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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis pengaruh pelayanan sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan masyarakat. Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004 

tentang Indeks Kepuasan masyarakat (IKM), ada 14 hal yang berkaitan dengan 

kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan, antara lain 

prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan, kejelasan pegawai, kedisiplinan 

pegawai, tanggung jawab pegawai, kemampuan pegawai, kecepatan pelayanan, 

keadilan pelayanan, kesopanan pegawai, kewajaran biaya, kepastian biaya, 

kepastian jadwal, kenyamanan linkungan, dan keamanan pelayanan. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis nilai variabel-variabel tersebut, serta pengaruhnya 

terhadap kepuasan masyarakat. 

Melalui penghitungan IKM, dapat diketahui nilai indeks adalah 3,180 dan 

nilai IKM setelah dikonversi sebesar 79,6. Berdasarkan nilai IKM tersebut, dapat 

disimpulkan mutu pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kota 

Semarang masuk dalam kriteria yang baik (B). 

Melalui Analisis faktor, 14 indikator tentang pelayanan telah direduksi 

menjadi 8 indikator yang kemudian mengelompok dalam dua faktor, yakni faktor 

mutu layanan dan faktor prosedur pelayanan.  

 Melalui analisis regresi, dapat diketahui bahwa faktor mutu layanan dan 

faktor prosedur pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. 

Kata kunci: kinerja, indeks kepuasan masyarakat. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research analysed the influence of service as a factor affecting 

people's satisfaction. According to Kepmen PAN No. 25 in 2004 on the Public 

Satisfaction Index (IKM), there are 14 matters relating to the performance and 

services carried out by employees of service, including service procedures, 

compliance requirements, clarity of employees, employee discipline, employee 

responsibilities, capabilities of staff, speed of service, justice services, staff 

courtesy, fairness of costs, certainty of cost, schedule certainty, comfort 

environments, and security services. This research was conducted to analyze the 

value of these variables, and effect on community satisfaction. 

Through IKM counting, could be learnt the value of the index was 3.180 

and the IKM value after being converted of 79.6. Was based on this IKM value, 

could be concluded by the quality of the Badan Pelayanan perijinan Terpadu 

(BPPT) of Semarang city entered the good criterion (B). 

Through factor analysis, 14 indicators of service has been reduced to 8 

indicators are then grouped into two factors, namely the quality factor and 

services procedures factor.  

Through the analysis of regression, could be known that the quality factor 

of the service and the influential factor of the service procedure significant 

towards the people's satisfaction.  

 

Keywords: service, performance, community satisfaction index. 



 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“PENGARUH KINERJA PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIJINAN 

TERPADU KOTA SEMARANG TERHADAP KEPUASAN 

MASYARAKAT”. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, petunjuk, dan saran dari semua 

pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan 

banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini khususnya kepada : 

1. ALLAH Subhannallahu Wata’ala, yang selalu mencurahkan kasih dan 

berkat-Nya kepada penulis. 

2. Alam semesta “jagad pramudita” beserta elemen-elemennya (air, tanah, 

udara, dll.), kakang kawah adhi ari-ari, Ingkang Wisesa (Sukma Kawekas, 

Guruning Ngadadi Kang Maha Kuwasa) dan hal-hal yang sifatnya “Dat 

han tan kena kinayangapa, cedhak tanpa seunggolan, adoh tanpa 

wangenan”; hal-hal yang telah secara langsung maupun tidak yang 

mengiringi dan menjadi bagian hidup penulis. 

3. Bapak Dr. H. M. Chabachib, MSi, Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro. 



 

 

 

 

4. Bapak Drs. H. Mudji Rahardjo, SU selaku Dosen pembimbing atas waktu 

yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat 

dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai. 

5. Bapak Drs. Prasetiono, Msi. selaku Dosen wali atas bimbingan dan ilmu 

yang bermanfaat. 

6. Bapak I Made Bayu Dirgantara, SE. Msi., Bapak Dr. Suharnomo, SE. 

Msi., dan Bapak Dr. Ahyar Yuniawan, SE. Msi., yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan arahan dan kiat-kiat sampai terselesaikannya 

skripsi ini. 

7. Keluarga ring I, Papa, Mama, adik, Om Ndut, dan Eyang tercinta atas doa, 

kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasehat, bekal ilmu 

hidup, dan segalanya sehingga penulis dapat melewati segala sesuatu 

dalam menjalankan hidup. 

8. Ostinasia Tindaon, thanks for all of unforgettable moments that we have 

passed together. 

9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yang telah 

mengijinkan penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian serta semua 

bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tulisan ini. 

10. Bapak dan Ibu Darori Amin, yang telah mendoakan, menganjurkan untuk 

berpuasa, dan nasehat untuk selalu mendirikan diri kepada ALLAH 

Subhanallahu wata’ala, Yang Maha Melihat (Al Bashiir) dan Maha 

Memiliki Rahasia (Al Khabiir). 



 

 

 

 

11. Noki, Osti, Joko, Teguh “Usrok”, Ihsan Gunawan, mas Tri, dan mas Hono 

yang telah ikut membantu memberi masukan dalam pembuatan skripsi ini. 

