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ABSTRACT 

Nanda Anji Darmawan, Government Science Study Program, 

Faculty of Social Science and Political Science, Brawijaya University, 

2016. Impact of Service Quality on Customer Satisfaction ( Case 

Studies on Completion of the Report on the Ombudsman East Java in 

2015). Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si and Andi Setiawan, 

S.IP., M.Si. 

Publik service has a very broad scope. When described more detail, 

public service include education, teaching, occupation, residence, 

communication dan information, environmental, health, social 

guarantee, energy, banking, natural resources, tourism, and other 

strategic sector. But the implementation of public service is not entirely 

clean dark irregularities, there are still acts of maladministration in 

implementation. During 2015 there were 351 recorded acts of 

maladministration incoming reports in east java Ombudsman. 351 

report coming from every community in east java who felt an act of 

maladministration in some government agencies and non-govermental 

agencies under the auspices of BUMN. During 2015 Ombudsman East 

Java only able to complete as many as 275 reports. Departing from 

these problems the study was conducted to determine whether there is 

influence people’s satisfaction with quality of service in the 

Ombudsman East Java. 

This study evaluated from the concept of quality of service and 

customer satisfication. Which of these two concept are used to measure 

how influential the quality of service to the satisfaction of people in 

Ombudsman East Java. Type of research is quantitative and techniques 

to collect data by distributing questionnaires. Data were analyzed 

using simple regression analysis to determine whether there is 

influence people’s satisfaction with quality of service. The results of 

this study show that the null hypothesis is rejected, which means the 

quality of service affect the satisfaction of the people. 

Keywords: Satisfaction of People, Service Quality, Ombudsman, and 

   PublicService



ABSTRAK 

Nanda Anji Darmawan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Brawijaya 

Malanh, 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan ( Studi Kasus Penyelesaian Laporan di Ombudsman 

Jawa Timur Tahun 2015). Tim Pembimbing: Dr. Alifiulahtin 

Utaminingsih, M.Si dan Andi Setiawan, S.IP., M.Si 

Pelayanan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Bila 

diuraikan lebih detail pelayanan publik itu meliputi pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 

informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 

perbankan sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

Sayangnya, pelaksana pelayanan publik tidak sepenuhnya bersih dari 

penyimpangan, masih ada saja tindak maladministrasi dalam 

penyelenggaraannya. Selama tahun 2015 lalu tercatat ada sebanyak 351 

laporan tindak maladminstrasi yang masuk di Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur. Total 351 laporan tersebut datang dari setiap masyarakat 

di Jawa Timur yang merasakan adanya tindak maladministrasi di 

beberapa instansi pemerintahan maupun instansi non pemerintahan 

yang berada di bawah naungan BUMN. Selama tahun 2015 tersebut 

Ombudsman Jawa Timur hanya mampu menyelesaikan sebanyak 275 

laporan saja. Berangkat dari masalah tersebut penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur.  

Penelitian ini ditinjau dari konsep kualitas pelayanan dan kepuasan 

masyarakat. Dimana dari kedua konsep ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat di Ombudsman Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah 

Deskripstif Kuantitatif dan teknik pengambilan data pokok dengan cara 

penyebaran kuesioner. Tehnik analisis data mengguna teknik analisis 

regresi sederhana untuk mengatahui apakah ada pengaruh kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan.  Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan, yang berarti antara 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.  

Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat, Kualitas Pelayanan, 

Ombudsman, dan Pelayanan Publik. 
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DAFTAR ISTILAH 

ORI : Ombudsman Republik Indonesia, suatu lembaga negara yang  

bertugas untuk mengawasi keberlangsungannya proses pelayan 

publik di Indonesia. 

UUD :Undang-Undang Dasar, sebuah landasan atau dasar bagi 

berjalanannya suatu negara.  

BUMN : Badan Usaha Milik Negara, suatu badan usaha yang dijalankan 

oleh suatu negara untuk menunjang pemasukan sebuah negara.  

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah, suatu badan usaha yang dikelola 

langsung oleh suatu daerah untuk menunjang pemasukan sebagai 

suatu daerah. 

PLN  : Perusahaan Listrik Negara, suatu perusahan listrik milik negara 

yang dalam pengelolaannya langsung dikelola oleh negara. 

Mediasi : suatu proses pertemuan untuk memperoleh kesepakatan bersama 

antar dua belah pihak yang ditengahi oleh orang ketiga. 

Maladministrasi: Administrasi pelayanan yang buruk atau tidak memenuhi standart 

Pengawasan : Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 

tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang system 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

  Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara 

independen yang bergerak di bidang pengawasan pelayanan publik. Dalam 

Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia pasal 1 menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah suatu lembaga negara yang 

memiliki kewenangan mengawasi keberlangsungan pelayanan publik baik 

yang dijalankan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara. 

Selain itu serta perseorangan atau badan swasta yang bertugas menjalankan 

pelayanan publik yang mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

APBN/ atau APBD. 

  Isu pelayanan publik semakin menguat di era reformasi tahun 

1998. Pelayanan publik menjadi penting karena berdasarakan UUD 1945 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayana yang baik dari 

masyarakat. Pelayanan publik merupakan bentuk dari hak asasi setiap warga 

negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun negara. Pelayanan 

publik  adalah suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

berhak atas barang, jasa dan / atau pelayanan



2 
 

2 
 



2 
 

 
 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik1. Oleh sebab 

itu, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri akan tetapi 

melayani secara luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan 

kemampuan demi tujuan bersama. 

Seperti yang diketahui bersama bahwa selama ini pelayanan publik masih 

sangat jauh dari harapan masyarakat, maraknya praktik Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) pada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada seolah-olah 

merupakan potret dari buruknya pelayanan publik yang ada di Indonesia. Undang-

Undang No 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik, sudah dijelaskan bahwa 

negara mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan seluruh penduduk untuk 

memenuhi kebutuhan dan hak dasar dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut pasal 1 ayat (1) : 

“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 administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik”.  

 

Mendengar kata pelayanan publik sejumlah orang masih beranggapan 

dengan pelayanan administratif yang hanya mengurus tentang pelayanan 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, atau Surat Izin 

Mengemudi (SIM). Padahal kata pelayanan publik tersebut memiliki ruang 

lingkup yang lebih luas. Bila diuraikan lebih detail pelayanan publik itu meliputi 

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 

                                                           
1
  Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 
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informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, SDA, 

pariwisata, dan sektor lainnya. Sebagaimana sudah diatur dalam UUD Nomor 25 

Tahun 2009 yang mencakup mengenai pelayanan barang dan jasa publik serta 

admintratif. Sayangnya, pelaksana pelayanan publik tidak sepenuhnya bersih dari 

penyimpangan, masih ada saja tindak maladministrasi dalam penyelenggaraannya. 

Selama tahun 2015 lalu tercatat ada sebanyak 351 laporan tindak 

maladminstrasi yang masuk di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Total 351 

laporan tersebut datang dari setiap masyarakat di Jawa Timur yang merasakan 

adanya tindak maladministrasi di beberapa instansi pemerintahan maupun instansi 

non pemerintahan yang berada di bawah naungan BUMN. Dari jumlah total 351 

laporan tersebut terbagi menjadi beberapa aspek laporan yang meliputi 28 aspek 

laporan. Dari ke-28 aspek laporan tersebut pada setiap aspeknya memiliki jumlah 

laporan yang berbeda-beda. 

Sebanyak 351 laporan terkait tindak maladminitrasi yang masuk ke 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur ini menjadi bukti bahwa pelayanan public di 

Jawa Timur masih perlu dibenahi secara serius. Mengingat beberapa tahun silam 

Provinsi Jawa Timur pernah menyandang gelar Provinsi terbaik dalam hal 

pemberian pelayanan public se-Indonesia menjadikan bukti ini dianggap kurang 

dapat dipercaya. Namun tahun 2015 silam masyarakatlah yang telah merasakan 

sendiri buruknya pelayanan public di Jawa Timur, sehingga melahirkan total 

laporan tindak maladministrasi sebanyak 351 yang masuk ke Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. 
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Berikut akan penulis tampilkan daftar jumlah laporan berdasarkan aspeknya 

yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur selama tahun 2015: 

 Tabel 1.1 

 Jumlah Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Laporan 

NO ASPEK Jumlah 

laporan 

Masuk 

Jumlah 

Laporan 

Terselesakan 

Jumlah 

Laporan 

Tidak 

Terselesaikan 

1 Pertanahan 86 70 16 

2 Kepolisian 47 33 14 

3 Administrasi 

Kependudukan 

31 22 9 

4 Perijinan (PTSP) 27 20 4 

5 Pendidikan  15 11 4 

6 Ketenagakerjaan 24 17 7 

7 Pemukiman/Perumahan  17 11 6 

8 Peradilan 15 10 5 

9 Kepegawaian  13 11 2 

10 Asuransi / Jaminan 

Sosial 

12 10 2 

11 Perhubungan / 

Insfratruktur 

7 7 0 

12 Kesehatan  6 5 1 

13 Listrik  4 4 0 

14 Lingkungan Hidup 4 4 0 

15 Perbankan 4 2 2 

16 Perdagangan dan Industri 4 3 1 

17 Air Minum 3 3 0 

18 Kejaksaan 3 2 1 
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19 Komisi/Lembaga Negara 3 2 1 

20 Pertanian 3 2 1 

21 Cukai dan Pajak  2 2 0 

22 Energi (Sumber Daya 

Alam) 

2 2 0 

23 Informasi Publik 2 2 0 

24 Penanaman Modal 2 2 0 

25 Telekomunikasi 2 2 0 

26 Lembaga 

Pemasyarakatan 

1 1 0 

27 Perikanan  1 1 0 

28 Tentara Nasional 

Indonesia 

1 1 0 

 Jumlah 351 275 76 

Sumber:  data Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Tahun 2015 

   Pada Table diatas menunjukan bahwa aspek pertanahan menjadi 

aspek yang paling banyak mendapatkan laporan tindak maladministrasi di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Bahkan bila coba kita lihat jumlah 

laporannya sangat signifikan lebih banyak dari peringkat kedua yang 

ditempati oleh kepolisian. Tabel diatas menunjukan bahwa masih baiknya 

kualitas pelayanan di birokrasi yang ada di sekitar Jawa Timur sehingga 

menimbulkan ketidak puasan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.   

  Banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur membuat pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Timur terkesan 

kewalahan dalam mengatasi setiap laporan yang ada. Terbukti dari jumlah 

total 351 laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 
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hanya ada sebanyak 275 laporan yang berhasil diselesaikan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Dengan demikian masih ada sebanyak 

76 laporan masyarakat yang belum diselesaikan oleh pihak Ombudsman 

Perwakilan Jawa Tmur. Jumlah demikian bila dipersentasekan kurang lebih 

sebanyak 21% dari jumlah total laporan yang masuk di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur masih belum terselesaikan di tahun 2015. 

