskan masyarakat atau pelanggannya. Cara penyampaiannya 

bervariasi, ada yang merumuskan dengan “pelanggan adalah raja”, “kepuasan 

pelanggan adalah tujuan kami”, “setia melayani anda”, “bagi kami anda yang 

utama”, dan lain sebagainya.  

Fenomena tersebut tidak hanya terlihat di organisasi swasta, bahkan di 

instansi pemerintah termasuk BUMN banyak dijumpai slogan-slogan senada.Hal 

ini terjadi karena semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan 
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masyarakat/pelanggan adalah merupakan aspek yang sangat penting agar mampu 

tetap bertahan dan memiliki daya saing yang kompetitif. 

Menurut penjelasan Kasmir (2008: 238), bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan penilaian dari pelanggaan atas penggunaan barang ataupun jasa 

dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaannya. Kemudian Tjiptono 

(2005: 349) mengemukakan bahwa : Kepuasan pelanggan adalah tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.  

Sedangkan menurut Sumarwan (2003: 322) mengemukakan bahwa: 

”Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan merupakan dampak dari perbandingan 

antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya 

diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut”. Ketika konsumen membeli 

suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut 

berfungsi (product performance). Kemudian pengertian kepuasan masyarakat 

menurut PERMENPANRB No: Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk 

atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik.Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor Kep/251M1PANl212004 menyebutkan bahwa segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
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pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2008:7) lebih mempertegas lagi 

dengan menyatakan bahwa pelayanan publik harus diartikan sebagai kewajiban 

yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah untuk 

memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan yang berkualitas dan bermutu 

adalah yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen, tujuannya agar penjualan 

jasa dapat lebih baik. Tingkat kepentingan konsumen terhadap jasa yang akan 

mereka terima dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dan sarana yang mereka 

peroleh. Bila jasa yang mereka nikmati berada jauh di bawah jasa yang mereka 

harapkan, para konsumen akan kehilangan minat terhadap pemberi jasa tersebut. 

Sebaliknya jika jasa yang mereka terima memenuhi atau melebihi tingkat 

kepentingan, mereka akan cenderung menggunakan kembali produk jasa tersebut.  

Menurut Ratminto dan Atik Septi (2010: 5) pelayanan publik atau 

pelayanan umum adalah : “Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 

dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan”. 

Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelengara pelayanan 

publik. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam 
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penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi 

publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi 

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Moleong, 2004:97). 

Pentingnya kepuasan pelanggan berkaitan dengan persaingan yang makin 

ketat, serta tingkat kerugian dan keuntungan organisasi. Khusus alasan yang 

terakhir, keuntungan, memang tidak selalu ditentukan oleh faktor kepuasan 

pelanggan, tetapi juga oleh kepercayaan dan kesetiaan pelanggan terhadap suatu 

produk dan organisasi. Bebarapa faktor itu jelas saling mempengaruhi karena di 

tengah ketatnya persaingan, kesetiaan pelanggan menjadi hal yang sangat sulit 

dipertahankan. 

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah mengukur perbedaan antara apa yang 

ingin diwujudkan oleh masyarakat dalam membeli suatu produk atau jasa dan apa 

yang sesungguhnya ditawarkan perusahaan (Tjiptono, 1997: 31). Kemudian 

menurut Bragan (1992: 51-53) yang memberikan alasan pengunaan Indeks 

Kepuasan Masyarakat sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan 

adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk 

mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari 

program mutu tersebut diukur dari kepuasan masyarakat”.  
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Sedangkan pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat menurut 

PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, adalah hasil 

pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka 

ditetapkan dengan skala 1- 4. 

Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur 

pemerintah sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang 

diharapkan oleh masyarakat luas. Dapat dipantau dari masih banyaknya keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Keluhan atas kelemahan pelayanan 

tersebut disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung pada saat menerima 

pelayanan maupun secara tidak langsung melalui media massa. Jika hal ini terus 

terjadi, maka dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur 

pemerintah. 

Pemerintah telah menetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunan 

Aparatur Negara Nomor: 25 tahun 2004, berdasarkan prinsip pelayanan yang 

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, 

sebagai unsur minimal yang harus ada dan dipakai sebagai dasar untuk digunakan 

dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah :  

1. Prosedur pelayanan,  

2. Persyaratan Pelayanan,  

3. Kejelasan petugas pelayanan,  

4. Kedisiplinan petugas pelayanan,  

5. Tanggung jawab petugas pelayanan,  
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6. Kemampuan petugas pelayanan,  

7. Kecepatan pelayanan, 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan  

9. Kesopanan dan keramahan petugas,  

10. Kewajaran biaya pelayanan, 

11. Kepastian biaya pelayanan, 

12. Kepastian jadwal pelayanan, 

13. Kenyamanan lingkungan, 

14. Keamanan Pelayanan,  

Karena prinsip pelayanan dinilai belum mampu memenuhi tuntutan dan 

aspirasi masyarakat akan pelayanan sesuai keputusan KEPMENPAN KEP/25/M. 

PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan (IKM), maka pemerintah telah 

melakukan perubahan kebijakan. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan 

ditetapkannya PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Adapun isi pedoman survei kepuasan masyarakat tersebut sesuai PERMENPAN 

No. 16 Tahun 2014 disusun berdasarkan :  

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan  

4. Biaya/Tarif  

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

6. Kompetensi Pelaksana  
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7. Perilaku Pelaksana  

8. Maklumat Pelayanan  

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Namun pada prakteknya masih memiliki kekurangan-kekurangan, 

sehingga pemerintah melakukan langkah perbaikan melalui Peraturan Mmenteri 

Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik.  

Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik, maka unsusr-unsur surveinya meliputi : 

1. Persyaratan    

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur    

3. Waktu penyelesaian    

4. Biaya/tarif  

5. Produk/spesifikasi jenis pelayanan   

6. Kompetensi pelaksana  

7. Perilaku pelaksana  

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan     

9. Sarana dan prasarana 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Dengan adanya pedoman tersebut di atas, maka penelitian yang terkait 

dengan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima pada instansi 

pelayanan publik termasuk pada unit kerja/instansi Pemerintah Daerah (Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) harus mengacu pada indikator dimaksud. 

2.6.  Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pelayanan publik merupakan bagian integral dari mekanisme sistem 

pemerintahan di samping fungsi.Isu pokok yang menjadi perhatian kita adalah 

bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan 

(Costumer). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (public 

service) yang dikelola pemerintah meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat, 

hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik. 

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di 

lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat”. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). 

Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Siklus pelayanan itu sendiri menurut A. Imanto, 2002 dalam Purwanto 
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(2017), adalah “Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu 

menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus 

layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan 

service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai 

dengan selesai jasa tersebut diberikan”. 

