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ABSTRAK 

 

Abstrak dimulai dengan kata ABSTRAK dengan jenis huruf Times New Roman 11 pt bold. Uraian 

pada ABSTRAK menggunakan jenis huruf Times New Roman 10 pt, 1 spasi. Panjang abstrak antara 

200-300 kata dan menjelaskan isi artikel secara ringkas namun jelas. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) 

paragraf dan diakhiri dengan kata kunci berisi 5-8 kata kunci.  

Kata kunci: petunjuk, penulisan, seminar   

1. PENDAHULUAN 

Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan vital dan juga merupakan unsur paling penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam masyarakat. Disamping itu mempunyai  implikasi yang luas 

dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial  serta tingkat kepercayaan masyarakat (Keban, 2008). Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat Ismail (2010), bahwa  pelayanan publik sendiri merupakan prime mover (penggerak utama) 

yang dinilai strategis untuk memulai pembaharuan praktik pelayanan dan juga sebagai entry point untuk 

mewujudkan nilai-nilai berkeadilan.  

Evaluasi empiris mengenai tingkat pelayanan publik masih jauh dari apa yang diharapkan hal ini dilihat dari hasil  

survei yang dilaksanakan oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung pada bulan Juni hingga bulan 

Oktober tahun 2012 terhadap 60 pemerintah daerah hasilnya adalah  Terdapat 4 PEMDA memperoleh nilai 

integritas di atas 7. Dari data tersebut dapat disumpulkan bahwa  pelayanan publik pada umumnya belum baik 

(http//portalnasional.com/2012/11/hasil-surveiintegrasi-kpk/). Melihat kenyataan itu salah satu upaya pemerintah 

untuk meningkatkan  pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), menyarankan agar  dilakukan 

pengukuran kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat  pelayanan publik. Di samping itu hasil 

pengukuran  kepuasan masyarakat akan dapat menjadi dasar penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu 

diperbaiki (Permentan, No. 25 Tahun 2004). 

Cara melihat tingkat pelayanan publik dapat diukur atas dasar kepuasan masyarakat atau suatu pandangan 

masyarakat yang dimiliki atas pengalaman dari pelayanan yang pernah dialami (Liljander dan Strandvik dalam 

Mosahab, 2010),. Adapun alat ukur yang digunakan telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu berupa  kuesioner 

kepuasan masyarakat yang terdiri dari 14 indikator sebagai berikut: (1) prosedur pelayanan, (2) persyaratan 

pelayanan, (3) kejelasan petugas pelayanan, (4) kedispilinan petugas pelayanan, (5) tanggungjawab petugas 

pelayanan, (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, dan (14) keamanan lingkungan (Keputusan MenPAN no 25 Tahun 

2004).  

Surjadi (2012) menganjurkan bahwa untuk menjamin hasil yang valid dari 14 unsur indikator pelayanan dapat 

dilakukan pengukuran atau pengujian,  mengingat  selama ini belum  ada penelitian pengukuran atau pengujian 

kuisioner kepuasaan masyarakat, maka ini penting dilakukan pengujian. Hal itu sesuai dengan pendapat Susongko        

(2013), bahwa diperlukan uji terhadap validitas dan realibilitas kuisioner atau alat ukur.  Alat ukur yang berkualitas 

syaratnya harus valid dan reliabel, untuk memenuhi itu haruslah terlebih dahulu divalidasi sebelum digunakan 

(Yusrizal, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah 1) apakah indikator-indikator 

kuesioner kepuasan masyarakat dalam Keputusan MenPAN nomor 25 Tahun 2004,  valid dan reliabel sebagai alat 



ukur  pelayanan publik ? dan 2) apakah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Kalasan sudah memiliki 

kualitas yang memadai ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas kuesioner kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik dan untuk melihat  tingkat kepuasan masyarakat yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Kalasan 

sebagai pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritisnya adalah hasil penelitian 

ini dapat menjadi data empirik bagi pihak pemerhati di bidang ini  dan sebagai bahan bagi kajian di bidang psikologi 

organisasi, khususnya mengenai validitas dan realibilitas alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, 

dan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian berikutnya. Bila hasil analisisnya valid dan relibel, maka 

kuesioner kepuasan masyarakat dapat dijadikan alat ukur  pelayanan publik dan secara praktis adalah memberikan 

masukan kepada Kantor Kecamatan Kalasan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar 

pada masa yang akan datang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. 

Kuesioner kepuasan masyarakat merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data yang sangat fleksibel dan 

relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan kuesioner adalah data faktual. Oleh karena itu, 

validitas dan realibilitas hasilnya sangat banyak tergantung pada subjek penelitian sebagai responden (Azwar, 2012). 

Menurut pendapat Matondang (2009) bahwa kuesioner atau daftar pertanyaan, merupakan suatu alat ukur yang 

benar-benar mengukur apa yang hendak dan seharusnya diukur serta sejauh mana alat ukur tersebut dapat 

diandalkan dan berguna, dengan kata lain alat ukur itu harus valid dan reliabel. 