12.  Kawan-Kawan Kader dan Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional 

Indonesia (GMNI) Komisariat Ekonomi UNDIP, Roy, Osti, Hervin, 

Munfaridin “mumun”, Maria, Agung “gentong”, Salman Ali, Intan, Said, 

Luluk, Anggit, Ruben, Refky “pepi”, Primawan “mbem”, Christian, 

Subhan “sabun”, Teguh “Usrok”, “gus” Arif, Titi, Ita, Tika, Noki, Elfianto 

“Bo”,  Seandy “GG”, Endy “gatil, Joko “hebat”, Deasy “hidung merah”, 

Danie “mince”, Pagsi “ucil”, Akbar, afif “ateng-aho”, wiwid, hanif, 

andhika, Trias “kuchir” dan kawan-kawan yang lain; yang telah berproses 

bersama dalam “usaha percetakan” kader bangsa yang Progressive-

Revolutionaire.  

13. Mas dan Mbak KOSEK “Korps Senior Ekonomi” (Kader GMNI juga-red), 

mas Alan, “bu” Maya, mas Fikri, Kang Endi, mas Iwadi, mas Deni “cadel” 

mas Aldino, mas Achier, Eko “kodok”, “bos” Atok, Denny Afrianto 

”bajay”, dan tak lupa Manik “cah kenthis”; yang telah memotivasi dan 

mengajarkan banyak hal. 

14. Mas-Mase seniornya senior dan alumni GMNI, mas Danie “BT”, mas 

Deni “ganteng”, bang Crimson, mas Lutfi “kobeng”, mas Eling, mas 

Supri, Abang baginda, mas Slamet, mas Makruf,  kang Dumadi, mas Agus 

BU, dan mas yang lain; para pria punya cerita yang telah banyak 

memberikan pencerahan. 



 

 

 

 

15. Kawan-kawan Teater Buih Fakultas Ekonomi UNDIP, Said, Kia, Bina, 

Mini, Ayu, Elisa, Judith, Novia, Martha, Aji, Gati, Andra, manik, D’ias, 

Salman, anggit, Miko, Sitta, Indi, Rizka, Wuri, mas Deny, bang Icon, 

mbak Nopi, dll; yang telah bersama memberikan pengalaman di bidang 

Manifes Kebudayaan. 

16. Kafe Melati dan segenap komponen di dalamnya, mbak Luluk, (alm) bu 

Kriting, mbak Anik, mbak Yem, dan segenap rombongan meja pojok; 

yang telah memberikan rasa nyaman dalam ritual nongkrong dan minum 

pagi, siang, sore, malam, “larut malam”, sampai pagi kembali. 

17. Teman-teman di bangku kuliah, Seandy, Elfianto, Hendra, Rully, Erte, 

Noki, Oldy, Kemin, Milad, Dito, Said, Roy, Ica, Ulia, Mita, Ricardus, 

Alan, Ropinov, Abubakar, Achdes, Ekyta, Putri Akuntansi, Bas, Satya, 

Trias “Kucir”, Osti, Tika, Een, Nehemia, Oky Wenkyca, dll; saya lebih 

paham belajar bersama kalian daripada kuliah di dalam kelas. 

18. Yusuf dan Salman, yang telah menemani tinggal dan “urun listrik” di 

rumah Tembalang. 

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

berkenan memberikan bantuan kepada penulis.  

 

Semarang,  20 Oktober 2010 

 

Penulis, 

 

Harentama Fardhani 



 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 
                                                                                                                 Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

PERSETUJUAN SKRIPSI ..............................................................................  ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ...............................................................................  iii 

ORISINALITAS SKRIPSI ..............................................................................  iv 

MOTTO PERSEMBAHAN .............................................................................  v 

ABSTRAK .......................................................................................................  vi 

ABSTRACT .......................................................................................................   vii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xii  

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................     xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang .....................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................  6 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................................  7 

1.4 Sistematika Penulisan ..........................................................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................  9 

2.1 Landasan Teori .....................................................................................  9 

2.1.1 Pelayanan  ...................................................................................  9 

2.1.2 Kepuasan Masyarakat ................................................................. . 17 

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................  21 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis ...............................................................  25 

2.4 Hipotesis  ..............................................................................................  25 

BAB III METODE PENELITIAN...................................................................  27 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  .....................................  27 

3.1.1 Variabel Penelitian ......................................................................  27 

3.1.2 Definisi Operasional  ...................................................................  28 

3.2 Populasi dan Sampel  ...........................................................................  30 

3.2.1 Populasi  ......................................................................................  30 

3.2.2 Sampel  ........................................................................................  30 

3.3 Jenis dan Sumber Data  ........................................................................  31 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  ..................................................................  32 

3.5 Metode Analisis Data  ..........................................................................  33 



 

 

 

 

3.5.1 Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat ......................................  33 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas ......................................................  34 

3.5.3 Analisis Faktor ............................................................................  35 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik .......................................................................  35 

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda  ..............................................  36 

3.5.6 Uji Hipotesis ................................................................................  37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................  41 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ..................................................................  41 

4.1.1 Deskripsi Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .........  54 

4.1.2 Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  ..............................  42 

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ...........  44 

4.1.4 Jenis Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  ................  46 

4.1.5 Alur Proses Perijinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  .......  48 

4.2 Deskripsi Responden  ...........................................................................  49 

4.3 Analisis Data dan Pembahasan ............................................................  53 

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel ........................................................  53 

4.3.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  ...............................................       56 

4.3.3 Analisis Faktor ............................................................................  58 

4.3.4 Uji Asumsi Klasik .......................................................................  63 

4.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda  ..............................................  65 

4.3.6 Pengujian Hipotesis   ...................................................................  66 

4.4 Pembahasan .........................................................................................  68 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................  72 

      5.1 Simpulan  .............................................................................................  72 

5.2 Keterbatasan` ......................................................................................  73 

      5.2 Saran  ....................................................................................................  73 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................  75 