Ketika berbicara pelayanan, sebenarnya masyarakat sudah memerlukan 

pelayanan publik ketika seseorang berada dalam kandungan ketika hendak 

diperiksa oleh dokter pemerintah, setelah lahir mengurus akta kelahiran, saat 

mencapai usia 17 tahun memerlukan identitas dan (KTP), menjalani pendidikan, 

mendapatkan macam-macam perizinan dan sebagainya sampai seseorang 

meninggal dunia membutuhkan surat pengantar untuk penguburan ataupun surat 

kematian/akte kematian (Zaini Rohmad.dkk. 2014; 2015).  

Dalam menjalankan tugasnya, keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi 

suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan mereka akan selalu menentukan 

aktifitas mereka (Kumorotomo dan Margono, 1994). Pelayanan Publik adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan, dimana dalam penyelenggaraannya, aparatur pemerintah bertanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah 

memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai 

pungutan lainnya Mahmudi (2005). Pendapat tersebut mengisyaratkan betapa 
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besarnya peran dan fungsi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, 

sebagai perwujudannya pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat (public Service) dengan orientasi dan penekanan kepada 

mendahulukan kepentingan publik, mempermudah proses, mempersingkat 

prosedur dan biaya yang ringan (Zaini Rohmad, dkk., 2015).  

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala 

persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang 

bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau 

dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek 

pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

warganya. 

Dalam era reformasi dan otonomi pelayanan yang diberikan oleh satu 

organisasi pemerintah akan menjadi tolak ukur atau indikator bagi publik menilai 

kinerja suatu organisasi pemerintah, sehingga akan memperbesar tanggung 

jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan publik yang makin lama makin meningkat 

kebutuhannya. Pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada publik akan 

menumbuhkan kepercayaan atau dukungan publik kepada pemerintah atau 

organisasi pelayan. Berdasarkan dari berbagai fungsi tersebut, maka pemerintah 

harus semakin pandai memilah dan memilih urusan yang masih dikelolanya 

secara langsung. Mengingat ada beberapa fungsi yang pelaksanaannya dapat 

diserahkan kepada pihak swasta dengan menggunakan pola kemitraan 
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(partnership) antara pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakannya. Namun 

dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, maka tidak 

ada pilihan lain kecuali pemerintah yang berkewajiban menyediakan barang 

publik tersebut, khususnya yang berkaitan dengan rules atau aturan yang berlaku 

(kebijakan publik).  

Karakteristik manajemen sektor publik sangatlah berbeda dengan 

manajemen sektor swasta. Perbedaan karakteriktik tersebut adalah tujuan 

utamanya melayani masyarakat. Pada sektor swasta mendasarkan pada pilihan 

individu dalam menentukan pasar, sehingga pelayanan sektor swasta dituntut 

untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individu untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan. Oleh karena itu produk yang dihasilkan disesuaikan dengan pasar 

sasaran yang dituju, tidak memproduksi massal untuk semua pelanggan. Produk 

yang dihasilkan lebih bervariatif dan fleksibel untuk memenuhi permintaan 

pelanggan yang bervariatif. Di samping hal tersebut dengan sektor publik, dalam 

memberikan pelayanan tidak mendasarkan pada pilihan individu akan tetapi 

mendasarkan pada pilihan kolektif. Sektor publik mendasarkan pada tuntutan 

masyarakat yang sifatnya kolektif. 

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil adalah pencatatan 

peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil 
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pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting 

yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang 

untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal 

terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, 

kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan 

pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama 

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan 

data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan 

pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Adninistrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi 

Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang 

diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan 

memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 
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perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua 

masyarakat tanpa kecuali. Fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa 

diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta 

dalam pelaksanaan administrasi kependudukan; 

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting; 

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 

nasional, regional, serta lokal; dan 

5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan 

untuk: 

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk 

untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh 

penduduk; 

2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara 

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi 

perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; 
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5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait 

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang dikehendaki 

oleh Undang-Undang. 
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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1.  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta 

permasalahan yang telah dikemukakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis 

berikut ini digambarkan model kerangka konseptual pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat, di mana yang menjadi variabel bebas adalah 

kompetensi sumber daya manusia aparatur dengan indikator yang digunakan 

menurut Mulder (2014) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  Variabel 

bebas lainnya adalah sistem pelayanan dengan indikator yang digunakan menurut 

Dwiyanto (2006) adalah standar pelayanan dan sistem aplikasi, dan mekanisme 

pengaduan; sedangkan variabel bebas lainnya adalah fasilitas pelayanan dengan 

indikator digunakan menurut Faisal (2005) adalah gedung kantor, peralatan, dan 

mesin; serta yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan masyarakat dengan 

indikator yang digunakan menurut Faisal (2005) adalah kuantitas hasil kerja, 

kualitas hasil kerja, efisiensi dalam melaksanakan tugas, dan kreativitas.  

Mahmudi dalam Suci Derma Juita (2008) mengemukakan bahwa apabila 

dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, 

dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja 

organisasi secara keseluruhan akan baik. Supriyanto dan Sodikin dalam Supriandi 

(2020) menyatakan bahwa disiplin adalah salah satu latihan yang dirancang untuk 

menaikkan dan membuat ilmu, pendirian, dan tingkah laku karyawan bisa 

melakukan pekerjaan di antara rekan-rekannya dan meningkatkan kinerja mereka. 
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Berdasarkan konsepsional tentang pelayanan publik dalam bidang 

kependudukan berupa pendaftaran penduduk yang hasil akhirnya berupa dokumen 

atau akta kependudukan (KTP, akta kelahiran dan lain-lainnya), serta konsepsi 

tentang perumusan strategi dalam suatu organisasi dalam kaitannya dengan 

kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, maka   hasil dari kajian pustaka tersebut  

menjadi landasan dalam menyusun kerangka konseptual.  

Sesuai kajian pustaka yang telah dilakukan pada bab 2, peneliti lantas 

mendapat gambaran hubungan konseptual atas setiap variabel penelitian. Pada 

penelitian kuantitatif, hubungan antarvariabel tersebut menunjukkan hubungan 

sebab akibat sehingga digambarkan bahwa kompetensi sumber daya manusia 

aparatur, sistem pelayanan dan fasilitas pelayanan (variabel independen) sebagai 

penyebab dan kepuasan masyarakat (variabel dependen) adalah akibat. 