Dalam hal ini Pemerintah telah ditetapkan alat ukur yang digunakan adalah berupa  kuesioner kepuasan masyarakat 

yang terdiri dari 14 indikator, yaitu: (1) prosedur pelayanan, (2) persyaratan pelayanan, (3) kejelasan petugas 

pelayanan, (4) kedisiplinan petugas pelayanan, (5) tanggung jawab petugas pelayanan, (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, dan (14) keamanan lingkungan (Keputusan MenPAN nomor 25 Tahun 2004).  

Kepuasan masyarakat adalah terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat (Hardiyansyah, 

2011). Kepuasan masyarakat merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan pelayanan, untuk memenuhi 

atau melebihi harapan (Hardiyansyah, 2011). Juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya 

harapan dan kebutuhan masyarakat dimana pelayanan dikatakan baik  apabila dapat menyediakan produk atau 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (LAN, 2003).  

Konsep kepuasan masyarakat bersifat relatif, karena penilaian terhadap pelayanan sangat ditentukan dari prespektif 

yang digunakan. Menurut Trilestari dalam Hardiyansyah (2011), persepsi masyarakat terhadap, apa yang diharapkan 

mulai dari proses sampai menghasilkan produk.  Pelayanan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat, apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut 

dapat dipastikan tidak baik. Karena itu pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kepuasan masyarakat 

(Hardiyansyah, 2011). Dari penjelasa (Supranto, 2011), bahwa Jika kinerja pelayanan menunjukkan keadaan di 

bawah harapan masyarakat, maka pelayanan kepada masyarakat dianggap tidak memuaskan, Jika kinerja pelayanan 

menunjukkan keadaan sama atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka pelayanan kepada 

masyarakat dianggap memuaskan walaupun tingkat kepuasannya adalah minimal dan Jika kinerja pelayanan 

menunjukkan keadaan lebih dari yang diharapkan oleh masyarakat, maka pelayanan kepada masyarakat dianggap 

istimewa atau sangat memuaskan (Service Exellent). 

Supranto (2011),  menyatakan bahwa suatu produk, baik barang maupun jasa dikatakan berkualitas, apabila produk 

itu dapat memenuhi kebutuhan seseorang (pengguna) atau memuaskan masyarakat. Pelayanan publik, dikatakan 

baik apabila pelayanannya dapat memenuhi standar-standar kebutuhan atau ukuran-ukuran penghargaaan yang  

menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga pelayanan publik yang berbasis kualitas menjadi urgen atau utama dalam 

menujudkan standar mutu yang spesifik  didasarkan pada sudut pandang masyarakat (Payne, 1994). Kepuasan 

masyarakat itulah yang menjadi tujuan utama sekaligus sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pelayanan. 

Dipertegas oleh pendapat Sriyam, (2010), bahwa kepuasan masyarakat merupakan faktor yang pokok untuk 

mengukur kualitas pelayanan. Adapun pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

(Kepmenpan No. 25. Tahun 2004). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi 

kepuasan  masyarakat  (Payne, 1994). 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini diajukan pertanyaan sebagai berikut  (1) apakah kuesioner kepuasan 

masyarakat valid dan reliable dan dapat digunakan  sebagai alat ukur pelayanan publik ? dan (2) Sejauh mana 

kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kalasan ?. 

 



2. METODE PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Definisi 

operasional kuesioner kepuasan masyarakat adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat 

yang disusun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, terdiri dari 14 indikator. 

Adapun indikator dimaksud tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 

Tahun 2004  dijabarkan menjadi 14 indikator sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan (X1) : a). tingkat kemudahan 

alur pelayanan yang diberikan; b) tingkat kesederhanaan alur pelayanan yang diberikan, (2) persyaratan pelayanan 

(X2) : a) kemudahan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi; dan  b) kesederhanaan persyaratan 

teknis dan administratif yang harus dipenuhi, (3) kejelasan petugas pelayanan (X3) : a) kejelasan petugas yang 

memberikan pelayanan; b) kepastian petugas yang memberikan pelayanan, 4) Kedisiplinan petugas (X4) : a) 

Tingkat kehadiran petugas yang memberikan pelayanan; b) tingkat keberadaan petugas pada saat jam pelayanan; 

dan c) intensitas penundaan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas, 5) tanggung jawab petugas (X5) : a) tanggung 

jawab petugas dalam memberikan pelayanan, dan b) tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, 6) 

kemampuan petugas pelayanan (X6) : a) tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki; dan b) kejelasan 

informasi yang disampaikan, 7) kecepatan pelayanan (X7) : a) tingkat kecepatan petugas dalam memberikan 

pelayanan; dan b) kecepatan dalam menyelesaikan administrasi, 8) keadilan mendapatkan pelayanan (X8) : a) 

tingkat keadilan petugas dalam memberikan pelayanan; dan b) pemberian pelayanan terhadap semua pengguna 

tanpa pilih-pilih, 9) kesopanan dan keramahan petugas  (X9): a) tingkat kesopanan petugas dalam memberikan 