  Menindaklanjuti terkait hal masih belum terselesaikannya 76 

laporan yang masuk di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, peneliti 

mencoba mencari klarifikasi terhadap salah satu staff kantor Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. Klarifikasi yang peneliti terima dari salah satu staff 

kantor Ombudsman Jawa Timur ialah sebanyak 76 laporan yang belum 

terselesaikan pada taun 2015 tersebut nantinya akan tetap diselesaikan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2016. Nantinya 76 laporan 

yang belum terselesaikan selama tahun 2015 tersebut akan masuk menjadi 

laporan yang diselesaikan pada tahun 2016. Namun dalam laporannya nanti 

tetap dianggap sebagai laporan tahun 2015 yang belum terselesaikan, bukan 

laporan baru yang masuk pada tahun 2016.  

  Peneliti juga mencoba untuk memperoleh klarifikasi terkait apa 

alasan dari pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Timur terhadap 76 laporan 

yang belum terselesaikan tersebut. Dari klarifikasi yang diberikan oleh salah 

satu staff kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur bahwa kurangnya 

jumlah pegawai yang bertugas di kantor Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur menjadi alasan utamanya. Selama ini kantor Ombudsman Perwakilan 
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Jawa Timur hanya memiliki 5 Asisten Ombudsman yang bertugas. Dari 

kelima asisten tersebut harus membawahi 3 sub bagian yakni pencegahan, 

penyelesaian laporan dan pengawasan. Dengan total 5 pegawai yang ada 

peneliti pun merasa hal tersebut sangatlah tidak seimbang mengingat 

laporannya yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur sebanyak 

351 laporan. Setidaknya dalam satu tahun setiap asisten Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur harus menangani kurang lebih sebanyak 70 laporan. 

Belum lagi ditambah dengan tugas pencegahan dan pengawasan yang setiap 

tahunya juga harus tetap diberlangsungkan oleh Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur. 

  Hal yang menjadi menarik disini ialah seharusnya Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur menjadi lembaga yang cepat tanggap dalam 

menyelesaikan laporan tindak maladministrasi. Mengingat Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur ialah lembaga negara yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk mengatasi laporan tindak maladministrasi dan melakukan 

mediasi terhadap pihak terlapor dengan pihak pelapor. Dibuatnya lembaga 

Ombudsman oleh negara dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian 

keluhan yang diberikan masyarakat terkait tindak maladminitrasi bisa 

diselesaikan lebih bijak dan lebih cepat. Karena bila suatu laporan keluhan 

tindak maladministrasi dilaporkan langsung ke instansi terkait oleh 

masyarakat pasti responnya akan lambat dan pilih kasih dalam 

penyelesaianya. Namun dalam hal ini Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

terkesan lama dalam menyelesaikan laporan yang masuk. Hal ini yang 
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membuat masyarakat mungkin akan sedikit kecewa dengan kinerja 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam menjalannkan fungsi,tugas dan 

wewenangnya. 

  Berdasarkan beberapa uraian diatas peneliti mencoba untuk 

mengambil kesimpulan awal bahwa Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang pelayanan publik sangat 

terkesan kewalahan dalam menjalkan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari data 

serta bukti-bukti yang sudah penulis jabarkan pada beberapa tulisan 

sebelumnya. Maka dari itu disini peneliti tertarik untuk meneliti seberapa 

berpengaruhnya situasi ini terhadap kepuasan masyarakat terhadap 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Adapun tema yang coba penulis 

ambil disini ialah “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat 

Kepuasan Masyarakat” dengan studi kasus penyelesaian laporan yang ada 

di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2015.  

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masaah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka bisa 

ditarik satu rumusan masalahnya yaitu : bagaimana pengaruh kualitas pelayanan 
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penyelesaian laporan yang diberikan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

terhadap kepuasan masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan penyelesaian laporan yang diberikan Komisi Pelayanan Publik terhadap 

kepuasan masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bisa dijadikan batu loncatan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan  kualitas pelayanan publik di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. 

1.4.2Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur sendiri dalam melakukan penyelesaian laporan tindak 

maladministrasi kepada masyarakat, juga sebagai motivasi masyarakat dan 

pemerintah untuk selalu bekerja sama dalam meningkatkan penyelenggaraan 

pelayana publik dan juga untuk acuan ORI untuk lebih meluaskan jangkauannya 

disetiap daerah yang ada di Jawa Timur. 

1.5 Perumusan Hipotesis 
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 Hipotesis adalah jawaban sementara peneliti terhadap penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti menyusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 : β1 = 0 H0 : Kualitas pelayanan penyelesaian laporan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. 

 

2. H1 : β1 ≠ 0 H1 : Kualitas pelayanan penyelesaian laporan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sudah cukup banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

pelayanan publik serta tingkat kepuasan terhadap sebuah pelayanan publik di 

Indonesia. Berikut penulis akan coba jabarkan beberapa temuan penulis terhadap 

penelitian terdahulu yang pernah ada: penelitian yang pertama yaitu, Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan 

PDAM Kota Denpasar yang diteliti oleh Ni Nyoman Yuliarmi dan Putu Riyasa 

sebagai mahasiswa Universitas Udayana. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 

tahu seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Kota 

Denpasar dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara 

bersama-sama ketanggapan, keandalan, berwujud, keyakinan, dan empati secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kota denpasar. Jumlah responden 

yang diambil sebanyak 100 responden dan penentuan sampel menggunakan 

metode nonprobability sampling, yaitu dengan cara aksidental sampling. Analisis 

yang digunakan oleh peneliti adalah analisis linier berganda, dengan menghitung 

rata-rata dan standar deviasi terlebih dahulu. 

 Hasil dari penelitiannya adalah pertama, kepuasan pelanggan PDAM Kota 

Denpasar yang diukur berdasarkan kontinuitas air berada dalam kategori rendah, 

pencatatan meteran air berada dalam kategori kepuasan sedang, lokasi tempat 

pembayaran berada dalam kategori kepuasan tinggi, dan kecepatan penanganan 
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keluhan berada dalam kategori kepuasan rendah. Kedua, secara bersama-sama 

atau simultan seluruh variabel, yaitu faktor ketanggapan (responsiveness) (X1), 

faktor keandalan (realibility) (X2), faktor empati (empathy) (X3), faktor keyakinan  

(assurance) (X4), dan faktor berwujud (tangibel) (X5) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kota Denpasar, sedangkan faktor keandalan 

(Reliability) (X1) dalam model ini tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Kota Denpasar.
2
 

 Penelitian yang kedua, Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesman Ngesrep Semarang yang diteliti oleh 

Frederik Mote
3
. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas 

pelayanan yang diberikan puskesman Ngesrep kepada publik/masyarakat dan 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh puskesmas. Teori yang dipakai peneliti adalah kepuasan 

masyarakat serta pelayanan publik. Kerangka berpikir penelitian ini adalah dari 

kualitas pelayanan kesehatan, meneliti kepuasan masyarakat terhadap kinerja 

dengan menitikkan pada 14 indikator yang ditetapkan oleh Kep.MENPAN No.25 

Tahun 2004 dan mengahsilkan indeks kepuasan masyarakat. 

 Penelitian ini sendiri menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu mixed antara kualitatif dengan kuantitatif untuk lebih dalam mengetahui 

indeks kepuasan masyrakat terhadap kualitas layanan puskesmas. Jenis data yang 

                                                           
2
Ni Nyoman Yuliarni dan Putu Riyasa, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Pelayanan PDAM Kota Denpasar”, (Penelitian, Universitas Udayana 
Denpasar, 2007) 
3
 Mahasiswa S3 Magister Ilmu Administrasi UNDIP 
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dipakai peneliti adalah data primer dan sekunder yang berbentuk kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber data yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dari jika primer 

dari responden yaitu pasien yang memberikan data berupa kalimat pernyataan 

atau jawaban dan kuesioner, sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku, 

makalah, monografi. Hasil dari penelitian ini adalah dari ke 14 indikator yang 

telah diuji kepada masyarakat adalah terdapat 3 indikator dengan kategori tidak 

baik yaitu: kemampuan petugas pelayanan, kenyamanan lingkungan dan 

keamanan lingkungan. Selain itu juga terdapat 11 indikator yang berkategori baik 

dalam hal pelayanannya yaitu: prosedur pelayanan, persyarakat pelayanan, 

kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab 

petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, 

kesopanan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya dan kepastian 

jadwal pelayanan.
4
 

 Penelitian ketiga yaitu, Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa 

Puskesmas Terhadap Kepuasan Pasien. Penelitian ini disusun oleh Dewi Retno 

Indriaty sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1). 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa 

Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 100 responden. Adapun metode pengambilan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, uji F, koefisien determinasi, uji t dan analisis regresi berganda. 

                                                           
4
Frederik Mote, “Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesman 

Ngesrep Semarang”, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008) 
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Hasil dari penelitian ini bisa dilihat dengan keputusan penulis menggunakan 

metode regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel bukti langsung 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai 

signifikansi (P Value) sebesar 0,0030,05. Jaminan berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai signifikansi (P Value) 

sebesar 0,1640,05. Untuk empati tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 

0,623>0,05. Secara simultan bukti langsung, kehandalan, jaminan, daya tanggap 

dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan F hitung 

sebesar 11,186 dengan angka signifikansi (P Value) sebesar 0,000.
5
 

 Penelitian terdahulu ketiga yaitu, Kepuasan Pelayanan Publik pada Kantor 

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Penilitian 

ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Eka Budi Setiawan sebagai salah satu 

pegawai PEMDA Temanggung dan Edy Anan sebagai mahasiswa Program Studi 

Akuntansi STIEBANK Yogyakarta. Penelitian ini menguji pengaruh mutu 

pelayanan dan prosedur petugas perijinan dan penanaman Modal Kabupaten 

Temanggung. Variabel mutu pelayanan yang digunakan terdiri atas kedisiplinan 

Petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, 

keadilan, dan kesopanan serta keramahan petugas. Sedangkan variabel prosedur 

terdiri atas kemudahan prosedur layanan, kesamaan persyaratan dengan jenis 

pelayanan, kejelasan dan kepastian, kewajaran biaya, ketetapan biaya yang 

disesuaikan dengan yang dibayarkan, ketepatan waktu pelayanan, kenyamanan 

                                                           
5
 Retno Indriaty Retno, “Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Puskesmas Terhadap 

Kepuasan Pasien”, (Skripsi, Universitas Diponogoro, 2010) 
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lingkungan dan keamanan pelayanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pemohon perijinan dengan sample sebanyak 192 responden yang dipilih dengan 

metode accidental sampling. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukan 

bahwa nilai indeks kepuasan masyrakat yang berada pada kategori baik,unsur 

terbaik terdapat pada kesopanan dan keramahan petugas dan perolehan terendah 

pada unsur kecepatan pelayanan. Hasil uji hipotesis menunjukan bahw mutu dan 

prosedur layanan secara signifikan berpengaruh posisitf terhadap kepuasan 

masyarakat pada pelayanan publik.
6
 

 Penelitian keempat yaitu, Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di 

Samsat Kabupaten Sragen yang diteliti oleh Nur Setyaningsih mahasiswa 

Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

pelayanan publik SAMSAT Kabupaten Sragen serta untuk mengetahui kualitas 

pelayanan SAMSAT Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah semua yang 

mengurus administrasi pada SAMSAT Kabupaten Sragen sedangkan sampel yang 

diambil adalah sampling aksidental (accidental sampling). Jenis data yang 

digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari 

penelitian ini adalah kualitas pelayanan SAMSAT Kabupaten Sragen sudah baik, 

hal tersebut dapat dilihat dari nilai indeks yang diperoleh sevesar 2.486 dan nilai 

                                                           
6
 Budi Setiawan Eka, Anan Edy, “Kepuasan Pelayana Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan dan 

Penanaman Modal Kabupaten Temanggung”, (Jurnal EBBANK) 
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IKM sebesar 71.14 yang berarti bahwa mutu pelayanan masuk dalam kategori B, 

sehingga kinerja pelayanannya dapat dikatakan baik.
7
 

 Penelitian kelima, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Barat. Penelitian ini diteliti 

oleh Muh Yunus Bandu mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di PT. PLN sendiri. Metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 

persamaan regresi yakni realibility, responsiveness, assurance, emphaty, dan 

tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, artinya apabila 

variabel independen naik, maka variabel dependen juga meningkat, dan jika 

variabel independen turun maka variabel dependen juga menurun. 