LAMPIRAN  ....................................................................................................  79 

 



 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

                     

Halaman  

Tabel 1.1 Jumlah Keluhan Masyarakat pada Beberapa Instansi ...................  2 

Tabel 1.2 Substansi Laporan Keluhan Masyarakat tahun 2004-2007 ...........  3 

Tabel 1.3 Permohonan Perijinan yang Diselesaikan Melalui UPT Bidang 

Perijinan ........................................................................................  5 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....................................................................   22 

Tabel 3.1 Varibel Kinerja Pegawai dan Definisi Operasionalnya.................   29 

Tabel 3.2 Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja 

Unit Pelayanan ..............................................................................   34 

Tabel 4.1 Perijinan yang Dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  47 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden  ............................................................  50 

Tabel 4.3 Umur Responden  ..........................................................................  51 

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden  ....................................................  52 

Tabel 4.5 Pekerjaan Responden  ...................................................................  53 

Tabel 4.6 Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan  ..............  54 

Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan ..................................................  54 

Tabel 4.8 Pendapat dan Saran Responden Mengenai Kinerja.......................  55 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas  ........................................................................  57 

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas  ....................................................................  58 

Tabel 4.11 Hasil KMO dan Barletts’s Test of sphericity ................................  59 

Tabel 4.12 Total Variance Explained..............................................................  60 

Tabel 4.13 Tabel Component Matrix ..............................................................  61 

Tabel 4.14  Tabel Rotated Component Matrix...............................................      62 

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas ............................................................  64 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi ...................................................................  65 

Tabel 4.18 Hasil Uji F .....................................................................................  66 

Tabel 4.17 Hasil Uji-t ......................................................................................  67 

Tabel 4.19 Koefisien Determinasi ...................................................................  68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

                                                                                                                          Halaman 

Gambar 2.1 Hubungan antara variabel bebas dengan variabel dependen ......  25 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  ..........  45 

Gambar 4.2  Alur Proses perjinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .........  48 

Gambar 4.3 Grafik Normal P-P Plot Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja.  63 

 



 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

                                                                                                                          Halaman 

Lampiran A Kuesioner Penelitian  ........................................................................ 80  

Lampiran B Hasil Kuesioner  ................................................................................ 81 

Lampiran C Indeks Kepuasan Masyarakat  .......................................................... 82 

Lampiran D Hasil Validitas dan Reliabilitas ......................................................... 83 

Lampiran E Hasil Analisis Faktor ........................................................................ 84 

Lampiran E Hasil Uji Normalitas  ........................................................................ 86 

Lampiran G Hasil Analisis Regresi & Uji Multikolinieritas  ................................ 87 

Lampiran H Hasil Uji F  ........................................................................................ 88 

Lampiran I Koefisien Determinasi ……………………………... ...................... 89 
 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa 

pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan 

usahanya. Di Indonesia, pihak yang berperan sebagai public service provider, 

adalah pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan 

publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk 

pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Siagian, 2001). 

 Dalam rangka meningkatkan perbaikan pelayanan publik, pemerintah 

perlu melakukan proses evaluasi terhadap instansi-instansi, yang mendapat 

banyak keluhan dari masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat secara nasional 

telah ditampung dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Data keluhan masyarakat Indonesia 

terhadap beberapa instansi, dapat dilihat pada tabel 1.1. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Tabel 1.1 

Jumlah Keluhan Masyarakat pada Beberapa Instansi, tahun 2004-2007 

 

No. Instansi 2004 2005 2006 2007 

1 Kepolisian 84 135 203 256 

2 Pemerintah Daerah 57 107 174 170 

3 Pengadilan 80 102 98 114 

4 Badan Pertanahan Nasional 30 57 51 58 

5 Kejaksaan 26 35 57 47 

6 Lainnya 510 191 583 220 

 Jumlah keluhan 787 627 791 865 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2004-2007 

 Dari tabel 1.2, dapat diketahui bahwa keluhan masyarakat terhadap 

instansi pemerintahan mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2005, namun pada tahun 2005 sampai dengan 2007, keluhan masyarakat 

mengalami kenaikan. Adapun instansi yang paling banyak dikeluhkan adalah 

Kepolisian, yang memiliki jumlah keluhan tertinggi dari tahun 2004 sampai 

dengan 2007. Selain Kepolisian, insitusi yang juga mendapat banyak keluhan 

adalah Pemerintah Daerah, dengan menduduki peringkat ke dua, pada tahun 2005 

sampai dengan 2007. 

Dari banyaknya jumlah keluhan masyarakat pada tabel 1.1, keluhan 

tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam beberapa substansi keluhan yang 

dilaporkan. Substansi keluhan yang dilaporkan dapat kita lihat pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Substansi Laporan Keluhan Masyarakat tahun 2004-2007 

 

No. Substansi Laporan 2004 2005 2006 2007 

1 Penundaan berlarut 212 201 275 343 

2 Bertindak sewenang-wenang 151 126 79 92 

3 Penyimpangan prosedur 80 83 102 71 

4 Bertindak tidak adil 54 53 80 84 

5 Melalaikan kewajiban 65 44 17 10 

6 Permintaan imbalan/korupsi 13 21 27 40 

7 Lainnya 212 100 211 296 

 Jumlah 787 627 791 865 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2004-2007 

 Dari tabel 1.2, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat mengeluhkan 

penundaan yang berlarut oleh instansi-instansi. Selain itu, terdapat hal-hal lain 

yang menjadi keluhan masyarakat seperti instansi yang bertindak sewenang-

wenang, pelaksanaan prosedur yang menyimpang, dan perlakuan tidak adil. 