Hubungan pengaruh variabel tersebut dalam sistem pelayanan publik 

khususnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gowa dapat 

digambarkan sebagaimana skema berikut ini. 
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Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

sesuai dengan kajian teoritis, maka hipotesis yang merupakan rumusan ramalan 

jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelitiadalah : 

1. Kompetensi SDM aparatur berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.  

Kompetensi SDM aparatur (X1)  

Indikator:   

a. Pengetahuan  

b. Keterampilan   

c. Sikap 

(Mulder, 2014)  
 

Sistem Pelayanan (X2)  

Indikator:   

a. Standar pelayanan 

b. Sistem aplikasi 

c. Mekanisme pengaduan 

(Dwiyanto, 2006)  

 

Fasilitas Pelayanan (X3)  

Indikator:   

a. Gedung kantor 

b. Peralatan 

c. Mesin 

(Faisal, 2005)  

 

Kepuasan Masyarakay (Y)  

Indikator:   

a. Persyaratan    

b. Sistem, mekanisme, dan 

prosedur    

c. Waktu penyelesaian    

d. Biaya/tarif  

e. Produk/spesifikasi jenis 

pelayanan   

f. Kompetensi pelaksana  

g. Perilaku pelaksana  

h. Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan     

i. Sarana dan prasarana   

 (PERMENPAN No. 14/2017)  
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2. Sistem pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.  

3. Fasilitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.    

4. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah kompetensi sumber daya manusia 

aparatur. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi Operasional mencakup uraian dari konsep yang sudah dirumuskan 

dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari 

suatu penelitian. Variabel penelitian ini ditentukan oleh landasan teori yaitu 

kompetensi SDM aparatur (dengan simbol X1), sistem pelayanan (dengan simbol 

X2) dan fasilitas pelayanan (dengan simbol X3) masing-masing sebagai variabel 

bebas sertakepuasan masyarakat (Y) sebagai variabel terikat. Secara operasional 

keempat variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kompetensi SDM aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 
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efektif dan efisien. Kompetensi SDM aparatur diukur dengan indikator 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

b. Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan 

yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu pelayanan, yang apabila 

salah satunya terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan pelayanan itu 

sendiri. Sistem pelayanan diukur dengan indikator standar pelayanan, sistem 

aplikasi, dan mekanisme pengaduan.  

c. Fasilitas pelayanan adalah prasarana dan sarana pendukung dalam aktivitas 

organisasi berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal organisasi, 

memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan 

manfaat untuk masa yang akan datang. Fasilitas pelayanan diukur dengan 

indikator gedung kantor, peralatan dan mesin. 

d. Kepuasan masyarakat (Y) adalah hasil pengukuran kepuasan publik 

(masyarakat) atas penyelenggaraan pelayanan yang telah diterima atau 

dinikmati di bidang pendaftaran penduduk oleh instansi pengelola administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gowa. Kepuasan 

masayarakat ini diperoleh melalui hasil penilaian kepuasan masyarakat yang 

turut memberikan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi harapan bahkan melebihi harapan masyarakat.  
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Kepuasan masyarakat diukur dengan indikator persyaratan; sistem, 

mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk/spesifikasi 

jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan 

pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana. 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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk 

penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode 

terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan 

keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk 

mempelajari topik dalam penelitian ini. 

Setelah memperhatikan seluruh kriteria pemilihan pendekatan penelitian, 

maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menjawab hipotesis yang telah 

ditetapkan. Maka dari itulah, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif untuk mengukur Pengaruh Kompetensi SDM Aparatur, Sistem 

pelayanan, dan Fasilitas pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam 

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.  

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan November 

sampai dengan bulan Desember 2020. 
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4.3. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Gowa 

yang dilayani dalam administrasi kependudukan selama bulan November hingga 

Desember 2020 yang dihitung berdasarkan rerata per hari selama sebulan dengan 

memperhitungkan pemberlakuan pembatasan hari kerja selama masa pandemic 

Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 

berjumlah 240 orang. 

Dalam pelaksanaan penelitian hanya melibatkan sampel yang hanya 

diambil probability sampling yaitu seluruh anggota populasi memiliki peluang 

yang sama untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yang mana teknik 

ini untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling, 

yakni setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama 

untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya yang berasal dari 

berbagai kecamatan se Kabupaten Gowa dengan jumlah 148 sampel. 

4.4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Angket/Kuisioner 

Angket/kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan penyebaran kuisioner atau angket yang dibagikan kepada masyarakat 

sebagai responden di wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Gowa. Kuisioner diisi oleh responden diberi waktu yang 

cukup untuk mengisi dan diberi ruang untuk penjelasan atas pertanyaan 

kuisioner. Data yang telah lengkap dikumpulkan dan diperiksa, untuk 

selanjutnya digunakan sebagai data penelitian. Setelah instrumen penelitian 

disusun, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap face dan content 

validity, kalimat serta maksud dari setiap pernyataan. 

Kuisioner yang telah dikumpulkan dibuatkan tabulasi data dengan 

excel. Data yang diperoleh dari distribusi instrumen penelitian secara 

keseluruhan selanjutnya diperiksa, ditabulasi, di-screening, serta dianalisis 

untuk menjawab dan membahas masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

Dalam tahapan ini data yang diperoleh diolah dalam perhitungan SPSS. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian melainkan melalui dokumen. Pada penelitian 

ini digunakan dokumentasi resmi dengan mengumpulkan data yang diperoleh 

langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa 

untuk mendukung penelitian ini. 

4.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukan (Hasan, 2002:82). 
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Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian  melalui kuisioner atau angket yang dibagikan kepada masyarakat 

yang sedang melakukan pengurusan dokumen maupun kepada yang sudah 

memiliki dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui riset 

perpustakaan (library research) untuk melengkapi data primer yang telah 

penulis dapatkan dari riset lapangan. Olehnya itu penulis juga mengambil data 

sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku, literatur, bahan kuliah 

dan majalah-majalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini 

peneliti juga mengumpulkan sejumlah dokumen dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

4.6. Skala dan Pengukuran Data  

Pengukuran data penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap 

obyek. Penggunaan Skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut :   

1. Memiliki banyak kemudahan;  

2. Memiliki realibilitas tinggi dalam mengurutkan subyek berdasarkan persepsi;  

3. Lebih fleksibel dibanding teknik yang lain;  

4. Aplikatif pada berbagai situasi.  

Pengolahan data Skala Likert termasuk dalam skala interval. Penentuan 

Skala Likert dalam penelitian ini dari skala 1 sampai dengan 5. Pedoman untuk 

pengukuran semua variabel adalah dengan menggunakan 5 poin kategori dari 
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masing-masing jawaban dengan suatu kriteria menurut Cooper dkk dalam Jannah 

(2015) sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju (Skor 5); Baik/Setuju (Skor 4); 

Cukup Baik/Netral (Skor 3); Tidak Baik/Tidak Setuju (Skor 2); Sangat Tidak 

Baik/Sangat Tidak Setuju (Skor 1).  