 Penelitian keenam, Analisis Kinerja Pegawai Kantor Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang dikerjakan oleh Putri 

Rahmawati pada tahun 2012. Rancangan penelitian menggunakan cross sectional 

untuk mempelajari hubungan masalah dengan determinan yang diukur pada satu 

waktu atau periode. Analisis data pada penelitian tersebut adalah analisis 

univariat, analisis bivariate, dan multivariate. Sampel yang digunakan seluruhnya 

adalah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi Riau tanpa 

melibatkan masyarakat. 

                                                           
7
Nur Setyaningsih, “Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di Samsat Kabupaten Sragen”, (Skripsi, 

Universitas Diponegoro, 2008) 
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 Penelitian ketujuh, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pengguna Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang 

dokerjakan oleh Any Urwatul Wusko pada tahun 2014. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap ke[uasan 

[elanggan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan. 

 Penelitian kedelapan, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik 

Terhadap Kepuasan Masyarakat. (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik di Kota Depok) yang ditulis oleh Fahmi Rezha, Siti 

Rochmah, Siswidiyanto, pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.  

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian yang Relevan 

NO JUDUL JENIS 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

1. Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pelayanan 

PDAM Kota Denpasar. 

(Ni Nyoman Yuliarmi 

dan Putu,  2007) 

Metode analisis 

kuantitafi linier berganda 

Riset ini menggunakan 

konsep kualitas layanan 

menurut. Terra 

sedangkan peneliti 

menggunakan kualitas 

layanan menurut 

Tjiptono 

2. Analisis Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Terhadap 

Pelayanan Publik Di 

Puskesmas Ngesrep 

Semarang.  

(Fredirik Mote,2008) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

mixed antara kualitatif 

dan kuantitatif 

Perbedaannya adalah 

riset ini menggunakan 

metode yang 

mencampurkan antara 

kualitatif dan kuantitatif 

sedangkan peneliti hanya 

metode kuantitatif. 

3. Analisis Pengaruh 

Tingkat Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Puskesmas Terhadap 

Kepuasan Pasien. (DR. 

Indriaty, 2010) 

Metode Kuantitatif  Riset ini menggunakan 

konsep kualitas layanan 

menurut Azwar 

sedangkan penulis 

menggunan kualitas 

pelayana menurut 

Tjiptono 
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4. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Makassar Barat. 

(Muh Yunus Bandu, 

2013) 

 

Metode kuantitatif 

Analisis regresi linear 

berganda 

Riset ini menggunakan 

konsep kualitas layanan 

menurut Zeithand, 

sedangkan penulis 

menggunakan konsep 

kualitas pelayanan 

menurut Tjiptono 

5. Analisis Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

Di Samsat Kabupaten 

Sragen. 

( Nur Setyaningsih, 

2010) 

Metode kuantitatif. Perbedaan dengan 

peneliti adalah riset ini 

mengukur indeks 

kepuasan masyarakat 

menurut yang sudah 

ditetapkan oleh 

Kep.MENPAN 

sedangkan penulis 

menggunakan Tjiptono. 

6 Analisis Kinerja 

Pegawai Kantor Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau. (Putri 

Rahmawati, 2012) 

Rancangan penelitian 

menggunakan cross 

sectional untuk 

mempelajari hubungan 

masalah dengan 

determinan yang diukur 

pada satu waktu atau 

periode. 

Sampel yang digunakan 

seluruhnya adalah 

pegawai Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bintan 

Provinsi Riau tanpa 

melibatkan masyarakat. 

7 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pengguna 

Jasa Rumah Sakit 

Umum Daerah Bangil 

Kabupaten Pasuruan.  

(Any Urwatul Wusko, 

2014) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif 

dengan analisi regresi 

berganda. 

Penelitian ini 

menggunakan konsep 

kualitas jasa menurut 

Kotler. Sedangkan 

penulis menggunakan 

kualitas pelayanan 

menurut Tjiptono 

8 Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Publik Terhadap 

Kepuasan Masyarakat. 

(Studi tentang 

Pelayanan Perekaman 

Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik di Kota 

Depok) 

(Fahmi Rezha, Siti 

Rochmah, Siswidiyanto. 

2013) 

Jenis penelitian yang 

digunakan pada metode 

ini adalah jenis penelitian 

penjelasan 

Penelitian ini 

menggunakan konsep 

kepuasan 

Kep/25/M.PAN/2/2004 

dan kualitas pelayanan 

menurut tjiptono dan 

Chandra. 

9 Pengaruh Kualitas Jenis Penelitian yang Penelitian ini dilakukan 
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Pelayanan Terhadap 

kepuasan masyarakat di 

Komisi Pelayanan 

Publik Provinsi Jawa 

Timur Pada Tahun 

2015. 

(Niematullah Rafik. 

2016) 

digunakan pada 

Penelitian ini ialah 

Kuantitatif dengan 

analisis regresi linear 

berganda 

di KPP Jawa Timur dan 

menggunakan analisis 

linear berganda. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2016 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Pelayanan Publik 

 Teori pelayanan publik merupakan teori yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana pengertian terhadap pelayanan itu sendiri dan bagaimana cara 

mengaplikasikannya kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu 

isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggara 

pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik yang meliputi kepentingan dan 

kebutuhan publik, serta pemberian pelayanan publik yang tidak diskriminatif dan 

adil. UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Menurut pasal 1 ayat (1):  

“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 administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.” 

 Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah 
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pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
8
 

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat, yang dimaksud kebutuhan dalam hal ini bukanlah 

kebutuhan secara individu akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 

diharapakan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan bidang kesehatan, 

pendidikan.  

 Awang  menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
9
 Beberapa pengertian 

pelayanan publik menurut para tokoh dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat yang mempunyai kepentingan 

bagi organisasi atau lembaga sesuai dengan tata cara atau aturan yang berlaku, 

dalam pemenuhan kebutuhan masayarakat yaitu pelayanan publik. Hal ini 

merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengatur suatu tatanan kehidupan 

yang terkendali dan terkontrol di sebuah negara. Jika suatu negara tidak mampu 

memberikan fasilitas pelayanan yang memuaskan bagi warga negaranya, maka 

negara tersebut perlu dipertanyakan keberadaannya dalam penyelenggaraan 

negara dengan baik. 

                                                           
8
 Lijan Poltak Sinambela, Opcit., hlm 06 

9
 Anwarudin Awang, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. 

Jurnal ilmu administrasi. No 1 Vol 1. 2004. hlm. 17 
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 Hal yang sama juga di utarakan oleh Erland, yang mana dinyatakan pada 

dasarnya pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
10

 Hal ini semakin menunjukkan bahwa ada sebuah 

relevansi antara jika suatu penyelenggaraan pelayanan publik mampu di 

optimalkan oleh pemerintah, maka secara optomatis tingkat kesejahteraan 

penduduk akan membaik. 

2.2.2  Azas Pelayanan Publik  

 Nampaknya, sebagai landasan atau legislasi Undang-Undang  25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik memberikan solusi atas berbagai permasalahan 

tersebut. Ada 12 (dua belas) azas mengenai pelayanan publik menurut Undang-

Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu : 

a. Kepentingan Umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Persamaan perlakuan 

h. Tranparansi/keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 

l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
11

 

 

 Beberapa azas tersebut banyak diantaranya merupakan prinsip dari 

pelaksanaan good governance. Prinsipnya good governance sendiri memiliki 

                                                           
10

 Mouw Erland. Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah. Jurnal UNIERA No 2, Vol. 2.2013. 2013. 

hlm. 1 
11

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik  
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setidaknya sembilan prinsip sesuai dengan yang disuarakan oleh UNDP yaitu: 

partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, 

berorientasi kepentingan publik, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi dan 

akuntabilitas. Hal ini tentunya semakin menguatkan bahwa agenda reformasi 

pelayanan publik di Indonesia dekat dengan konsep good governance.
12

 

2.2.3  Kualitas Pelayanan Publik  

 Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 

tercermin dari: 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntanbilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempertahankan 

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.
13

 

 

 Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 

pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Pelayanan publik merupakan konkritisasi 

                                                           
12

 Anggraini Abidin, Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. 

Yogyakarta : Penerbit ANDI. 2013. hlm. 17 
13

 Lijan Poltak Sinambela.  Op.cit., hlm 6 
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dari pelaksanaan tugas negara memberikan pelayanan kepada warga negaranya. 

Oleh karena itu, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah bersifat wajib 

dan dapat dikontrol, dalam pengertian memberikan akses kepada masyarakat 

untuk mengajukan sejumlah masukan, keluhan atau keberatan kepada instansi 

pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan tersebut. dari tinjauan literatur 

yang demikian itu, maka pelayanan publik dapat dipahami sebagai sesuatu yang 

menyangkut kepentingan umum yang harus dipenuhi dalam bentuk penyediaan 

barang/jasa umum dan adalah tugas dan kewajiban. 

 Menurut Fandy Tjiptonoada beberapa dimensi yang dapat mengetahui 

bagaimana kualitas layanan sebuah instansi tersebut yaitu
14

 : 

a. Ketepatan waktu : tepatnya waktu yang dilampaui oleh pelanggan. Baik 

waktu tunggu, ataupun waktu proses. 

b. Akurasi pelayanan: produk atau hasil yang didapatkan oleh pelanggan 

bebas dari kesalahan. 

c. Kesopanan : bagaimana pegawai ramah dalam melayani pelanggan 

d. Kemudahan mendapatkan pelayanan : jumlah pegawai yang memadai dan 

fasilitas juga yang menunjang layanannya. 

e. Kenyamanan dalam memporoleh pelayanan : pelanggan merasa nyaman 

atau tidak dengan keadaan lokasinya, ruang pelayanannya, parkir untuk 

kendaraan pelanggan serta media informasi untuk membantu pelanggan 

yang tidak tahu alurnya. 

f. Atribut pendukung : keberihan dari lokasi atau ruang pelayanannya dan 

keadaan ruang tunggu instansi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Ibid, hlm. 210 
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2.2.4  Kepuasan Pelanggan 

 Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis”(cukup baik 

atau memadai) dan “facio”(melakukan atau membuat). Menurut Fandy Tjiptono 

dan Gregorius Chandra
15

 kepuasan pelanggan adalah kepuasan bisa diartikan 

sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary dalam Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra
16

 

mendeskripsikan kepuasan sebagai “The good feeling that you have when you 

acghieved something or when something that you wanted to happen does happen” 

dan “the act of fulfilling a need or desire”. 