Dengan melihat data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui 

bahwa kinerja pelayanan publik masih rendah, baik dalam skala regional maupun 

skala nasional. Namun menurut Ismail Mohammad (2003), di era otonomi daerah 

ini, Pemerintahan Daerah tingkat Kota merupakan bagian terpenting dalam proses 

pelayanan publik.  

Di beberapa kota, peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan, salah 

satunya dalah kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya 
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meningkatkan kinerja pelayanan publik. Sebelum tahun 2000, pemberian 

pelayanan kepada masyarakat kota Semarang, terutama mengenai perijinan dan 

pelayanan lainnya, masih sering dikeluhkan karena dirasa sulit, berbelit, panjang, 

dan lama penyelesaiannya.  

Melihat kecenderungan tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang 

membuat kebijakan perijinan yang bersifat “satu pintu”, dengan membentuk suatu 

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di bidang perijinan . Unit ini merupakan sarana 

pelayanan umum yang berbentuk kator bersama yang memberikan beberapa jenis 

pelayanan umum kepada masyarakat, yang diselenggarakan secara terpadu dari 

berbagai instansi pemerintah. Unit ini memiliki tugas untuk mengadakan 

pelayanan umum di bidang perijinan dan rekomendasi. 

Tujuan utama dalam pendirian UPT di bidang perijinan, adalah untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang perijinan 

menuju sistem yang sederhana, transparan, murah, dan cepat. Namun dalam 

perjalanannya, tingkat kinerja pegawai UPT masih kurang sesuai dengan apa yang 

diharapkan (Anggoro BR, 2002). Tingkat kinerja pegawai UPT Kota semarang 

dapat dilihat pada tabel 1.3, 
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Tabel 1.3 

Permohonan Perijinan yang Diselesaikan Melalui UPT Bidang Perijinan  

tahun 2001 

 

No. 
Jenis 

Perijinan 

Jumlah 

Permohonan 

Perijinan 

yang 

Selesai 

Perijinan 

Selesai yang 

sudah diberikan 

Prosentase 

(dalam %) 

1 KRK 2067 1378 1267 61,30 

2 IMB 1049 685 626 59,67 

3 
Pemutihan 

IMB 
941 588 326 34,64 

4 Ijin HO 408 283 207 59,23 

5 SIUP 68 67 65 95,58 

6 TDI 4 4 4 100 

7 Reklame 516 294 240 65,04 

8 SIUK 50 15 15 30 

9 Trayek 135 135 126 93,33 

Sumber: UPT Kota Semarang (dalam Anggoro BR, 2001) 

Dari target pencapaian seratus persen, data pada tabel 1.3 menunjukkan 

bahwa hampir sebagian besar permohonan pelayanan perijinan belum dapat 

terselesaikan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kecepatan proses perijinan 

pada UPT Kota Semarang. Selain itu, Hasil penelitian Anggoro BR (2002) 

menunjukkan bahwa sebagian besar (53,3%) pegawai UPT memiliki kinerja yang 

rendah, dan sisanya (46,7%) memiliki kinerja tinggi. 

Seiring berjalannya waktu, UPT bidang perijinan Kota Semarang berganti 

menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Badan yang baru ini 

bertugas melayani perijinan di bidang kesejahteraan dan lingkungan; 

perekonomian; dan pembangunan. Kehadiran BPPT diharapkan mampu menjadi 

pusat pelayanan perijinan bagi masyarakat kota Semarang, lebih baik daripada 

UPT di masa lalu. Sebagai salah satu organisasi pelayanan publik, penilaian atas 

kinerja pegawai BPPT diserahkan kepada pengguna layanan, dalam hal ini adalah 
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masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian mengenai kinerja pegawai 

BPPT dan kaitannya dengan kepuasan masyarakat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat pada 

Pelayanan badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 

jumlah keluhan masyarakat terhadap instansi-instansi pelayanan publik, terutama 

pada tingkat regional. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan penelitian yang 

mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. 

Penelitian ini berusaha menganalisis Indeks Kepuasan Masyarakat dan 

mengetahui pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Adapun 

unsur-unsur dari pelayanan publik antara lain mutu layanan, prosedur layanan, 

dan harga pelayanan. 

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh kemudahan mutu layanan Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat? 

2. Apakah ada pengaruh prosedur layanan Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. 

2. Menganalisis pengaruh mutu layanan Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat. 

3. Menganalisis pengaruh prosedur pelayanan Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri dan 

pengaplikasian teori yang didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam 

perusahaan ataupun instansi pemerintah, terutama dalam bidang sumber 

daya manusia. 

2. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi untuk 

meningkatkan pelayanan. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami 

dengan lebih mudah. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian  dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi landasan teori, kerangka 

pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN, yang menguraikan mengenai variabel 

penelitian  dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, yang menguraikan mengenai 

deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta intepretasi hasil. 

BAB V PENUTUP menguraikan kesimpulan yang merupakan penyajian 

singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta 

saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pelayanan 

2.1.1.1 Mutu Layanan 

 Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) adalah cara 

melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli 

barang atau jasa. Definisi pelayanan menurut Kotler (2005), adalah aktifitas atau 

manfaat yang ditawarkan oleh satu oihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produknya mungkin 

terikat atau tidak terikat pada produk fisik. H.A.S. Moenir (1992) menyatakan 

bahwa pelayanan adalah suatu proses penggunaan akal pikiran, panca indera, dan 

anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 

 H.A.S Moenir (1992) membagi pelayanan secara umum menjadi dua jenis 

utama, yaitu: 

a. Layanan fisik, yang sifatnya pribadi sebagai manusia. 

b. Layanan administratif, yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi. 