4.7. Pengujian Instrumen Penelitian   

Angket sebelum digunakan dalam pengumpulan data di lapangan, harus 

memenuhi dua uji instrumen yaitu tingkat validitas dan realibilitas. Pengujian 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau 

sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuisioner, maka keseriusan atau kesungguhan 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan unsur penting 

dalam penelitian.Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama 

menurut Cooper dkk dalam Jannah (2015) yaitu: valid atau shahi, reliabel atau 

andal dan praktis. Bilamana alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat 

dipercaya dan tidak andal atau reliabel, maka hasil penelitian tidak akan 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji 

kuisioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (test of 

validity) dan uji reliabilitas (test of reliability). 

Pada penelitian ini, uji validitas dan realibilitas dilakukan untuk 

memastikan tingkat validitas dan realibilitas instrumen. Hasil analisisnya 
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menunjukkan semua variabel penelitian adalah valid berdasarkan nilai koefisien 

korelasi lebih besar dari 0,30 pada semua item pernyataan setiap indikator. 

Kemudian nilai koefisien korelasi cronbach alpha lebih besar dari 0.60 

menunjukkan seluruh variabel penelitian adalah realibel.Dengan terpenuhinya uji 

instrumen validitas dan reliabilitas angket, maka pengumpulan data penelitian 

dilapangan sudah tepat dilakukan.  

4.7.1. Uji Validitas Instrumen (Test of Validity) 

Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila mampu 

mengukur indikator yang akan diukur dan dapat mengungkapkan data serta 

variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Validitas merupakan ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam 

mengukur konstruk yang seharusnya di ukur. Uji validitas adalah ketepatan skala 

atas pengukuran instrumen yang dugunakan dengan maksud untuk menjamin 

bahwa alat ukur yang digunakan, dalam hal ini pernyataan pada kuesioner sesuai 

dengan obyek yang diukur. Instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya. 

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara 

skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau α = 0,05. Instrumen 

dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi korelasi ≤ dari 95% atau α = 0,05 

menurut Sugiono dalam Jannah (2015).  

Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi product 

moment Pearson. Kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen yang 

dikatakan valid jika nilai r ≥ 0.30 (cut of point) Sugiono dalam Jannah (2015).  
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4.7.2.  Uji Reliabilitas Instrumen (Test Of Reliability)  

Uji Reliabilitas adalah uji kehandalan yang bertujuan mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau 

konsistensi internal dari jawaban atau pernyataan jika pengamatan dilakukan 

secara berulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil yang 

diperolehrelatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabilitas).  

4.8.  Metode Analisis Data  

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan pengaruh kompetensi SDM aparatur, sistem pelayanan, dan 

fasilitas kerja terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

Dalam analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk memperjelas 

deskripsi variabel. Teknik analisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil 

kuisioner dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple 

regression analysis). 

Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

(X) yang ditunjukkan oleh Kompetensi SDM aparatur, sistem pelayanan, dan 

fasilitas pelayanan terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan oleh kepuasan 

masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah :  

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 +e  
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Dimana:  

Y   = Kepuasan masyarakat  

a   = Konstanta   

X1  = Kompetensi SDM aparatur 

X2  = Sistem pelayanan 

X3  = Fasilitas pelayanan 

b1, b2, b3 = Koefisien pengaruh 

e  = Kesalahan prediksi 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi 

SDM aparatur (X1), Sistem pelayanan (X2), dan Fasilitas pelayanan (X3) 

terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan masyarakat (Y) secara bersama-sama, 

maka dilakukan uji F. Kemudian untuk mengetahui Kompetensi SDM aparatur 

(X1), Sistem pelayanan (X2), dan Fasilitas pelayanan (X3) terhadap variabel 

terikat yaitu Kepuasan masyarakat (Y) secara parsial maka dilakukan uji t. 

a. Pengujian hipotesis secara parsial  

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai 

berikut :  

1) H0 berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.  

2) H1 berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.    



51 
 

 

3) Dengan tingkat signifikansi a = 5 % dan dengan degree of freedom (n- k-1) 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas. 

Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% 

dan df = (n - 1), sehingga menurut Priyatno dalam Jannah (2015):    

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel 

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.    

2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti variabel 

bebas secara parsial tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel 

terikat.    

b. Pengujian hipotesis secara simultan  

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel terikat. Hipotesis statistiknya dinyatakan 

sebagai berikut :  

a) H0 berarti variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat.    

b) H1 berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.    

c) Dengan tingkat signifikan a = 5 % dan dengandegree of freedom (k) dan (nk-

1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel bebas.    

Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut : 
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       F =  

 

Dimana:   

R
2  

= R Square   

n  = Jumlah data  

k  = Jumlah variabel bebas   

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 

5% dan df = (n - 1), sehingga menurut Priyatno dalam Jannah (2015) : 

a) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel 

bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.    

b) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti variabel 

bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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BAB  V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Deskripsi Data 

5.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Pada analisis deskriptif akan dijelaskan gambaran profil responden 

penelitian menurut usia, status perkawinan, dan pendidikan terakhir yang 

ditamatkan sebagaimana pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.1. Profil Responden Menurut Usia 

 

Kelompok Umur Responden  F % 

≤ 30 tahun 21 14 

31 – 45 tahun 89 60 

≥ 46 tahun 38 26 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Dari pengelompokan menurut usia, nampak bahwa jumlah responden yang 

berumur lebih dari 31 tahun menjadi kelompok terbesar yakni sekitar 60 persen 

dari total responden. Sedangkan kelompok umur yang terendah frekuensinya 

adalah kelompok yang usianya kurang dari 30 tahun yakni hanya sekitar 14 persen 

dari total responden.   
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Selanjutnya berdasarkan pengelompokan status pernikahan nampak bahwa 

76 persen dari responden telah menikah dan sisanya 24 persen belum menikah. 

 

 

Tabel 5.2. Profil Responden Menurut Status Pernikahan 

 

Kelompok Umur Responden  F % 

Menikah  112 76 

Belum Menikah 36 24 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Sedangkan berdasarkan pengelompokan responden menurut jenjang 

pendidikan yang ditamatkan, nampak bahwa kelompok yang tamat SMA 

merupakan kelompok yang dominan yakni 39 persen, kemudian disusul masing-

masing sekitar 21 persen kelompok tamat SMP dan 16 persen kelompok tamat 

SD. Kelompok umur responden yang terendah frekuensinya adalah yang belum 

bersekolah ataupun tidak tamat  SD. 