Menurut Kotler mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia persepsikan 

dibandingkan dengan harapannya.
17

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian 

kepuasan pelanggan maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau puas seseorang pada saat mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan atau terpenuhinya suatu keinginan atau kebutuhan. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra secara garis besar, 

kepuasan pelanggan memnghasilkan dua manfaat utama untuk perusahaan, yakni 

berupa penyebaran dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut dengan istilah 

gethok tular positif dan loyalitas pelanggan.
18

 

 

                                                           
15

 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Service Quality & Satisfaction edisi 3, (Jakarta:Andi,2011), 
hlm.292 
16

 Ibid, hlm.292 
17

 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Service Management Meningkatkan Layanan Prima, 
(Jakarta: Andi,2012), hlm. 312 
18

 Ibid, hlm. 57 
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Gambar 2.1 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: FandyTjiptono dan Gregorius Chandra (2012:311) 

 

Untuk mengukur kepuasan masyarakat digunakan atribut yang berisi 

tentang bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau 

dari  sudut pandang pelanggan. Menurut Dulka, kepuasan masyarakat dapat 

diukur melalui atribut-atribut pembentuk kepuasan sebagai berikut:
19

 

1. Guarantee or warranty adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh 

badan usaha dan diharapkan dapat memuaskan masyarakat. 

2. Delivery communication adalah pesan atau informasi yang disampaikan 

oleh badan kepada masyarakat. 

3. Complain handling adalah sikap badan usaha dalam menangani keluha-

keluhan atau pengaduan. 

4. Resolution of problem adalah tanggapan yang diberikan bdan usaha dalam 

membantu memecahkan masalah masyarakat yang berkaitan dengan 

layanan yang diterima. 

 

 

 

                                                           
19

http://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/71-mengukur-
kepuasan-masyarakat-dan-kualitas-pelayanan-publik/file diakses pada Rabu 11 maret 2016 

Kepuasan Pelanggan 

 

Gethok Tular 

Positif 

Penjualan 

Silang 

Pembelian 

Ulang 

Pertambahan 

Jumlah 

Pelanggan Baru 

Loyalitas 

Pelanggan 

http://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/71-mengukur-kepuasan-masyarakat-dan-kualitas-pelayanan-publik/file
http://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/71-mengukur-kepuasan-masyarakat-dan-kualitas-pelayanan-publik/file
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2.3 Definisi konsep dan Definisi Operasional 

    2.3.1 Definisi Konsep  

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas yang telah dirancang oleh pihak 

penyedia layanan guna memenuhi harapan pengguna layanan. Kualitas pelayanan 

dapat diketahui dengan cara membandingkan suatu pelayanan yang para pengguna 

layanan terima dengan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh para pengguna 

layanan terhadap berbagai layanan yang ada. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau puas seseorang pada saat 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau terpenuhinya suatu keinginan atau 

kebutuhan. Untuk mengukur kepuasan masyarakat digunakan pedoman yang 

berisi tentang bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang 

ditinjau dari  sudut pandang pelanggan. 

     2.3.2 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah unsur yang digunakan penulis untuk 

mengukur variabel yang akan digunakan, karena item-item pertanyaan di dalam 

kuesioner  diturunkan dari definisi operasional dalam penelitian. Definisi 

operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas pelayanan, Variable Independent ini diukur menjadi 6 indikator : 

1. Ketepatan waktu, ialah tepatnya waktu yang dilampaui oleh 

pelanggan. Baik waktu tunggu, ataupun waktu proses. 

2. Akurasi pelayanan, ialah produk atau hasil yang didapatkan oleh 

pelanggan bebas dari kesalahan. 
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3. Kesopanan, ialah bagaimana pegawai ramah dalam melayani 

pelanggan 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, ialah jumlah pegawai yang 

memadai dan fasilitas juga yang menunjang layanannya. 

5. Kenyamanan dalam memporoleh pelayanan, ialah ketika 

pelanggan merasa nyaman atau tidak dengan keadaan lokasinya, 

ruang pelayanannya, parkir untuk kendaraan pelanggan serta media 

informasi untuk membantu pelanggan yang tidak tahu alurnya. 

6. Atribut pendukung, ialah keberihan dari lokasi atau ruang 

pelayanannya dan keadaan ruang tunggu instansi tersebut. 

b. Kepuasan masyarakat, variable dependen ini diukur menggunakan 5 

atribut-atribut pembentuk kepuasan sebagai berikut : 

1. Guarantee or warranty adalah jaminan atau garansi yang diberikan 

oleh badan usaa dan diharapkan dapat memuaskan masyarakat. 

2. Delivery communication adalah pesan atau informasi yang 

disampaikan oleh badan usaha kepada masyarakat. 

3. Complain handling adalah sikap badan usaha dalam menangani 

keluan-keluhan atau pengaduan. 

4. Resolution of problem adalah tanggapan yang diberikan badan 

usaha dalam membantu memecahkan masalah masyarakat yang 

berkaitan dengan layanan yang diterimanya. 
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2.4 Penjelasan Indikator dan Variable 

 Penjelasan variabel dan indikator digunakan oleh peneliti untuk 

diturunkan menjadi butir-butir pertanyaan di dalam kuesioner penelitian. Berikut 

variabel dan indikator dalam penelitian pengaruh kualitas pelayanan penyelesaian 

laporan terhadap kepuasan masyarakat di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur : 

Tabel 2.2 

Tabel Variabel dan Indikator dalam Penelitian. 

Variabel Indikator  Item Pertanyaan 

Kualitas 

Pelayanan 

Ketepatan 

Waktu 

1. Waktu tunggu 

dalam 

memproses 

administrasi 

laporan 

2. Waktu 

memproses 

suatu laporan 

3. Ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

laporan dengan 

jadwal yang 

ditetapkan. 

1-3 

Akurasi 

Pelayanan 

1. Tindak lanjut 

yang didapet 

masyarakat 

terhadap 

laporan bebas 

dari kesalahan. 

2. Kesesuaian 

persyaratan 

yang 

ditentukan 

dengan 

pelaksanaan 

pelayanan. 

 

 

4-5 

Kesopanan 1. Keramahan 6-7 
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pegawai dalam 

melayani 

2. Kesantunan 

pegawai dalam 

memberikan 

pelayanan 

 

Kemudahan  1. Jumlah 

pegawai yang 

memadai. 

2. Fasilitas 

penunjang 

layanan. 

3. Adanya media 

informasi yang 

menunjang 

kejelasan.. 

8-10 

Kenyamanan   1. Pelanggan 

nyaman 

dengan lokasi. 

2. Pelanggan 

nyaman 

dengan dengan 

ruang 

pelayanan.. 

3. Pelanggan 

nyaman 

dengan media 

informasi 

untuk 

mendapatkan 

bantuan. 

11-13 

 Atribut 

Pendukung 

 

  

1. Kebersihan 

lokasi 

Pelayanan. 

2. Keamanan 

lokasi. 

. 

14-15 

Kepuasan 

Masyarakat  

Guarante 

Warranty 

1. Jaminan yang 

diberikan 

kepada 

pelanggan 

2. Pelangga puas 

dengan 

kualitas 

pelayanan 

16-18 
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Sumber: Hasil Olahan Penulis 2016. 

 

 

yang diberikan 

 

Delivery 

Communication  

1. Kemampuan 

berkomunikasi 

dengan pelapor 

2. Kejelasan 

informasi yang 

disampaikan 

kepada pelapor  

3. Keakraban 

seluruh  

pegawai 

Ombudsman 

dengan para 

pelapor. 

19-21 

Complain 

Handling 

1. Sikap instansi 

dalam 

menghadapi 

keluhan 

2. Cara Instansi 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

 

22-23 

Resolution of 

Problem 

1. Tanggapan 

instansi dalam 

membantu 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

layanan 

2. Solusi yang 

disampaikan 

instansi terkait 

dengan 

masalah 

layanan 

. 

24-25 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 Secara garis besar kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu, peneliti membuat 

kerangka pemikiran seper 
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Gambar 2.2 

 Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : hasil olahan penulis, tahun 2016.

2. Kepuasan Masyarakat (Dulka) 

a. Guarantee Warranty adalah 

jaminan atau garansi yang 

diberikan oleh badan usaha dan 

dapat memuaskan masyarakat 

b. Delivery Communication adalah 

pesan atau informasi yang 

disampaikan oleh badan usaha. 

c. Complain Handling adalah sikap 

badan usaha dalam menangani 

keluhan-keluhan atau komplain. 

d. Resolution of Problem adalah 

tanggapan yang diberikan badan 

usaha dalam membantu 

memecahkan masalah masyarakat 

yang berkaitan dengan layanan 

yang diterimanya. 

e.  

Pelayanan Penyelesaian Laporan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur 

Masalah yang terjadi: 

a. Hasil Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 

2015 masih ada masalah pengaduan yang 

belum terselesaikan 

b. Kurangnya informasi mengenai kelengkapan 

administrasi yang diperlukan pelapor. 

 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelesaian Laporan Ombudsman           

Jawa  timur 

1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

(Tjiptono) 

a. Ketepatan Waktu: Waktu proses dan 

waktu tunggu. 

b. Akurasi Pelayanan: bebas dari 

kesalahan. 

c. Kesopanan: ramahnya pegawai. 

d. Kemudahan mendapatkan pelayanan: 

jumlah petugasdan fasilitas. 

e. Kenyamanan dalam memperoleh 

pelayanan: lokasi, ruang pelayanan, 

parkir, media informasi. 

f. Atribut pendukung : kebersihan dari 

lokasi atau ruang pelayanannya dan 

keadaan ruang tunggu instansi tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode ini menekankan pada data-data numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika
20

 dan pada akhir kesimpulan penulisan juga dilengkapi 

dengan tabel, grafik, bagan, dan gambar. Penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian survai (survey research) yaitu merupakan pengumpulan informasi 

secara sistematik dan juga terjun langsung ke responden dengan maksud untuk 

mendapatkan segala informasi untuk penunjang penelitian ini. 

3.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang akan 

berisi unsur sebagi berikut : judul penelitian, latar belakang masalah, batasan 

konsep dengan tujuan konsep yang digunakan tidak keluar dari konteks, 

penentuan variabel indikator variabel, hipotesis penelitian, pengukuran, sumber 

data, metode pengumpulan data, prosedur penelitian dan jadwal 

penelitian.
21

Penjelasan desain penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
20

 Saifuddin Azwar, Metode Penulisan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), hlm.5 
21

 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Surabaya:Airlangga University Press,2001), hlm.29  
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1. Judul Penelitian 

Judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Kualitas Penyelesaian Laporan 

Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. 

2. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan masyarakat merupakan ukuran dari kinerja sebuah lembaga 

aparatur negara yang dimaksud disini adalah ORI Provinsi Jawa Timur, 

karena dengan diketahuinya kepuasan masyarakat maka dapat diketahui 

pula hasil kinerja dari sebuah lembaga tersebut. Selama ini masih belum 

ada penelitian terdahulu yang mencoba untuk mengkur kepuasan kinerja 

penyelesaian laporan yang dilakukan oleh ORI Perwakilan Jawa Timur. 

Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba untuk jadi orang pertama 

yang melakukan penelitian terkait tentang kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja penyelesaian laporan di ORI Perwakilan Jawa Timur. Penulis 

berharap dengan sudah munculnya hasil yang ada ini bisa menjadi acuan 

tersendiri untuk ORI Perwakilan Jawa Timur untuk lebih meningkatkn lagi 

kinerjanya terutama dalam hal penyelesaian laporan tindak 

Maladministrasi di Provinsi Jawa Timur. 

3. Variabel Penelitian 

Menurut Kidder dalama buku sugiyono variabel adalah suatu kualitas 

(qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya
22

. 

Maka variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2011) hlm.38 
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a. Kualitas Pelayanan  sebagai variabel bebas (X) 

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat  sebagai variabel terikat (Y) 

4. Pengukuran 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, presepsi seseorang atau 

kelompok tentang fenomena sosial.
23

 Pada penelitian ini responden yang 

telah terpilih diminta untuk mengisi daftar pertanyaan dengan jumlah 

kategori sebanyak 4 (empat) dan semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan skor sebagai berikut: 

a. Sangat setuju  4 

b. Setuju   3 

c. Tidak Setuju  2 

d. Sangat Tidak Setuju 1 

5. Sumber Data 

 Data primer 

Dalam penelitian ini data primer berupa data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang 

telah terpilih dan menjawab kuisioner tentang kualitas 

penyelesaian laporan yang dilakukan oleh ORI Perwakilan Jatim 

terhadap masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap ORI 

Perwakilan Jatim, serta melakukan wawancara terhadap responden 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2011) hlm.93 
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tersebut untuk kejelasan jawaban mereka pada kuesioner yang 

disebar. 

 Data Sekunder 

Dalam penelitian ini diperlukan data sekunder juga untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang dipinjam dari kantor ORI Perwakilan 

Jatim serta dari literatur buku tentang Pelayanan Publik, Kualitas 

Layanan Publik dan kepuasan masyarakat. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menyebar kuesioner, wawancara serta observasi. 

7. Prosedur Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut: 

 Menentukan tema 

 Menentukan masalah penelitian 

 Membuat desain penelitian dan menyusun instrumen 

 Menentukan variabel 

 Menentukan hipotesis 

 Pengumpulan data 

 Mengelola data  

 Menyusun laporan penelitian 

8. Waktu Penelitian 
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Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan dengan cara 

menyebar kuesioner secara langsung dan menghubungi responden via 

telepon untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner.. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: Obyek/Subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik.
24

 . 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative.
25

 

Populasi berasal dari pelapor yang laporannya sudah terselesaikan  di ORI 

Perwakilan Jawa Timur dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 

sejumlah 275 pengadu yang masuk ke ORI Perwakilan Jawa Timur.
26

 

Untuk menghitung besarnya sampel didasarkan pada pendapat Taro 

Yamene
27

 yang mengajukan pilihan ukuran sampel berdasarkan tingkat presisi 

10% dan tingkat kepercayaan 90%. Berikut rumus menurut Taro Yamane: 

   
 

  ( )   
 

                                                           
24

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 
hlm.130 
25

 Sugiyono, Op.Cit hlm.81 
26

 Data terlampir 
27

 Sedarmayanti dan Syarifudin, Metodelogi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,2002) hlm.143 
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    (   )   
 

   
   

      
 

       

Dibulatkan menjadi 73. Jadi, responden yang akan diambil peneliti sebanyak 73 

responden. 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

  2 
= Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir 

Teknik pengambilan sampel sendiri peneliti menggunakan sistematika 

yakni teknik penentuan sampel secara sistematis. Sampling sistematik adalah 

salah satu metode penarikan sampel dengan menggunakan interval sampel dalam 

melakukan pemilihan sampel. Penarikan sampel ini menggunakan cara sistematik 

linear dengan rumus sebagai berikut   

  
 

 
 
   

  
 = 4  

Penelitian ini penulis memulai dengan R1=1 sebagai angka random 

pertama dimana dalam hal ini R1 < k, maka R2= R1+k ; R3= R1 + 2k dst. Dalam 

hal ini nomer unit-unit terpilih 1,5,9,13,17,21,25 dst. 

3.4 Teknik Analisis Data 
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 Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

uji validitas dipakai untuk mengukur keabsahan atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada 

kuesioner sanggup untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut
28

. Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir 

pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten.
29

  

2. Pengambilan Data 

Kuesioner akan diberikan kepada responden secara random / acak untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner pengaruh kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Timur. 

3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dan dianalisis 

menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui apakah 

berpengaruh atau tidak kualitas pelayanan publik di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur terhadap kepuasan Pelanggan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
28

 Danang Sunyoto, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm.67 
29

 Ibid, hlm.74 



40 
 

 
 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik kuesioner, serta 

wawancara kepada responden. 

a. Kuesioner 

Peneliti akan menyebar kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kualitas 

layanan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur kepada responden yang telah 

terpilih. 

b. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan responden berkomunikasi 

secara langsung serta lisan terkait dengan penjelasan lebih lanjut atas 

jawaban responden pada kuesioner. 

3.6 Pengelolahan Data 

1. Mengedit Data 

Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul selama 

berada dilapangan. 

2. Mengkode Data 

Mengkode data berarti memberikan kode-kode tertentu terhadap 

masing-masing butir pertanyaan. Kuesioner akan diberi nilai sesuai 

dengan bobot butir isian dalam kuesioner tersebut dengan 

menggunakan skala Likert empat (4) poin dengan pertimbangan bahwa 

poin tersebut sudah mencukupi penilaian responden dan 

mempermudah responden dalam memberikan penilaian, seperti 

dibawah ini  
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Tabel 3.1 Kode data ke dalam angka 

Ukuran Nilaidalamangka 

Sangatsetuju 4 

Setuju 3 

Tidaksetuju 2 

Sangattidaksetuju 1 
sumber : Pata Primer diolah, 2016 

3. Tabulasi Data 

Proses mengelompokkan jawaban yang serupa dan menjumlahkan 

dengan cara yang teratur dan terinci dengan table. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Kuesioner dalam penelitian ini telah melalui uji validitas yang dimana uji 

validitas untuk menunjukkan tingkat kevalidan dari setiap item pertanyaan yang 

ada. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu. Penelitian ini 

menggunakan tingkat singnifikansi 10% atau α= 0,10. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X) 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

r Tabel Sig. (2 

Tailed) 

Keputusan 

1 0.707 0,1940 0.000 Valid 

2 0.752 0.000 Valid 

3 0.671 0.000 Valid 

4 0.698 0.000 Valid 

5 0.751 0.000 Valid 

6 0.730 0.000 Valid 

7 0.705 0.000 Valid 

8 0.509 0.000 Valid 

9 0.736 0.000 Valid 

10 0.689 0.000 Valid 

11 0.535 0.000 Valid 

12 0.663 0.000 Valid 

13 0.694 0.000 Valid 

14 0.606 0.000 Valid 

15 0.666 0.000 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 3.1, nilai signifikansi dari masing-masing item 

pertanyaan dalam variabel Kualitas Pelayanan (X) memiliki nilai signifikansi 

kurang dari α= 0,1 Selain itu nilai peaarson correlation dari masing-masing item 

pertanyaan melebihi atau lebih besar dari nilai r tabel, maka keputusan yang 

dihasilkan adalah semua item pertanyaan dalam variabel Kualitas Pelayanan valid. 

Sehingga dapat disimpulkan lima belas pertanyaan pada indikator ketepatan 

waktu, akurasi pelayanan, kesopanan, kemudahan, kenyamanan dan atribut 

pendukung mampu mengukur tingkat kualitas pelayanan. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Masyarakat (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

r Tabel Sig. (2 

Tailed) 

Keputusan 

16 0.723 0,1940 0.000 Valid 

17 0.568 0.000 Valid 

18 0.757 0.000 Valid 

19 0.756 0.000 Valid 

20 0.696 0.000 Valid 

21 0.668 0.000 Valid 

22 0.741 0.000 Valid 

23 0.835 0.000 Valid 

24 0.756 0.000 Valid 

25 0.787 0.000 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 3.2, sepuluh item pertanyaan di dalam variabel 

Kepuasan Masyarakat (Y) memiliki nilai signifikasi kurang dari α= 0,1 dan nilai 

pearson correlation lebih besar dari nilai r tabel. Maka keputusan yang dihasilkan 

adalah semua item pertanyaan dalam variabel Kepuasan Masyarakat dinyatakan 

valid. Sehingga dapat disimpulkan sepuluh pertanyaan pada indikator guaranice 

warranty, delivery communication, complain handling, resolution of problem 

mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini pengukuran reliabilitas kuesioner dengan menggunakan 

Cronbach’s alpha suatu variabel dinyatakan relibel jika Cronbach’s alpha lebih 

besar atau sama dengan 0,6.
30

  Peneliti dalam penelitiannya akan menggunakan 

cara yakni one shot atau pengukuran sekali saja, pengukuran keandalan butir 

                                                           
30

 Loc.it. Sugiyono. Hlm: 69. 
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pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil 

skornya diukir korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama 

dengan bantuan aplikasi computer IBM Statistical Program for Society Science 

(SPSS) 22, dengan fasilitas Cronbach Alpha (a). 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan(X) dan Kepuasan 

Masyarakat (Y) 

Variabel Cronbach’s Alpha Keputusan 

Kualitas Pelayanan(X) 0.956 Reliabel 

Kepuasan Masyarakat (Y)  0.875 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 3.3, nilai cronbach’s alpha pada masing-masing 

variabel adalah lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengukuran instrument penelitian kuesioner untuk kinerja birokrasi dan kepuasan 

masyarakat ini reliable.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1Sejarah Terbentuknya Ombudsman di Indonesia 

 Lahirnya pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman di 

Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama. Hal ini diketahui dari 

beberapa sarjana yang telah mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya 

pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia antara lain P.K. Ojong, 

Mr.T.H Lim Satjipto Rahardjo, Muchsan, Junaidi Suwartojo, dan Markus 

Lukman
31

. Melalui tulisan-tulisan mereka diberbagai media cetak seperti di 

rubrik Kompas di tahun 1960 hingga 1980, mengutarakan pendapat mereka 

pentingnya keberadaan Ombudsman di Indonesia. Mengingat bahwa lembaga 

Ombudsman Indonesia sebagai alat control masyarakat terhadap pemerintah, 

berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintahan untuk berbuat 

sekehendak hati. Mengingat sebagai konsuekuensi penerapan ide Welfare 

State yang membuka peluang sangat besar bagi pemerintah untuk ikut campur 

dalam urusan masyarakat yang adil demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Oleh sebab itu menurut Satjipto Rahardjo, demi untuk 

terselenggaranya administrasi pemerintahan yang efesien dan sesuai dengan 

kebijaksanaan yang digariskan, maka mau tidak mau orang harus 

                                                           
31

 Galang Asmara. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 
2005. LakBang Pressindo: Yogyakarta hlm 9 
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mengembangkan suatu mekanisme yang dapat menekan cacat-cacat dalam 

pelaksanaan tugas pemerintahan itu sekecil-kecilnya
32

 

 Adapun sejarah pembentukan Lembaga Independen Negara 

Ombudsman Republik Indonesia ini bermula pada November 1999. Presiden 

Abdurrahman Wahid memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman guna 

mendiskusikan konsep baru perihal pengawasan terhadap penyelenggara 

negara. Diskusi tersebut diikuti juga oleh Antonius Sujata yang saat itu 

menjabat sebagai komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM). Transaksi sudut pandang dalam diskusi itu kemudian 

berujung pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 155/1999 

tentang Tim Pengkajian Keputusan Lembaga Ombudsman pada media 

Desember 1999. Sayangnya semangat isi Keppres tersebut bertolak belakang 

dengan pertemuan sebelumnya antara Presiden, Jaksa Agung dan Antonius 

Sujata. Ketiga tokoh tersebut merekomendasikan agar presiden segera 

membentuk Ombudsman sebagai lembaga pengawasan terhadap 

penyelenggara negara dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) yang amat marak waktu itu
33

.  