Menurut Batinggi (dalam Giri Cahyono, 2008), pelayanan umum lahir 

karena adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan 
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suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

Batinggi (dalam Giri Cahyono, 2008) mengemukakan bahwa pelayanan terdiri 

dari empat faktor, yaitu: 

a. Sistem, prosedur, dan metode. 

b. Personel, terutama ditekankan pada perilaku aparat. 

c. Sarana dan prasarana. 

d. Masyarakat sebagi pelanggan. 

Fandy Tjiptono (2004) mengemukakan empat aspek dalam pelayanan 

yakni: 

a. Intangibility, atau tidak memiliki wujud. 

b. Inseparibility, atau bersifat dijual terlebih dahulu, baru kemudian dipakai 

dan diproduksi secara bersamaan. 

c. Variability, atau memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis. 

d. Perishability, atau merupakan komoditas. 

Zeithaml (dalam Djoko Subroto dan Zulian Yamit, 2004) mengemukakan 

bahwa baik atau tidaknya pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar dimensi 

kualitas pelayanan, seperti: 

a. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan pemberian layanan 

yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 

menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

b. Daya tanggap (responssiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 
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merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara tepat. 

c. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi pelanggannya. 

d. Empati (empathy), berarti perusahaan memahamai masalah pelanggannya 

dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 

personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

e. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan. 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan 

dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan (Fandy Tjiptono, 

2004). 

 

2.1.1.2 Mutu Pelayanan Publik 

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi 

birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat 

sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008). 

Sebelum mengetahui arti kinerja pegawai publik, perlu diketahui terlebih 

dahulu mengenai organisasi publik. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi 
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yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik (Sinambela, 2007).  

 Secara eksplisit, Sianipar (1999) menjelaskan bahwa “pelayanan publik 

dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang 

dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”. Widodo 

(2001) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan keperluan 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) nomor 63 tahun 2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud di sini 

adalah pemerintah. Jadi pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, 

khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. 

 Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus 

diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi 

baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya: 

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan. 
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2. Mendapat pelayanan yang wajar. 

3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih. 

4. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. 

 Hakikat kualitas pelayanan publik menurut Kepmen PAN no. 63 tahun 

2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang berasaskan 

pada: 

a. Tranparansi, atau memiliki sifat keterbukaan. 

b. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan . 

c. Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip efisiensi 

dan efektifitas. 

d. Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat. 

e. Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif. 

f. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak pemberi layanan dan 

pihak penerima layanan. 

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. 
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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. 

Selanjutnya di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hendaknya setiap 

penyelenggara pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat secara 

berkala. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 

pelayanan agar tetap pada tingkat yang baik, bahkan memuaskan. 

Pada umumnya, masyarakat menginginkan produk jasa layanan yang 

memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dengan demikian, 

perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas baik produk maupun 

sikap. Pelayanan yang terbaik adalah melayani sectiap saat, secara cepat dan 

memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional (Rachmadi 

2008). 

Sejalan dengan otonomi daerah, pada hakekatnya pemerintah harus 

mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan fungsi utama dari pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan 

masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada 

pelayanan publik yang prima yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
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2.1.1.3 Prosedur Pelayanan 

 Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan prosedur atau standar 

tertentu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah spesifikasi 

teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. 

Dengan demikian, standar prosedur pelayanan publik adalah spesifikasi teknis 

pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. 

Standar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang 

harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 Prosedur pelayanan wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan 

publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia 

layanan publik sehingga masyarakat penerima layanan merasakan adanya nilai 

yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan 

sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan publik. Dalam 

keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan harapan (expectation gap) yang 

tinggi (Mahmudi, 2007). 

 Mahmudi (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

standar prosedur pelayanan publik: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan hendaknya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. 

2. Kejelasan 

Kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini penting bagi 

masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang 

merugikan masyarakat. 
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3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Akurasi produk 

Produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan 

sah. 

5. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk teknologi informasi. 

6. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepatian 

hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat 

dalam pelayanan. 

7. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

informatika. 

8. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat parkir, tempat ibadah, 

dan lain sebagainya. 
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 Standar prosedur pelayanan publik tersebut sangat berguna untuk 

memberikan arah bertindak bagi institusi penyedia pelayanan publik. Selain itu, 

masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat merasakan kepuasan dalam proses 

pelaksanaannya. 

 

2.1.2 Kepuasan 

2.1.2.1 Definisi Kepuasan 

Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk dengan hasil yang 

diinginkan (Kotler, 2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, makapelanggan akan merasa amat puas. 

Sedangkan Jacobalis (dalam Suryo Supraptono, 1998) menyatakan bahwa 

kepuasan adalah rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu terpenuhi. 

 Berdasar dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Sedangkan kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN nomor 

25 tahun 2004). 

Menurut Dutton dkk. (dalam Suryo Supraptono, 1998), ukuran kepuasan 

masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan pelayanan, 

suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat, dan aspek 

pelayanan lainnya. Menurut Selnes (dalam Rayi Endah, 2008), kepuasan 
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masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction), 

kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation), dan tingkat 

kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi (experience) 

 

2.1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa 

meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur 

untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya (Kepmnen PAN no. 25 tahun 2004). 