pelayanan; dan b) tingkat keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, 10) kewajaran biaya pelayanan (X10) : 

a) tingkat kewajaran biaya yang dikeluarkan; dan b) biaya sesuai dengan jenis pelayanan, 11) kepastian biaya 

pelayanan (X11): a) kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan; b) adanya rincian biaya 

yang jelas dan pasti, 12) kepastian jadwal pelayanan (X12) : a) tingkat kesesuaian jam pelayanan dengan jadwal; 

dan b) tidak adanya penundaan proses pelayanan, 13) kenyamanan lingkungan (X13) : a) tingkat kerapian 

pengaturan sarana dan prasarana; b) tingkat kebersihan ruangan; dan c) kenyamanan ruang tunggu, 14) keamanan 

pelayanan (X14) : a) tingkat kelengkapan sarana prasarana pelayanan keamanan; dan b) tingkat gangguan keamanan 

dalam pelayanan. 

Subjek penelitian ini adalah 150 responden pengguna layanan publik di Kantor Kecamatan Kalasan. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) analisis faktor konfirmatori dengan program tetrad IV 

dan (2) analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Faktor Konfirmatori 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Estimasi Besarnya Loading Factor 
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Gambar 2 : Estimasi Parameter SEM 

Dari analisis faktor konfirmatori dalam penelitian ini menunjukkan indikator-indikator penyusun variable latent 

pelayanan publik memiliki loading factor masing-masing sebagai berikut: 1) prosedur pelayanan= 0.516, (2) 

persyaratan pelayanan= 0.559, (3) kejelasan petugas pelayanan = 0.668,  (4) kedisiplinan petugas pelayanan = 0.530, 

(5) tanggung jawab petugas pelayanan = 0.414, (6) kemampuan petugas pelayanan = 0.515, (7) kecepatan pelayanan 

= 0.712, (8) keadilan mendapatkan pelayanan = 0.625, (9) kesopanan dan keramahan petugas = 0.528, (10) 

kewajaran biaya pelayanan = 0.371, (11) kepastian biaya pelayanan = 0.676, (12) kepastian jadwal pelayanan = 

0.753, (13) kenyamanan lingkungan=   0.708, dan (14) keamanan lingkungan = 0.397.  Hasil uji  t-hitung yang 

signifikan di atas yang direkomendasikan yaitu 2, loading factor > 0.3 dan koefesien reliabilitas sebesar 0,78 diatas 

batas minimal sebesar 0.70 sehingga alat ukur kepuasan masyarakat  valid dan reliabel. 

 

3.2. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Gambar 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat 

 



Adapun dari analisis Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan indikator-indikator penyusun variable latent 

pelayanan publik memiliki nilai IKM masing-masing sebagai berikut: 1) prosedur pelayanan = 0.21; (2) persyaratan 

pelayanan = 0.22; (3) kejelasan petugas pelayanan = 0.21;  (4) kedisiplinan petugas pelayanan = 0.21, (5) tanggung 

jawab petugas pelayanan = 0.21; (6) kemampuan petugas pelayanan = 0.22, (7) kecepatan pelayanan = 0.19; (8) 

keadilan mendapatkan pelayanan = 0.21; (9) kesopanan dan keramahan petugas = 0.22, (10) kewajaran biaya 

pelayanan = 0.22; (11) kepastian biaya pelayanan = 0.22; (12) kepastian jadwal pelayanan = 0.21; (13) kenyamanan 

lingkungan =   0.21, dan (14) keamanan lingkungan = 0.22.  

Dari hasil analisis secara keseluruhan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap tiap-tiap indikator 

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kalasan diperoleh Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 74.50. 

Hal itu sesuai dengan nilai interval konversi IKM 62.51-81.25 kategori mutu pelayanan B atau Baik.  

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan kajian pustaka, hasil  analisis dan pembahasan, maka dapat di ambil beberapa  kesimpulan sebagai 

beikut : (1) Analisis faktor konfirmatori kuisioner kepuasan masyarakat valid dan reliable maka kuisioner kepuasan 

masyarakat dapat digunakan sebagai alat ukur kualitas pelayanan publik. (2) Analisis indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) menghasilkan nilai konversi IKM sebesar 74.50, maka kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

Kantor Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berdasarkan pengukuran kepuasan masyarakat secara umum berada 

dalam Kategori baik.  

5. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

Pertama pada hasil penelitian ini memberikan implikasi secara empiris kelayakan indikator-indikator indeks 

kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kualitas pelayanan publik karena masing-masing indikator membentuk 

konstruk. 

Kedua sebagai hasil pengembangan sebuah teori, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang diharapkan 

dapat menjadi rekomendasi Kantor Kecamatan Kalasan, dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dan kemajuan organisasi. Kantor Kecamatan Kalasan  hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan dan 

mengembangkan manajemen pelayanan publik, supaya dapat memberikan pelayanan prima dalam menghadapi 

tantangan global di masa mendatang.  

Agenda untuk penelitian mendatang hendaknya melakukan penelitian ditinjau dari masing-masing bagian atau seksi 

dan dilakukan kombinasi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. 
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