 Menurut Antonius Sujata, pembentukan tim pengkajian terasa 

memakan waktu dan sangat kontradiktif dengan desakan serta tuntutan 

masyakarat untuk memerangi KKN dengan cepat dan tepat. Oleh karenanya, 

Antonius Sujata bersama Jaksa Agung Marzuki Darusman mengambil 

                                                           
32

 Ibid hlm 11 
33

 Antonius. Sujata, et al. Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang. 

Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2002 hlm. 02  



47 
 

 
 

langkah inisiatif untuk menemui presiden guna memperoleh klarifikasi terkait 

Keppres No. 155/1999. Pada pokoknya, mereka tetap menolak pembentukan 

tim pengkajian terlebih dahulu. Antonius Sujata bertemu dengan Sekretaris 

Kabinet kala itu, Marsilam Simanjuntak, yang juga menjadi salah satu 

penggagas pembentukan Ombudsman. Marsilam Simanjuntak tetap 

berpendapat bahwa tim pengkajian perlu dibentuk terlebih dahulu. Namun 

begitu, Antonius Sujata berpendapat, jika tugas tim pengkajian hanya 

melakukan sosialisasi dan penyiapan konsep Rancangan Undang-Undang 

(RUU) Ombudsman, alangkah lebih baik tugas tersebut diserahkan kepada 

Menteri Hukum dan Perundang-undangan.  

 Akhirnya, pada 10 Maret 2000, Presiden Abdurrahman Wahid resmi 

menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/2000 tentang 

pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON). Kemudian pada 20 

Maret 2000, presiden melantik Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KON yang 

pertama. Adapun Komisioner KON saat itu adalah Antonius Sujata (Ketua), 

Prof. Sunaryati Hartono (Wakil Ketua), Teten Masduki (Anggota), KH. 

Masdar F Masudi (Anggota), RM Surahman (Anggota), Pradjoto (Anggota), 

Prof. Bagir Manan (Anggota) dan Sri Urip (Anggota). Komposisi pimpinan 

berasal dari latar belakang peradilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

pengusaha, akademisi dan ulama.  

 Demikianlah maka sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 

44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman 

Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Menurut Keppres 
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Nomor 44 Tahun 2000, pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia 

dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam 

konsiderannya, yakni: 

1. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta 

mereka melakukan pengawasan akan lebih menjamin 

peneyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, 

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat 

terhadap penyelenggaraan negara merupakan 

implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta 

diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang 

ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi. 

3. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya 

penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan 

dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat 

oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 

untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan
34

.  

 Setelah melalui perjuangan yang panjang selama lebih dari delapan 

tahun. Pada 9 September 2008, DPR RI menyetujui RUU Ombudsman 

Republik Indonesia menjadi Undang- Undang (UU). Peraturan mengenai 

Ombudsman Republik Indonesia ini akhirnya menjadi UU No. 37/2008. 

                                                           
34

 Keputusan Preseiden Nomor 44 Tahun 2007 
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Momentum ini menandai babak baru perjalanan Ombudsman di Indonesia. 

Ombudsman dalam UU sangat berbeda dengan Ombudsman sebelumnya 

yang diatur dalam Keppres No. 44/2000.  

 UU No. 37/2008 kedudukan dan kewenangan Ombudsman diperkuat 

sedemikian rupa. Ada penegasan Ombudsman sebagai lembaga negara 

dengan kewenangan yang didukung perangkat pemaksa. Lingkup 

kewenangannya diperluas tidak hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan 

publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah tetapi 

termasuk juga yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN) serta badan swasta dan perseorangan yang bertugas 

menyelaksanakan pelayanan publik yang seluruh atau sebagian dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara.  

 Selain kewenangan untuk menangani laporan masyarakat, 

Ombudsman juga berwenang memberikan saran kepada penyelenggara 

negara untuk perbaikan sistem pelayanan publik dan pencegahan 

maladministrasi. Pengawasannya juga sangat luas meliputi seluruh 

penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah kabupaten/kota. Pada 2011, 

DPR RI memilih pimpinan Ombudsman Republik Indonesia  berdasarkan 

calon yang diusulkan presiden. Ada sembilan anggota Ombudsman Republik 

Indonesia terpilih (termasuk satu ketua dan wakil ketua), dapat dicermati 

pada tabel 4.1:   
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Tabel 4.1  

Nama Anggota Organisasi Ombudsman Republik Indonesia 

Periode Tahun 2011-2016 

No Nama Jabatan 

1 Danang Girindrawardana  Ketua merangkap Anggota 

2 Hj. Azlani Agus  Wakil Ketua merangkap 

Anggota 

3 Budi Santoso  Anggota 

4 Ibnu Tricahyo Anggota 

5 Hendra Nurtjahjo Anggota 

6 Pranomo Dahlan Anggota 

7 Petrus Beda Peduli  Anggota 

8 Muhammad Khoirul Anwar Anggota 

9 Kartini Istikomah  Anggota 

Sumber : www.Ombudsman.go.id diakses pada tanggal 27 febuari 2016 

 

Tabel 4.2 Koordinator Bidang Ombudsman Republik Indonesia 

Periode Tahun 2011-2016 

No Bidang Koordinator 

1 Pencegahan Kartini 

Istiqomah 

Hendra Nurtjahjo M. Khoirul 

Anwar 

2 Penyelesaian  Budi Santoso Petrus Budi 

Peduli 

 

3 Pengawasan Azlan Agus Pranowo Dahlan  

Sumber : www.Ombudsman.go.id diakses pada tanggal 27 febuari 2016 

 

 

 

 

http://www.ombudsman.go.id/
http://www.ombudsman.go.id/
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4.2   Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.  

 Konsekuensi dari pelimpahan kekuasaan (desentralisasi) melalui 

otonomi daerah adalah adanya domain pengawasan yang tidak dapat 

dijangkau oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, 

pengawasan terhadap pemerintah daerah hanya dapat dilakukan Ombudsman 

perwakilan daerah. Hal ini menyebabkan antara desentralisasi dan otonomi 

menempatkan Ombudsman perwakilan di daerah sangat penting sebab 

apabila desentralisasi kekuasakan jika tidak diikuti dengan pembangunan 

sistem akuntabilitas dan pengawasan eksternal yang memadai, maka 

cenderung akan mengakibatkan terjadinya praktek-praktek penyimpangan 

baik yang bersifat administratif maupun pemyimpangan berupa 

pemyimpangan secara koruptif. Keinginan pembentukan Ombudsman di di 

daerah tidak terlepas dari peran pemimpin daerah yang menyadari pentingnya 

sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan 

yang prima bagi para masyarakat. 

 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari pentingnya pelayanan 

publik, oleh sebab itu sebelum hadirnya Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Timur, pemerintah jawa timur telah membentuk Komisi 

Pelayanan Publik Jawa Timur untuk mengawasi jalannya pelayanan publik 

yang terbukti ditahun 2006 sesuai dengan pembentukan Peraturan Daerah 

Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik maka lahirlah 

Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur. Meskipun telah sudah adanya lembaga 

pengawas pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintah Jawa Timur, 
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kehadiran perwakilan ORI di Jawa Timur sangatlah dibutuhkan perannya, 

mengingat ORI telah berpengalaman mengatasi penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dibeberapa daerah. Melihat kenyataan tersebut 

Pemerintah Jawa Timur sangat mengapresiasi kehadiran Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dengan harapan dapat bekerja 

sama dengan Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur dalam hal 

mengawasi pelayanan publik yang ada di Jawa Timur. Berdirinya 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dan Komisi 

Pelayanan Publik di Jawa Timur diharapkan mampu untuk melahirkan 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Jawa Timur. 

 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sendiri 

berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai dengan dikeluarkan Keputusan 

Ketua Ombudsman Republik Indonesia No.50/ORI-SK/X/2010 tentang 

Pengangkatan Kepala Ombudsman Republik Indonesia dan asisten untuk 

wilayah Jawa Timur di Surabaya
35

. Mengenai pembentukan Ombudsman 

daerah, Perwakilan Ombudsman di Jawa Timur ini mempunyai hierarkies 

dengan Ombudsman Republik Indonesia. Dikenal dengan dua macam 

Ombudsman, yaitu Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah perlu 

diperjelas bahwa karakteristik lembaga Ombudsman adalah lembaga yang 

mandiri atau independen yang menyebabkan antara Ombudsman pusat 

dengan Ombudsman daerah tidak boleh adanya hubungan komanda atau 

intervensi. Sebaliknya, hubungan yang dibangun adalah hubungan koordinatif 

                                                           
35

  Diskusi penulis dengan Agus selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Timur. Pada tanggal 20  Agustus 2015 
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dan konsultatif. Dalam hal ini, Ombudsman daerah dapat berkonsultasi 

kepada Ombudsman pusat tentang cara penyelesaian suatu kasus yang rumit 

untuk ditangani, dan keduanya dapat saling berkoordinasi tentang upaya 

penyelesaian suatu kasus atau pengaduan
36

. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Timur memiliki beberapa orang pegawai. Satu 

orang menjabat sebagai ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, empat 

orang sebagai asisten tetap Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Timur, satu orang sebgai calon asisten, satu orang sebagai staff administrasi 

dan 2 orang sebagai front office serta security. Berikut susunan beserta nama-

nama struktur pegawai ombudsman dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 : Nama Personel Organisasi di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa timur 

No Nama Jabatan  

1 Dr. Agus Widiyarta, S.Sos, 

M.Si 

Ketua Perwakilan 

2 Muflihul Hadi, SH. MH Asisten Penyelesaian 

Laporan 

3 Nuryanto A Daim, SH, MH Asisten Pencegahan 

4 Ach. Khoirudin, ST, MH Asisten Pengawasan 

5 Vice Admira Firnaherera, S.pd, 

M.Si 

Asisten Penyelesaian 

Laporan 

6 Sulung Muna Rimbawan, S.Pd, 

M.Si. 