Di samping itu data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap 

unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan 

instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan 
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Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit 

yang bersangkutan.  

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan 

oleh unit pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang 

perlu dilakukan; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan; 

6. Bagi masyarakat, dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan. 

 Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang 

menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 hal 

yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh 

pegawai/petugas pelayanan, yaitu:  

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 
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2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya; 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya); 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat; 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

8. Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 

9. Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati; 
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10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang bersih , rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerima pelayanan; 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-

risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

2. 2 Penelitian Terdahulu 

 Telah banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang kinerja pegawai  

pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut 

menggunakan variabel dan metode penelitian yang berbeda-beda. Adapun 

penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Peneliti Variabel yang 

Digunakan 

Hasil 

1. Survey Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat-

DLLAJ Provinsi 

Jawa Timur 

LPM 

Unversitas 

Brawijaya 

Variabel independen:  

X1 = Prosedur 

pelayanan 

X2 = Kesesuaian 

persyaratan dengan 

pelayanan 

X3 = 

Kejelasan/kepastian 

petugas 

X4 = Kedisiplinan 

petugas 

X5 = Tanggungjawab 

petugas 

X6 = Kemampuan 

petugas 

X7 = Kecepatan 

pelayanan 

X8 = Keadilan 

palayanan 

X9 = Keramahan 

petugas 

X10 = Kewajaran 

biaya 

X11 = Kesesuaian 

biaya 

X12 = Ketapatan 

jadwal waktu 

pelayanan 

X13 = Kenyamanan 

lingkungan 

X14 = Keamanan 

pelayanan 

 

Variable dependen: Y= 

Tingkat kepuasan 

masyarakat 

hanya ada 6 (enam) 

unsur 

pelayanan yang 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat kepuasan 

masyarakat. 

Unsurunsur 

pelayanan tersebut 

yaitu: 

1. Kenyamanan 

lingkungan (X13 atau 

UP13) dengan Sig. 

sebesar 0,000 < 0,05. 

2. Kesesuaian biaya 

(X11 atau UP11) 

dengan Sig. sebesar 

0,000 < 0,05. 

3. Keamanan 

pelayanan (X14 atau 

UP14) dengan Sig. 

sebesar 0,000 < 0,05. 

4. Kewajaran biaya 

(X10 atau UP10) 

dengan Sig. sebesar 

0,000 < 0,05. 

5. Kesesuaian 

persyaratan dengan 

pelayanan (X2 atau 

UP2) dengan Sig. 

sebesar 0,004 < 0,05 

6. Kecepatan 

pelayanan (X7 atau 

UP7) dengan Sig. 

sebesar 0,007 < 0,05. 
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2. Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Masyarakat 

pada Kantor 

UPT Kota 

Surakarta 

Sri Hening 

Widyastuti 

Variabel 

independen: 

tangibles (X1 ), 

reliability (X 2 ), 

responsiveness 

(X 3 ), Assurance 

(X 4 ), empahty 

(X 5 ) 

 

Variabel 

dependen: 

kepuasan 

masyarakat (Y) 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi binary logistic diperoleh 

bahwa variabel 

independen yang terdiri dari 

tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan 

empathy, berasosiasi positif dan 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen yang dibuktikan 

dengan nilai sig pada kelima 

variabel semuanya < 0,05. Dari 

ke lima variabel bebas tersebut 

ternyata variabel empathy 

merupakan faktor yang paling 

dominan, hal ini dibuktikan dari 

hasil uji ekspektasi B atau 

Exp(B) sebesar 1,946, dan nilai 

koefisien beta sebesar 0,666 

yang ternyata lebih besar dari 

variabel lain. 

3 Hubungan 

Kinerja 

Karyawan Tata 

Usaha 

dengan 

Kepuasan 

Dosen di 

Politeknik 

Kesehatan Palu 

Zainul, 

dkk. 

Variabel 

independen: 

X1: kesungguhan 

Kerja 

X2: kualitas dan 

kuantitas 

Kerja 

X3: perencanaan 

kerja 

X4: sikap kerja 

X5: kecepatan 

kerja 

X6: pengetahuan 

pekerajaan 

 

Variabel 

dependen: 

Y: Kepuasan 

dosen 

 

- ada hubungan positif yang 

signifikan hasil kerja dan 

kesungguhan kerja karyawan 

tata usaha dengan kepuasan 

dosen. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien korelasi 

product moment (rXY) 

sebesar= 0,606 dengan sig. 

(p)= 0,000. 

-  Ada hubungan positif yang 

signifikan kualitas dan 

kuantitas kerja karyawan tata 

usaha dengan kepuasan dosen. 

Hal ini dibuktikan dengan 

koefisien korelasi product 

moment (rXY) sebesar= 0,556 

dengan sig. (p)= 0,000. 

-  Ada hubungan positif yang 

signifikan perencanaan kerja 

karyawan dengan kepuasan 

dosen. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien korelasi 

product moment (rXY) 

sebesar= 0,549 dengan sig. 
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(p)= 0,000. 

-  Ada hubungan positif yang 

signifikan sikap kerja 

karyawan dengan kepuasan 

dosen. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien korelasi 

product moment (rXY) 

sebesar= 0,340 dengan sig. 

(p)= 0,000. 

-  Ada hubungan positif yang 

signifikan kecepatan kerja 

karyawan dengan kepuasan 

dosen. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien korelasi 

product moment (rXY) 

sebesar= 0,600 dengan sig. 