Tabel 5.3. Profil Responden Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Kelompok Pendidikan  Responden  F % 

Tidak Tamat SD 
2 1 

SD 23 16 

SMP 31 21 

SMA 57 39 

D1 – D3 9 6 

S1 21 14 

S2 keatas 5 3 
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Sedangkan menurut jenis kelamin, responden perempuan lebih besar 

jumlahnya yakni sekitar 54 persen dibandingkan laki-laki yang hanya 46 persen. 

 

 

 

 

Tabel 5.4. Profil Responden Menurut Jenis Kelamin 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Dari uraian di atas, nampak bahwa pola distribusi responden hampir 

mengikuti pola distribusi populasi penduduk Kabupaten Gowa, baik dari 

pengelompokan menurut usia, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin. 

5.1.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Deskripsi data hasil penelitian memberikan gambaran  mengenai  

distribusi  data  baik berupa  tabel frekuensi, ukuran  pemusatan  dan  ukuran 

penyebaran.  Hasil  perhitungan  statistik  deskriptif  secara lengkap  dapat dilihat  

pada Lampiran. Adapun masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kompetensi SDM Aparatur (X1) 

Deskripsi kompetensi SDM aparatur didasarkan pada 3 pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 3 pertanyaan 

tentang kompetensi SDM aparatur dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut : 

 

Kelompok Umur Responden  F % 

Laki-laki  68 54 

Perempuan 80 46 
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Tabel 5.5. Deskripsi Responden Terhadap Kompetensi SDM Aparatur 

Indikator 

Kriteria Penilaian 

Total 
Rata

-rata Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

Kompe-

tensi 

SDM 

Aparatur 

(X1) 

X1-1 
34 

(23,0%) 

106 

(71,6%) 

8 

(5,4%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,17 

X1-2 
30 

(20,3%) 

114 

(77,0%) 

4 

(2,7%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,18 

X1-3 
47 

(31,7%) 

100 

(67,6%) 

1 

(0,7%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,31 

Rata-rata Kompetensi SDM Aparatur  4,22 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka tanggapan responden yang berkaitan  

dengan item kompetensi SDM aparatur dapat diuraikan sebagai berikut : 

1)  Dengan tingkat pendidikan yang memadai maka petugas akan lebih baik 

dalam memberikan pelayanan, pada umumnya responden mengemukakan 

setuju dengan rata-rata 4,17.   

2)   Dengan tingkat keterampilan yang memadai, maka petugas akan lebih baik 

dalam memberikan pelayanan, pada umumnya responden mengemukakan 

setuju dengan rata-rata 4,18.  
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3)  Dengan sikap perilaku yang baik maka petugas akan memberikan pelayanan 

memuaskan bagi masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan 

setuju dengan rata-rata 4,31.   

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi SDM aparatur 

umumnya berkategori tinggi dengan rata-rata 4,22. 

2. Sistem Pelayanan (X2) 

Deskripsi fasilitas pelayanan didasarkan pada 3 pertanyaan yang diajukan 

kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 3 pertanyaan tentang sistem 

pelayanan dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut : 

Tabel 5.6. Deskripsi Responden Terhadap Sistem Pelayanan 

Indikator 

Kriteria Penilaian 

Total 
Rata-

rata Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

Sistem 

Pelayanan 

(X2) 

X2-1 
24 

(6,2%) 

117 

(79,1%) 

7 

(4,7%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,13 

X2-2 
26 

(17,6%) 

116 

(78,4%) 

6 

(4,0%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,14 

X2-3 
22 

(14,9%) 

120 

(81,1%) 

6 

(4,0%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,11 

Rata-rata Sistem pelayanan 4,12 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Berdasarkan tabel  di atas,  maka tanggapan responden yang berkaitan  

dengan item sistem pelayanandapat diuraikan sebagai berikut : 
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1) Kejelasan standar pelayanan (Standar Operasional Prosedur, biaya, jenis 

produk, waktu dan maklumat pelayanan) akan mendukung sistem pelayanan 

administrasi kependudukan yang baik, pada umumnya responden 

mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,13. 

  

2) Penerapan sistem aplikasi (informasi dan telekomunikasi) SIAK dan 

semacamnya akan mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan 

yang baik, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 

4,14. 

3) Adanya sistem pengaduan, saran dan masukan masyarakat akan mendukung 

sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baik, pada umumnya 

responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,11. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pelayanan umumnya 

berkategori tinggi dengan rata-rata 4,12. 

3. Fasilitas Pelayanan (X3) 

Deskripsi fasilitas pelayanan didasarkan pada 3 pertanyaan yang diajukan 

kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 3 pertanyaan tentang 

fasilitas pelayanandapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut: 

Tabel 5.7. Deskripsi Responden Terhadap Fasilitas Kerja 

Indikator 

Kriteria Penilaian 

Total 
Rata-

rata Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

Fasilitas 

pelayanan X3-1 
28 

(18,9%) 

118 

(79,7%) 

2 

(1,4%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,18 
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(X3) 

X3-2 
19 

(12,8%) 

128 

(86,5%) 

1 

(0,7%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,13 

X3-3 
11 

(7,4%) 

136 

(91,9%) 

1 

(0,7%) 
0 0 

148 

(100%) 
4,06 

Rata-rata Fasilitas pelayanan 4,12 

Sumber : Hasil Analisis 

Berdasarkan tabel  di atas,  maka tanggapan responden yang berkaitan  

dengan item fasilitas pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Adanya gedung perkantoran dan lay out (siklus pelayanan) dan pengaturan 

ruang pelayanannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa telah mendukung pelayanan administrasi kependudukan 

dengan baik, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 

4,18. 

2) Adanya peralatan perkantoran dan pengaturan penggunaanya pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah mendukung 

pelayanan administrasi kependudukan dengan baik, pada umumnya responden 

mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,13. 

3) Adanya mesin (komputer dan jaringan internet, listrik dan lain-lain) yang 

digunakan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Gowa telah mendukung pelayanan administrasi kependudukan dengan baik, 

pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,06. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata fasilitas pelayanan umumnya 

berkategori tinggi dengan rata-rata 4,12. 

4. Kepuasan Masyarakat 
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Deskripsi kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan didasarkan pada 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden.  

Tanggapan responden terhadap ke 9 pertanyaan tentang kinerja dapat dilihat pada 

Tabel 5.8  berikut : 

 

Tabel 5.8. Deskripsi Responden Terhadap Kepuasan Masyarakat 

Indikator 

Kriteria Penilaian 

Total 
Rata

-rata Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

Kepuas

an 

Masya-

rakat 

(Y) 

Y-1 
5 

(3,4%) 

143 

(96,6%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,03 

Y-2 
73 

(49,3%) 

75 

(50,7%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,49 

Y-3 
81 

(54,7%) 

67 

(45,3%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,55 

Y-4 
39 

(26,4%) 

109 

(73.6%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,26 

Y-5 
59 

(39,9%) 

89 

(60,1%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,44 

Y-6 
59 

(39,9%) 

89 

(60,1%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,44 

Y-7 
88 

(59,4%) 

60 

(40,6%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,59 
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Y-8 
26 

(17,6%) 

122 

(82,4%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,18 

Y-9 
88 

(59,4%) 

60 

(40,6%) 
0 0 0 

148 

(100%) 
4,59 

Rata-rata Kepuasan Masyarakat 4,39 

Sumber : Hasil Analisis 

Berdasarkan tabel  di atas,  maka tanggapan responden yang berkaitan  

dengan item kepuasan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Kejelasan persyaratan untuk pelayanan administrasi kependudukan telah 

diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, pada 

umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,03.  