Calon Asisten 

7 Andik Sutjahyono BPP 

8 Adi Sutrisno Front Office 

9 Moch.Dianto Security Perwakilan 

                                                           
36

  Diskusi penulis dengan Hadi selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Timur 20 Agustus 2015 
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Sumber : Olahan Penulis Tahun 2016 

 Seiring dengan berjalanannya fungsi Ombudsman Republik Indonesia 

Perwailan Jawa Timur pada 2015 menerima jumlah total laporan yang masuk 

sebanyak 351 laporan. Dari jumlah total 351 laporan yang masuk pada tahun 

2015 tersebut hanya ada sebanyak 275 laporan yang berhasil diselesaikan 

oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur hingga akhir periode 2015 

berakhir. Sisanya sebanyak 76 laporan masih belum terselesaikan selama 

tahun 2015 dan akan diselesaikan ke laporan yang masuk pada tahun 2016.  

4.3 Mekanisme Penyelesaian Laporan Masyarakat 

 Berdasarkan hasil diskusi bersama bapak Nuryanto selaku asisten di ORI 

Perwakilan Jawa Timur mengatakan: Bahwa mekanisme penyelesaian laporan 

masyrakat pada dasarnya sudah ada standart proses penyelesaian yang dibuat oleh 

pihak Ombudsman dengan menimbang pada beberapa Undang-Undang yang 

mengatur ORI. Alur prosedur penyelesaian laporan masyarakat yang dilakukan 

ORI mencangkup 5 tahapan yakni: tahap input, tahap proses, tahap proses 

pemeriksaan, tahap output, dan tahap monitoring serta laporan. 

a. Input 

Tahap awal dalam prosedur penyelsaian laporan masyrakat yang 

dilakukan ORI ialah input. Tahap input ini ialah tahap dimana ORI 

menerima laporan terhadap adanya tindak mal administrasi yang dilakukan 

oleh penyelenggara pemerintahan. Pada tahap input ini ORI membaginya 

dalam 2 hal yakni laporan tindak mal administrasi yang masuk langsung 
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dari masyrakat dan inisiatif yang dilakukan langsung oleh ORI. Laporan 

masyarakat adalah laporan yang diterima oleh ORI dari masyrakat yang 

melaporkan terkait adany tindak mal administrasi. Laporan masyrakat dapat 

diterima melalui 3 cara yakni laporan yang diterima secara langsung, 

laporan melalui media website ORI, dan laporan berbntuk surat. Ketiga cara 

tersebut pada intinya memiliki persyaratan yang sama dalam laporan yang 

harus dibuat oleh setiap masyarakat yang ingin melapor. Dalam 

memberikan laporan kepada Ombudsman, para pelapor harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Identitas pelapor harus jelas, bila diperlukan dapat disertai nama 

keluarga “bin” atau alias. 

2) Ada bukti foto copy diri berupa KTP, SIM, atau paspor. 

3) Alamat pelapor harus jelas, bila ada disertai nomor telepon, fax, atau 

alamat e-mail. 

4) Dalam hal pelapor tidak menetap, harus ada alamat orang yang 

dipercaya menerima korespondensi dengan Ombudsman dan 

mengetahui keberadaan pelapor. 

5) Identitas terlapor, nama harus jelas, bila mungkin dapat disertai NIP 

untuk pegawai negeri sipil, atau NRP untuk petugas kepolisian atau 

TNI, dan nomor identitas kepegawaian lainnya. 

6) Alamat dan nama kantor atau instansi dimana terlapor bertugas harus 

disebutkan secara jelas. Bila mungkin disertai pangkat dan jabatan. 
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Dalam hal diperkirakan terlapor sudah pindah tugas, harus dapat 

dipastikan alamat baru dimana instansi baru ia bertugas. 

7) Identitas termasuk alamat/tempat tinggal orang-orang dan/atau pihak 

yang diharapkan dapat menjadi saksi dan berkenan memberikan 

keterngan. Nama harus jelas, untuk menghindari kesamaan nama 

dapat juga disertai bin atau alias. Belum melampaui tenggang waktu 

kadaluarsa untuk dilaporkan kepada Ombudsman. 

8) Telah menyampaikan keluhan resmi kepada instansi yang dilaporkan 

tetapi kurang mendapat tanggapan
37

. 

  Inisiatif yang dilakukan ORI adalah sebuah langkah yang ditempuh 

oleh ORI untuk lebih turun langsung dalam hal mencari adanya tindak 

maladministrasi. Langkah ini ditempuh oleh ORI dikarenakan masih 

banyaknya masyrakat yang belum sadar atau belum mau melaporkan 

banyaknya tindak mal administrasi yang dilakukan oleh para pelayanan 

publik. Inisiatif ini dilakukan oleh ORI dengan beberapa cara yakni seperti 

dengan terjun langsung berpura-pura menjadi masyrakat yang akan 

mengerus sesuatu. Inisiatif ini juga dapat dilakukan dengan cara analisis 

media seperti media cetak, televisi ataupun internet. 

b. Proses 

Setelah Ombudsman menerima laporan, pada tahap selanjutnya 

Ombudsman akan memeriksa laporan tersebut apakah sudah lengkap 

beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelapor. Apabila ternyata 
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 Hasil diskusi dengan Nuryanto selaku asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Timur pada tanggal 20 Agustus 2015, Jam 13.30 WIB 
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surat laporan masyrakat tersebut belum lengkap, maka Ombudsman berhak 

untuk memberitahukan secara tertulis atau via telepon kepada pelapor untuk 

melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan paling lambat 30 hari masa 

kerja. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan pelapor belum juga 

melengkapi berkas-berkas tersebut Ombudsman berhak untuk mencabut 

laporannya. Namun apabila pelapor sudah dapat melengkapi  berkas-berkas 

tersebut dengan tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan, maka 

Ombudsman segera mungkin untuk memeriksa secara substansional laporan 

tersebut. Pemeriksaan tersebut untuk menyelidiki apakah laporan yang 

diterima oleh Ombudsman tersebut merupakan kasus yang masih dibawah 

wewenang Ombudsman untuk menindaklanjutinya. Terkait hal ORI tidak 

berwenang melanjutkan pemeriksaan, Ombudsman harus melaporkan secara 

tertulis atau via telepon kepada pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari 

sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua perwakilan ORI 

Jawa Timur. Pemberitahuan tersebut nantinya dapat memuat saran kepada 

kepada pelapor untuk menyampaikan laporannya kepada instansi lain yang 

berwenang. 

 Apabila laporan tersebut masuk dalam wewenang Ombudsman 

untuk mengatasinya, Ombudsman harus memenuhi beberapa langkah 

selanjutnya dalam hal proses ini. Nantinya asisten Ombudsman harus 

mengklafikasikan lagi laporan tersebut masuk dalam tindak maladministrasi 

berjenis apa. Ada 8 substansi bentuk tindak maladministrasi yakni: 

penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan 
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pelayanan, penyimpangan prosedur, pemungutan uang barang dan jasa, 

tidak kompeten, diskriminasi, dan tidak patut. Secara rinci penjelasan 

masing-masing adalah sebagai berikut: 

c. Proses Pemeriksaan 

 Proses pemeriksaan laporan masyarakat yang dilakukan oleh  

Ombudsman diharuskan berpedoman pada prinsip independent, tidak 

diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Selain itu, 

Ombudsman juga wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat 

para pihak serta mepermudah pelapor dalam penyampaian penjelasannya. 

Dalam hal proses pemerikasaan ini Ombudsman juga memiliki wewenang 

untuk melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlapor, saksi ahli dan 

atau penerjemah untuk dimintai keterangan maupun melakukan 

pemeriksaan lapangan.  Ada 6 (enam) cara yang dapat ditempuh oleh 

Ombudsman pada saat melakukan proses pemeriksaan ini, yaitu: klarifikasi 

tertulis, ivestigasi lapangan, pemanggilan , mediasi/konsiliasi, ajudikasi 

khusus, systemic review. 

 

1) Klarifikasi Tertulis 

  Klarifikasi tertulis ini ditujukan kepada terlapor terkait 

masalah laporan yang diterima oleh Ombudsman. Klarifikasi ini 

biasanya berisi mengenai pertanyaan ataupun tanggapan terlapor 

terkait laporan yang ditujukan terhadap terlapor. Nantinya terlapor 

diwajibkan untuk segera mengirimkan surat balasan klarifikasi 
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tersebut selambatnya 14 hari terhitung sejak diterima surat tersebut. 

Apabila dalam 14 hari terlapor tidak membalas surat tersebut maka 

Ombudsman akan mengirimkan surat untuk kedua kalinya. Apabila 

dalam jangka waktu 14 hari pihak terlapor tidak juga mengirim surat 

klarifikasi maka Ombudsman menyatakan kalao pihak terlapor 

dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab 

2) Pemanggilan. 

  Pemanggilan ini biasanya dilakukan ketika pihak terlapor 

tidak juga menanggapi surat klarifikasi yang dikirim oleh pihak 

Ombudsman. Apabila dalam proses pemanggilan ini pihak terlapor 

tidak juga memenuhi panggilan maka pihak Ombudsman memiliki 

wewenang untuk menjemput paksa. Pemangilan ini ditujukan agar 

pihak terlapor bisa memberikan penjelasan secara lisan kepada 

Ombudsman terkait laporan masyarakat yang ditujukan kepada 

terlapor. Pada tahap ini nantinya apabila sudah dilakukan proses 

klarifikasi secara lisan oleh pihak terlapor, Ombudsman wajib untuk 

memberikan hasil pertemuan tersebut kepada pelapor dengan tujuan 

apakah segala klarifikasi yang diberikan kepada terlapor sudah benar 

atau belum. 

3) Investigasi Lapangan 

  Investigasi lapangan dilakukan Ombudsman untuk mencari 

tau secara langsung apakah laporan masyarakat yang diterima oleh 

Ombudsman tersebut benar adanya. Investigasi lapangan ini juga 
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dilakukan dengan harapan pihak Ombudsman mendapatkan bukti 

yang valid terkait laporan yang diajukan oleh masyarakat terkait 

adanya tindak maladministrasi. Investigasi lapangan ini juga yang 

nantinya dapat menentukan langkah seperti apa yang akan dapat 

dilakukan pihak Ombudsman dalam menyelesaikan laporan yang 

diterima dari masyarakat. 

4) Mediasi/Konsiliasi. 

  Pada tahap ini Ombudsman memanggil kedua belah pihak 

yakni pelapor dan terlapor untuk hadir langsung ke kantor 

ombudsman dalam rangka memberikan ruang bagi kedua belah pihak 

untuk sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi. Pada 

tahap ini Ombudsman harus menjadi pihak ketiga atau penengah 

dalam konflik yang terjadi antara pelapor dan terlapor. Dengan adanya 

tahap ini diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang 

tepat dalam perkara konflik antar kedua belah pihak. Pada proses 

pertemuan ini Ombudsman juga memiliki wewenang untuk 

memberikan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan kedua belah 

pihak agar mencapai sebuah kesepakatan bersama dan hasil yang 

memuaskan kedua belah pihak. 