(p)= 0,000. 

-  Ada hubungan positif yang 

signifikan pengetahuan tentang 

pekerjaan karyawan dengan 

kepuasan dosen. Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien 

korelasi product moment 

(rXY) sebesar= 0,670 dengan 

sig. (p)= 0,000. 

4 Kinerja Pegawai 

UPT Pemerintah 

Kota Semarang 

Prijo 

Anggoro 

BR 

Variabel 

independen: 

X1: Tingkat 

kemampuan 

pegawai 

X2: tingkat 

dukungan dinas 

X3: tingkat 

koordinasi 

Variabel 

independen: 

Y: Kinerja 

pegawai 

- Kinerja pegawai sebagian 

besar masih rendah (53,3%) 

- Kemampuan pegawai 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

- Dukungan dinas berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

- Koordinasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

Sumber: Publikasi Jurnal dan Thesis 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Bertolak dari landasan teori di atas, dibangun kerangka berpikir yang 

menjadi acuan penelitian ini, yaitu “Diduga ada pengaruh positif antara kejelasan 

pegawai, kedisiplinan pegawai, tanggung jawab pegawai, kemampuan pegawai, 

kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, dan kesopanan pegawai dengan 

kepuasan masyarakat”. 

Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel dependen 

 

Keterangan: 

Y : Kepuasan Masyarakat 

X1 : Mutu Layanan 

X2 : Prosedur Pelayanan 

 

2. 4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban masalah atas 

pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji 

melalui proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. 
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Sehubungan dengan uraian tersebut, dapat disusun hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Mutu layanan  berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat. 

H2 : Prosedur pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari atau 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian diklasifikasikan menjadi 

variabel dependen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel 

yang menjadi pusat perhatian peneliti (Agusty T. Ferdinand, 2006). Sedangkan 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Agusty T. 

Ferdinand, 2006).  

 

3.1.1.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini,  adalah 

kepuasan masyarakat (Y). 
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3.1.1.2 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini akan diuji 

kemudian dengan menggunakan metode analisis faktor. Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Mutu Layanan (X1), 

2. Prosedur pelayanan (X2), 

3. Harga Layanan (X3),  

 

3. 1. 2 Definisi Operasional  

 Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan memberikan arti atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2004). 

Berikut ini akan diuraikan definisi operasional variabel-variabel di dalam 

penelitian ini, 

1. Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. 

Menurut Selnes (dalam Rayi Endah, 2008), indikator dalam kepuasan 

masyarakat adalah: 

- Tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction) 

- Kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation) 
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- Tingkat kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan 

instansi (experience) 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh pegawai pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Di dalam pengukurannnya, Pelayanan Publik 

dijelaskan ke dalam 14 unsur berdasarkan Kepmen PAN no. 25 tahun 2004, 

dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Varibel Independen dan Definisi Operasionalnya 

 

No. Variabel Indikator Definisi Operasional 

1 Mutu Layanan Kedisiplinan petugas Kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan 

Tanggung jawab 

petugas 

Kejelasan wewenang dan tanggung-jawab 

petugas 

Kemampuan petugas Petugas terampil dalam melayani masyarakat 

Kecepatan pelayanan Petugas melayani dengan cepat, dan sesuai 

waktu yang ditetapkan 

Keadilan pelayanan Petugas tidak membedakan masyarakat 

dalam pelaksanaan pelayanan 

Kesopanan dan 

Keramahan petugas 

Petugas memberikan pelayanan dengan 

ramah dan sopan, serta menghargai dan 

menghormati masyarakat dalam memberikan 

pelayanan 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Pelayanan Kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 

kesederhanaan alur pelayanan 

Persyaratan pelayanan persyaratan teknis dan administratif yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya 

Kejelasan petugas Keberadaan petugas dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan 

Kepastian jadwal Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 



30 

 

 

 

  Kenyamanan 

lingkungan 

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih , rapi, dan teratur 

Keamanan pelayanan Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan 

Kewajaran biaya Keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya pelayanan 

Kepastian biaya Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan 

Sumber: Keputusan Menteri PAN nomor 25 tahun 2004 

 

3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Penelitian ini memilih instansi penyelenggara pelayanan publik yaitu Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, sehingga populasi dari penelitian ini 

adalah pengguna jasa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota 

Semarang. 

 

3.1.2 Sampel 

Populasi dalam penelitian ini diperkirakan sangat besar jumlahnya, 

sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada.  

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengambilan sampel. Sampel 

adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi (Agusty T. 

Ferdinand, 2006). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

convenience/accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, bila dipandang cocok 



31 

 

 

 

sebagai sumber data (Ibnu Widiyanto, 2007). Jumlah sampel minimal ditetapkan 

dengan rumus (1), 

Sampel = (Jumlah unsur + 1) X 10  ……………………………………(1) 

Di dalam penelitian ini, digunakan 14 unsur yang merupakan variabel 

independen. Maka sampel minimal dalam penelitian ini didapat dengan 

memasukkan 14 unsur ke dalam rumus (1) sebagai berikut, 

Sampel = (14 + 1) X 10 = 150 responden 

  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). 

Pada penelitian ini, digunakan data primer berupa data persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan BPPT.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). 