2) Kejelasan sistem, mekanisme dan prosedur untuk pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada 

masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 

4,49. 

3) Efisiensi waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan telah 

diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, pada 

umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,55. 

4) Efisiensi biaya/tarif pelayanan administrasi kependudukan telah diterapkan 

dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa 
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sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, pada umumnya responden 

mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,26. 

5)  Kejelasan produk/spesifikasi jenis pelayanan administrasi kependudukan telah 

diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, pada 

umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,44. 

6) Penempatan petugas yang kompeten dalam pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada 

masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 

4,44. 

7)  Perilaku petugas yang peduli, ramah dan sopan untuk pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada 

masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 

4,59. 

8)  Penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk pelayanan 

administrasi kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga memberikan 

kepuasan kepada masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju 

dengan rata-rata 4,18. 

9) Keberadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelayanan 

administrasi kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas 



63 
 

 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sehingga memberikan 

kepuasan kepada masyarakat, dapat memberikan kemudahan dalam bekerja, 

pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 4,59. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan umumnya berkategori tinggi dengan rata-

rata 4,39. 

5.1.3. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

1) Hasil uji validitas instrumen variabel Kompetensi SDM Aparatur (X1) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit < 

 0,01), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel 5.9. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM Aparatur (X1) 

Indikator R hit Sig Keterangan 

X1 

X1-1 0.501 0.000 Valid 

X1-2 0.823 0.000 Valid 

X1-3 0.753 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

2) Hasil uji validitas instrumen variabel Sistem Pelayanan (X2) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS), ternyata 
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menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit < 

 0,01), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.10. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelayanan (X2) 

Indikator R hit Sig Keterangan 

X2 

X2-1 0.868 0.000 Valid 

X2-2 0.881 0.000 Valid 

X2-3 0.651 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

3) Hasil uji validitas instrumen variabel Fasilitas Pelayanan (X3) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS), ternyata 

menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit < 

 0,01), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

Tabel  5.11. Hasil Uji Validitas Variabel Fasilitas Pelayanan (X3) 

 

Indikator R hit Sig Keterangan 

X3 

X3-1 0.674 0.000 Valid 

X3-2 0.466 0.000 Valid 

X3-3 0.594 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

4) Hasil uji validitas instrumen variabel Kepuasan Masyarakat (Y) 

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS), ternyata 
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menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid (sig.rhit < 

 0.01), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel  5.12. Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Masyarakat (Y) 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas  dimaksudkan untuk mengetahui  konsistensi instrumen. 

Semua  instrumen dikatakan  reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan 

Indikator R hit Sig Keterangan 

Y 

Y-1 0.055 0.000 Valid 

Y-2 0.378 0.000 Valid 

Y-3 0.539 0.000 Valid 

Y-4 0.573 0.000 Valid 

Y-5 0.175 0.000 Valid 

Y-6 0.264 0.000 Valid 

Y-7 0.632 0.000 Valid 

Y-8 0.376 0.000 Valid 

Y-9 0.632 0.000 Valid 
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yang  tinggi, jika instrumen tersebut  memberikan hasil  yang tetap. Ini berarti 

bahwa instrumen dikatakan reliabel  apabila diujicobakan  pada subyek lain  

dan dalam waktu yang lain pula  akan mempunyai hasil yang sama. Hasil uji  

realibilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada  Tabel 5.13 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  5.13. Hasil Uji Reliabilitas 

No. 

Item  
Variabel  

Nilai Alpha 

Cronbach’s 
Ket 

1 Kompetensi SDM aparatur (X1) 0.437 Realibel 

2 Sistem Pelayanan (X2) 0.724 Realibel 

3 Fasilitas Pelayanan (X3) -0.004 Cek item 

3 Kepuasan Masyarakat (Y) 0.411 Realibel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan perhitungan hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel 

dengan menggunakan Program SPSS menunjukkan bahwa semua variabel reliabel 

bila dilihat dari nilai Alpha Cronbachnya (kecuali X3). Nilai signifikan yang lebih 

besar dari ketentuan dapat dijelaskan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima dimana 

reliability pada fasilitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat. Berdasarkan analisis penelitian yang ditunjukan dengan 

dataresponden, pada kenyataanya dalam pemberian pelayanan administrasi 
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kependudukan belum secara maksimal dalam pemanfaatan dan pengaturan 

fasilitas pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan data sekunder bahwa dalam 

fasilitas pelayanan, petugas tidak melakukannya secara optimal dan jumlah yang 

disediakan oleh organisasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

permasalahan yang lainnya yaitu pengaturan persediaan dan pengelolaan aset 

yang belum optimal. 

 

 

5.2. Pembahasan 

5.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas (pengaruh kompetensi SDM aparatur, sistem pelayanan, dan 

fasilitas pelayanan) terhadap variable terikat (kepuasan masyarakat) dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Persamaan regresi linear berganda dengan 

tiga variabel bebas  yang diperoleh yaitu : 

Y = 2,318 + 0,257X1 + 0,177X2+0,062X3 

Dari persamaan di atas maka dapat dijadikan acuan untuk diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

 Konstanta bernilai positif artinya bahwa ketika Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan tidak mempertimbangkan kompetensi SDM aparatur, sistem 

pelayanan, dan fasilitas pelayanan maka kepuasan masyarakat akan tetap 

meningkat atau positif senilai konstanta tersebut. 
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 Koefisien kompetensi SDM aparatur bernilai positif artinya setiap kenaikan 

kompetensi SDM aparatur akan diikuti peningkatan terhadap kepuasan 

masyarakat. 

 Koefisian sistem pelayanan bernilai positif dapat diartikan bahwa jika 

terdapat sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil meningkat, maka akan disertai pula  peningkatan kepuasan 

masyarakat. Sedangkan jika terjadi penurunan sistem pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan diikuti penurunan kepuasan 

masyarakat. 

 Koefisien fasilitas pelayanan bernilai positif dapat diartikan bahwa setiap 

kenaikan fasilitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

maka akan disertai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat. Sedangkan 

apabila terjadi penurunan pemanfaatan fasilitas pelayanan yang dilakukan 

oleh Dinas maka akan disertai dengan penurunan kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Nilai konstanta sebesar 2,318 menunjukkan besarnya kepuasan masyarakat 

(Y) yang tidak dipengaruhi oleh kompetensi SDM aparatur (X1), sistem 

pelayanan (X2) dan fasilitas pelayanan (X3). Artinya jika kompetensi SDM 

aparatur (X1), sistem pelayanan (X2) dan fasilitas pelayanan (X3) = 0, maka 

kepuasan masyarakat (Y) akan sebesar 2,318. Hal ini menunjukkan adanya faktor 

lain yang bisa mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, 

selain kompetensi SDM aparatur, sistem pelayanan dan fasilitas pelayanan. 
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Nilai koefisien regresi kompetensi SDM aparatur (X1) = 0,257 

menunjukkan adanya arah pengaruh positif dari kompetensi SDM aparatur (X1) 

terhadap kepuasan masyarakat (Y). Artinya jika kompetensi SDM aparatur naik 

satu satuan (semakin baik), maka kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa akan naik sebesar 0,257, dalam kondisi sistem pelayanan dan 

fasilitas pelayanan tetap atau tidak berubah. 

Nilai koefisien regresi sistem pelayanan (X2) = 0,177 menunjukkan 

adanya arah pengaruh positif sistem pelayanan (X2) terhadap kepuasan 

masyarakat (Y). Artinya jika sistem pelayanan naik satu satuan (semakin tinggi), 

maka kepuasan masyarakat dalam pelayanan administasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa akan naik sebesar 

0,177, dalam kondisi kompetensi SDM aparatur dan fasilitas pelayanan tetap atau 

tidak berubah. 

Nilai koefisien regresi fasilitas pelayanan (X3) = 0,062, menunjukkan 

adanya arah pengaruh positif fasilitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan 

masyarakat (Y). Artinya jika fasilitas pelayanan naik satu satuan (semakin tinggi), 

maka kepuasan masyarakat dalam pelayanan administasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa akan naik sebesar 

0,062, dalam kondisi kompetensi SDM aparatur dan sistem pelayanan tetap atau 

tidak berubah. 

5.2.2. Pengujian Hipotesis 
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Untuk uji hipotesis, uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F menghasilkan F hitung > 

Ftabel dan nilai signifikansi < 0,05 (α = 5%), maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan variabel bebas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

Y. Untuk menjawab hal tersebut maka perlu dibandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel dengan derajat kebebasan pembilang (Numerator, df) menggunakan K-1 

atau jumlah variabel dikurangi 1. Derajat kebebasan penyebut (Denominator, df) 

menggunakan n – K atau jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. 

Dari Tabel 5.14 diketahui F hitung = 27,610 > F table 2,670 (df1 = 3, df2= 

144, α = 0,05), dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM 

aparatur, sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Gowa. Hal ini berarti 

hipotesis penelitian dapat diterima. Hal ini didukung dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Bawole (2012) yang menyatakan kompetensi 

SDM aparatur, sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan masyarakat. 

Tabel 5.14. Hasil Uji F 

Model Sum of df Mean F Sig. 
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Squares Squares hitung 

Regression 

Residual  

Total 

1,958 

3,404 

5,363 

3 

144 

147 

0,653 

0,024 

27,610 0,000 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

 
 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap 

variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan 

t tabel. 

Tabel 5.15. Hasil Uji - t 

 

Variabel B Beta t hitung Sig. 

Kompetensi SDM aparatur (X1) 

Sistem pelayanan (X2) 

Fasilitas Pelayanan (X3) 

0,257 

0,177 

0,062 

0,442 

0,329 

0,067 

5,892 

4,901 

0,881 

0,000 

0,000 

0,380 

Sumber Data Primer yang diolah, 2021 

 

Dari Tabel 5.15 di atas dapat diperoleh beberapa penjelasan sebagai 

berikut: Pengujian pengaruh kompetensi SDM aparatur (X1) terhadap kepuasan 

masyarakat (Y) menghasilkan t hitung = 5,892 > t tabel t tabel 1,976 (df = 144, 

α/2 = 0,025), dengan nilai signifikansi = 0,000 > 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM 

aparatur berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten Gowa. Semakin tinggi kompetensi SDM aparatur, yang dibarengi 

dengan penerapan sistem pelayanan yang semakin baik dan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan yang semakin memadai, akan meningkatkan secara signifikan kepuasan 

masayarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Hal ini berarti hipotesis 

pertama penelitian dapat diterima. Bila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Suprapto, Banga dan Husain (2018) yang menyatakan bahwa 

kompetensi SDM aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

masyarakat, maka dalam penelitian ini terlihat memang ada pengaruh secara 

signifikan.  

Sebaliknya jika kompetensi SDM aparatur semakin buruk akan berdampak 

negatif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga kompetensi SDM aparatur yang 

semakin buruk, akan menurunkan secara signifikan kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Gowa. 

Pengujian pengaruh sistem pelayanan (X2) terhadap kepuasan masyarakat 

(Y) menghasilkan t hitung = 4,901> t tabel 1,976 (df = 144,α/2 = 0,025), dengan 

nilai signifikansi = 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

Penerapan sistem pelayanan dengan standar pelayanan yang jelas, 

pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang terhubung dalam SIAK serta 
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penerapan mekanisme pengaduan yang semakin baik, akan signifikan 

meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini berarti hipotesis kedua penelitian 

dapat diterima. Hal ini jika merujuk dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Pricilia Dwi Candra (2017) yang menyatakan ada pengaruh yang 

signifikan antara sistem pelayanan terhadap kepuasan masyarakat, maka terjadi 

hal yang sama yakni berpengaruh signifikan pada lingkup Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.  

Sebaliknya jika sistem pelayanan semakin buruk atau berdampak negatif 

terhadap kepuasan masayarakat maka sistem pelayanan yang semakin buruk 

tersebut, akan menurunkan secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Gowa. 

Pengujian pengaruh fasilitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan 

masyarakat (Y) menghasilkan t hitung = 0,881< t tabel t tabel 1,976 (df = 144, α/2 

= 0,025), dengan nilai signifikansi = 0,380 > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan tidak 

memiliki signifikansi pengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan karena 

adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya beberapa kondisi 

yang berubah dari kebiasaannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol 

Kesehatan dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta 

dukungan Peraturan Bupati Gowa Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan 
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Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah sehingga ada pembatasan 

kegiatan masyarakat termasuk kunjungan langsung/tatap muka dalam proses 

pengurusan berkas kependudukan sehingga menjadi salah satu penyebab fasilitas 

pelayanan berupa gedung kantor, peralatan dan mesin kurang dibutuhkan lagi oleh 

masyarakat.   