Data sekunder diperlukan untuk memberi gambaran tentang obyek 

penelitian. Data sekunder bisa berasal dari data yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai data 

indeks kepuasan masyarakat beberapa kota, data keluhan masyarakat dari 
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Ombudsman Nasional, jumlah pegawai BPPT, penilaian terhadap kinerja 

BPPT, dan jumlah rata-rata pengguna jasa BPPT. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang dipakai dikumpulkan dari: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua 

pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, 

baik yang dilakukan melalui telepon, surat, atau bertatap muka (Augusty 

T. Ferdinand, 2006). 

  Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui identitas responden dan 

pertanyaan tertutup untuk meminta responden memilih salah satu jawaban 

yang tersedia dari setiap pertanyaan. 

Dalam penelitian ini, jawaban yang diberikan oleh responden 

kemudian diberi skor dengan mengacu pada pengukuran data ordinal, 

yaitu dengan skala semantic (Augusty T. Ferdinand, 2006).  

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya 

mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 

4. Tanggapan maksimal diberi nilai paling besar (4) dan tanggapan 

minimal diberi nilai paling kecil (1). 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen dari instansi yang 

relevan dengan penelitian, seperti data kepegawaian dan profil instansi. 

 

3. 5  Metode Analisis Data 

3.5.1  Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan 

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan 

indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 variabel independen yang dikaji, setiap 

variabel independen memiliki penimbang yang sama dengan rumus (2) sebagai 

berikut, 

 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus (3) sebagai berikut, 

 

……………….........(3) 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 

100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut, 

IKM unit pelayanan = IKM X 25  ………………...……………...(4) 

Setelah mengetahui nilai IKM, maka dapat diketahui kriteria kinerja unit 

pelayanan yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut, 
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Tabel 3.2 

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan 

Kinerja Unit Pelayanan 

 

Nilai 

Persepsi 

Nilai 

Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konersi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik 

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik 

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat baik 

Sumber: Kepmen PAN no. 25/2004 

 

3.5.2  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.2.1 Uji Validitas 

  Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak 

diukur (Agusty T. Ferdinand, 2006). Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang diukur. 

  Suatu alat ukur yang valid, adalah alat ukur yang mempunyai korelasi 

signifikan antara skor item terhadap skor totalnya (Imam Ghozali, 2001).  

 

3.5.2.2  Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas atau kepercayaan mengandung pengertian apakah sebuah 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke 

waktu (Sugiyono, 2004). Dalam pengambilan keputusan rebilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai α > 0,60 ( Imam Ghozali, 2001 ). 
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1.5.3 Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah suatu proses mendefinisikan suatu data matrik dan 

menganalisis struktur saling hubungan (korelasi) antar sejumlah besar variabel 

dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering 

disebut dengan faktor. Di dalam penelitian ini digunakan analisis faktor untuk 

meringkas 14 indikator mengenai pelayanan dan mengelompokkan ke dalam 

faktor-faktor baru, yang nantinya akan dilanjutkan untuk proses analisis regresi. 

 Analisis faktor digunakan sebagai suatu cara untuk meringkas informasi 

yang ada dalam variabel asli menjadi suatu variabel baru. Hal ini dilakukan 

dengan cara melihat korelasi antar variabel atau korelasi antar responden. 

 Analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi 

yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Jika berdasarkan data visual 

tidak ada nilai korelasi yang di atas 0,30, maka analisis faktor tidak dapat 

dilakukan. Sedangkan untuk melihat interkorelasi antar variabel dan dapat 

tidaknya analisis faktor dilakukan adalah measure of sampling adequacy (MSA). 

Nilai MSA bervariasi dari 0 sampai 1, jika nilai MSA < 0,50 maka analisis faktor 

tidak dapat dilakukan. 

 

3.5.4  Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1 Uji Multikolinieritas 

  Uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya variabel bebas (Imam Ghozali, 2001). Multikolinieritas 

dapat diketahui dari nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 
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nilai toleransi  mendekati 1 dan VIF berada di sekitar angka 1, maka regresi bebas 

dari multikolinieritas. 

 

3.5.4.3 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal dapat 

diketahui dengan melihat penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari 

grafik distribusi normal (Imam Ghozali, 2001). 

  Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi 

data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data 

adalah: 

1. Distribusi normal akan membentuk garis lurus dan plotting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. 

2. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

  Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen (Agusty T. Ferdinand, 

2006).  Di dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis faktor terlebih dahulu 

untuk meringkas 14 indikator mengenai pelayanan. Setelah dilakukan proses 

analisis faktor, maka akan dapat ditentukan faktor baru untuk kemudian dilakukan 
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analisis regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan dari 

faktor-faktor baru yang didapat dari analisis faktor terhadap kepuasan masyarakat. 

 

3.5.6 Uji Hipotesis 

  Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 

dengan Uji Hipotesis/Goodness of Fit-nya (Imam Ghozali, 2001). Secara statistik, 

Goodness of Fit dapat diukur dari nilai uji F, nilai uji T, dan koefisien determinasi 

 

3.5.6.1 Uji F 

  Uji F bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian adalah 

sebagai berikut: 

1. Menetukan hipotesis 

Ho : semua variabel independen (X) secara simultan tidak mempengaruhi 

variabel dependen (Y) 

Ha : semua variabel independen (X) secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen (Y). 

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

3. Menentukan signifikansi  

Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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4. Membuat Kesimpulan 

a. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya seluruh variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

 

3.5.6.2 Uji t 

  Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan hipotesis 

Ho : variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen (Y) 

Ha : variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen (Y). 

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

3. Menentukan signifikansi  

Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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4. Membuat Kesimpulan 

a. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Artinya variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

 

3.5.6.3 Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Imam Ghozali, 2001). Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 