Hasil perhitungan ini tidak sepenuhnya persis dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Noviasari (2016) yang menyatakan ada 

pengaruh yang signifikan antara fasilitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat 

sehingga semakin baik fasilitas pelayanan maka semakin besar tingkat kepuasan 

masyarakat, sebaliknya jika fasilitas pelayanan digunakan semakin buruk atau 

berdampak negatif terhadap kepuasan masyarakat maka fasilitas pelayanan yang 

semakin buruk tersebut, akan menurunkan secara signifikan terhadap kepuasan 

masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

5.2.3. Pengujian Koefisien Regresi  

Tabel 5.16. Koefisien Determinan Berganda 

 

R R2 

0,604 0,365 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 
 

Dari Tabel 5.16 nampak bahwa nilai R2 yang dihasilkan sebesar 0,365. Hal 

ini berarti kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh 
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kompetensi SDM aparatur, sistem pelayanan dan fasilitas pelayanan sebesar 36,50 

persen, sedangkan sisanya sebesar 63,50 persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

 

 

 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan  yang telah dikemukakan  di 

atas dapat ditarik beberapa  kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia aparatur dan sistem pelayanan 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sedangkan fasilitas pelayanan berpengaruh 

tidak signifikan secara parsial terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

SDM aparatur berpengaruh dominan terhadap kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kompetensi SDM aparatur akan semakin meningkatkan kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, disusul variabel sistem 

pelayanan dan fasilitas pelayanan .  

2. Variabel kompetensi SDM aparatur,  sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa yang berarti bahwa peningkatan kompetensi SDM aparatur,  

sistem pelayanan, dan fasilitas pelayanan akan mempengaruhi  peningkatan 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

3. Model persamaan regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel terbesar 

adalah kompetensi SDM aparatur. Olehnya itu, variabel yang dominan ini 

(kompetensi SDM aparatur) dapat diberikan prioritas dalam upaya secara 

bersama-sama dengan pembenahan pada variabel lainnya (perbaikan sistem 

pelayanan dan pemenuhan fasilitas pelayanan). 

6.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini kepada 

para pihak yang berkepentingan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut : 

1. Melihat angka koefisien variabel dari persamaan regresi yang diperoleh dan 

dari hasil deskriptif jawaban responden pada variabel kompetensi pendidikan 

yang menunjukan mean jawaban responden pada item pertanyaan variabel 

tingkat pendidikan formal, pelatihan teknis dan fungsional, serta 

pembentukan sikap petugas termasuk dalam kategori cukup tinggi, dimana 
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nilai rata-rata keseluruhan variabel kompetensi SDM aparatur (X1) 

menunjukkan bahwa perlu memperhatikan lagi ketepatan dalam penempatan 

pegawai sesuai latar belakang disiplin ilmu serta berdasarkan kebutuhan 

persyaratan dalam jabatan atau pekerjaan tersebut, perlunya pelatihan teknis 

dan fungsional terhadap  penguasaan tugas serta pengembangan sikap peduli, 

disiplin, dan ramah para petugas dalam melayani masyarakat.  

2. Perhatian terhadap variabel lain di luar dari tiga variabel yang diteliti harus 

tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, terutama 6 

indikator lainnya dalam survei kepuasan masyarakat yang telah dituangkan 

PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

3. Mengingat pentingnya kompetensi SDM aparatur dalam organisasi untuk 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya yang relevan 

dalam mempengaruhi kompetensi SDM aparatur, seperti pengembangan karir 

SDM aparatur, sistem rekruitmen, pengayaan pola pelatihan, kerjasama 

lembaga Diklat dan lain-lain yang belum diteliti pada kesempatan ini agar 

didapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih luas lagi tentang 

bagaimana cara meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 
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        NomorResponden : 

Kuisioner Penelitian tentang Pengaruh Kualitas SDM Aparatur, Sistem Pelayanan dan 

Fasilitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Adminsistrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 

Data Responden  

Nama    : 

Umur    : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Pendidikan   : 

Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Diberikan : 

 

 

 

Pertanyaan tentang Kompetensi SDM Aparatur 

1. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka petugas akan lebih baik dalam 

memberikan pelayanan. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

2. Dengan tingkat keterampilan yang memadai, maka petugas akan lebih baik dalam 

memberikan pelayanan. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

3. Dengan sikap perilaku yang baik, maka petugas akan memberikan pelayanan 

memuaskan bagi masyarakat  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 



Pertanyaan tentang Sistem Pelayanan 

4. Kejelasan standar pelayanan (SOP, biaya, jenis produk, waktu dan maklumat 

pelayanan) akan mendukung system pelayanana dministrasi kependudukan yang 

baik. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

5. Penerapan system aplikasi (informasi dan telekomunikasi) SIAK dan semacamnya 

akan mendukung system pelayanan administrasi kependudukan yang baik 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

6. Adanya system pengaduan, saran dan masukan masyarakat akan mendukung system 

pelayanan administrasi kependudukan yang baik. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Pertanyaan tentang Fasilitas Pelayanan 

7. Adanya gedung perkantoran dan lay out (siklus pelayanan) dan pengaturan ruang 

pelayanannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa 

telah mendukung pelayanan administrasi kependudukan dengan baik 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang Setuju 

e. Tidak setuju 

 
8. Adanya peralatan perkantoran dan pengaturan penggunaanya pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa telah mendukung pelayanan 

administrasi kependudukan dengan baik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang Setuju 

e. Tidak setuju 



9. Adanya mesin (computer dan jaringan internet, listrik dll) yang digunakan pada 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa telah mendukung      

pelayanan administrasi kependudukan dengan baik 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

Pertanyaan tentang Kepuasan Masyarakat 

10. Kejelasan persyaratan untuk  pelayanan administrasi kependudukan telah diterapkan 

dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga 

memberikan kepuasan kepada masyarakat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

11. Kejelasan sistem, mekanisme dan prosedur untuk pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan  Sipil Kab. Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

12. Efisiensi waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan telah diterapkan 

dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga 

memberikan kepuasan kepada masyarakat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

13. Efisiensi biaya/tariff pelayanan administrasi kependudukan telah diterapkan dengan 

baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga 

memberikan kepuasan kepada masyarakat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 



14. Kejelasan produk/spesifikasi jenis pelayanan administrasi kependudukan telah 

diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa 

sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

15. Penempatan petugas yang kompeten dalam pelayanan administrasi kependudukan 

telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 

Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

16. Perilaku petugas yang peduli, ramah dan sopan untuk pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

17. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk pelayanan 

administrasi kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

18. Keberadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi 

kependudukan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Gowa sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral/ragu-ragu 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 
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