5) Ajudikasi Khusus 

  Tahap ajudikasi khusus ini merujuk pada pasal 1 ayat 11 

Undang-Undang No.25 tentang Pelayanan Publik menyebutkan 

ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar 
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para pihak yang diputus oleh Ombudsman. Nantinya tahap ini 

dilakukan dengan cara dilakukannya proses persidangan dengan para 

pihak dihadirkan dan dihadapkan oleh para komisioner. 

6) Systemic Review 

  Tahap ini sebagai tahap lanjutan dari tahap inisiatif 

Ombudsman pada tahapan input. Pada tahap ini Ombudsman 

melakukan analisis terhadap pelanggaran dan tindak maladministrasi 

apa saja yang ditemukan dilapangan. Selanjutnya Ombudsman dapat 

membuat rincian rekomendasi dan saran yang akan diberikan kepada 

instansi yang kedapatan melakukan tindal maladministrasi. 

d. Output 

  Output disini ialah sebuah hasil yang keluar setelah dilakukannya 

proses pemeriksaan oleh Ombudsman. Pada proses output ini Ombudsman 

dapat mengeluarkan beberapa hasil dari proses pemeriksaan yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Ada 3 jenis keputusan yang dapat dihasilkan dari 

proses pemerikasaan sebelumnya, yakni rekomendasi atau saran, 

kesepakatan, dan putusan. 

1) Rekomendasi atau Saran 

  Rekomendasi atau saran ini biasanya ditujukan pada pihak 

terlapor dimana dalam hal ini biasanya ialah pejabat publik atau 

instansi yang melakukan tindak maladminitrasi. Pihak yang diberikan 

rekomendasi dan saran oleh Ombudsman ini sifatnya wajib menerima 

dan melaksanakan rekomendasi dan saran tersebut demi terciptanya 
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pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. Terlapor wajib 

memberikan laporan kepada ombudsman tentang pelaksanaan 

rekomendasiyang telah dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah 

rekomendasi diberikan
38

. 

2) Kesepakatan. 

  Hasil kesepakatan ini lahir dari proses pemeriksaan 

sebelumnya yang menggunakan metode mediasi/konsiliasi. Hasil  

kesepakatan ini nantinya yang harus dijalankan oleh kedua belah 

pihak dalam hal ini terlapor dan pelapor untuk mencapai tujuan 

bersama. Peran Ombudsman pada tahap ini ialah mengawasi apakah 

kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan ini secara benar atau 

tidak kedepannya. Ombudsman juga berwenang untuk menindak salah 

satu pihak yang nantinya tidak menjalankan kesepakatan dengan 

benar. 

3) Putusan. 

  Hasil putusan ini lahir dari proses pemeriksaan yang 

menggunakan metode ajudikasi khusus. nantinya bersifat mengikat 

dan harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini ialah 

penerima putusan. 

e. Monitoring dan Laporan 

  Monitoring disini ialah Ombudsman mempunya kewajiban untuk 

memonitoring lebih lanjut apakah pihak yang diberikan rekomendasi atau 

                                                           
38

  pasal 38 Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
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saran sudah melakukan atau menerapkannya atau belum. Dalam hal ini 

pihak terlapor yang diberikan rekomendasi oleh Ombudsman haruslah 

melaksanakan rekomendasi tersebut paling lambat 60 hari setelah 

rekomendasi tersebut dikeluarkan. Pihak terlapor juga diharuskan 

mengirimkan laporan bahwasanya mereka sudah menerapkan atau 

menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Selain itu 

pihak Ombudsman juga memiliki hak untuk terjun langsung kelapangan 

dalam rangka melihat langsung apakah pihak yang diberikan rekomendasi 

sudah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman
39

. 

  Ombudsman memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil 

kinerja Ombudsman kepada DPR dan Presiden dalam dua tahap yakni 

laporan berkala dan laporan tahunan. Laporan berkala disampaikan setiap 3 

bulan sekali dan laporan tahunan diberikan pada bulan pertama pada tahun 

berikutnya. Nantinya laporan tahunan yang telah disampaikan kepada DPR 

dan Presiden, Ombudsman juga diwaibkan mempublis hasil laporan tersebut 

ke publik. Laporan tahunan yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat 

mengenai: 

1) Jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama satu 

tahun. 

2) Pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan 

dan/atau melaksanakan rekomendasi. 
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3) Pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan 

pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil 

tindakan administratif,atau tindakan hukum terhadap pejabat yang 

terbukti bersalah. 

4) Pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan 

atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri. 

5) Jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak 

memenuhi persyaratan. 

6) Laporan keuangan 

Kegiatan yang sudah dan yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang 

dianggap perlu
40
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  pasal 42 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 
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Bagan 2.4 : Mekanisme Penyelesaian Laporan Masyarakat oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa timur 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 2015 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum mengenai responden dari hasil data penelitian 

dilakukan terhadap 78 responden pengguna pelayanan di Kantor Ombudsman 

perwakilan Jawa Timur pada tahun 2015. Karakteristik responden disusun 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan 

penghasilan perbulan dari responden. Penggolongan yang dilakukan terhadap 

responden bertujuan untuk mengetahui gambaran responden dalam penelitian 

sebagai objek penelitian. Gambaran umum mengenai responden sebagai 

objek penelitian tersebut dapat dilihat dan dirinci satu-persatu sebagai 

berikut: 

5.1.1  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Gambaran umum 73 responden dalam penelitian ini yang digolongkan 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Diagram 5.1 

Diagram Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Diagram 5.1 menggambarkan secara umum 73 responden yang dibagi 

menjadi dua kategori berdasarkan jenis kelamin. Responden dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 20 responden atau 27,4% dan responden 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 responden atau 72,6%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki menjadi 

mayoritas dalam penelitian ini.  

Hasil demikian dapat penulis simpulkan kenapa lebih banyak 

responden laki-laki dalam hal ini karena pada dasarnya laki-laki ialah kepala 

keluarga sehingga sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki dalam 

mengurusi segala yang berbau dengan data-data keluarganya. Dalam hal ini 

lelaki juga banyak yang bekerja dan pekerjaannya tersebut pasti ada saja yang 

72,6 % 

27,4 % 

Jenis Kelamin Responden 

Laki-laki

Perempuan
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berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sehingga dalam 

kesahariannya bisa saja menemukan ketidak puasan atas pelayanan yang ada 

di beberapa pelayanan publik dan melaporkannya ke Ombudsman 

5.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran umum 73 responden dalam penelitian ini yang digolongkan 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Diagram 5.2 

Diagram Responden berdasarkan usia 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Diagram 5.2 memberikan gambaran responden berdasarkan kategori 

usia, rataan usia dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima kategori kelompok 

usia. Pertama, responden dengan kelompok usia di bawah 20 Tahun 

sebanyak 1 responden atau sebesar 1,3%. Kedua, responden dengan 

kelompok usia antara 20-30 Tahun sebanyak 6 responden atau sebesar 8,2%. 

Ketiga, responden dengan kelompok usia antara 31-40 Tahun sebanyak 26 

1,3 % 

8,2 % 

35,6 % 
47,9 % 

6,8 % 

Usia Responden 

<20 Tahun

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

>50 Tahun
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responden atau sebesar 35,6%. Keempat, responden dengan kelompok usia 

antara 41-50 Tahun sebanyak 35 responden atau sebesar 47,9%. Kelima, 

responden dengan kelompok usia 51-60 Tahun sebanyak 5 responden atau 

sebesar 6,8%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan usia antara 41-50 Tahun. 

Penulis menyimpulkan bahwa pada usia 41-50 tahun ialah usia 

dimana masyarakat sudah memasuki masa emasnya. Bila coba kita lihat dari 

jumlah aspek laporan yang masuk terbanyak ialah dari masalah pertanahan. 

Dimana mayoritas pada masa usia 41-50 masyarakat kita mulai berfikir akan 

kehidupannya dimasa depan. Dengan membeli tanah bisa menjadikan hal 

tersebut investasi dimasa tuanya kelak.Pada kesempatan yang bersamaan 

itulah terjadi ketidak puasan terhadap pelayanan publik di pertanahan 

sehingga muncul berbagai macam laporan yang masuk ke Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. 

5.1.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan 

Gambaran umum 73 responden dalam penelitian ini yang digolongkan 

berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Diagram 5.3 

Diagram Responden berdasarkan pendidikan 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Diagram 5.3 menggambarkan karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan masing-masing. Pendidikan responden dibagi menjadi 

lima kategori tingkat pendidikan. Pertama, responden dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 0% atau tidak ada responden yang 

pendidikan terakhirnya lulusan SD. Kedua, responden dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebanyak 2 responden 

atau sebesar 2,7%. Ketiga, responden dengan tingkat pendidikan Sekolah 

Menengah Atas atau sederajat sebanyak 50 responden atau sebesar 68,4%. 

Keempat, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 7 

responden atau sebesar 9,5%. Kelima, responden tingkat pendidikan dengan 

2,7 % 

68,4 % 

9,5% 

20,5 % 

Pendidikan Terakhir Responden 

SD

SMP/ Sederajat

SMA/ Sederajat

Diploma

Sarjana
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gelar Sarjana sebesar 15 responden atau sebesar 20,5,4%. Sehingga dapat 

disimpulkan responden dengan pendidikan SMA terbanyak dalam penelitian 

ini.  

Peneliti coba membandingkan hasil dari penelitian ini terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh    pada bulan agustus tahun 2016. Kurang 

lebih sebanyak 5,6 juta penduduk di jawa timur memiliki tingkat pendidikan 

SMA/SMK dan terbanyak dipegang oleh tingkat pendidikan SD kebawah 

kurang lebih sebanyak 8 juta penduduk
41

. Peneliti menyimpulkan mayoritas 

penduduk yang melek terhadap pemerintahan atau birokrasi daerah adalah 

masyarakat dengan tingkat SMA/SMK keatas saja. Masih banyaknya 

masyarakat tingkat SMA/SMK kebawah yang belum melek akan hal tersebut. 

Fakta semacam ini bisa juga kita kaitkan dengan kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pihak Ombudsman terhadap penduduk daerah tertentu di Jawa 

Timur yang jauh dari kota. Karena pasalnya mayoritas penduduk yang 

berpendidikan dibawah SMA/SMK berasal dari daerah-daerah pelosok Jawa 

Timryang jauh dari pusat Kota Surabaya. 

5.1.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Gambaran umum 73 responden dalam penelitian ini yang digolongkan 

berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

 

                                                           
41

 www.bps.go.id, sensus penduduk tahun 2010. Diakses pada tanggal 2 januari 2017. 

http://www.bps.go.id/
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Diagram 5.4 

Diagram Responden berdasarkan pekerjaan 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Diagram 5.4 menggambarkan karakteristik 73 responden penelitian 

berdasarkan pekerjaan responden yang dikategorikan ke dalam lima kategori. 

Pertama, responden dengan status pekerjaan sebagai PNS sebanyak 6 

responden atau sebesar 8,2%. Kedua, responden dengan pekerjaan di bidang 

Swasta sebanyak 40 responden atau sebesar 54,7%. Ketiga, responden yang 

bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 20 responden atau sebesar 27,3%. 

Keempat, responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI sebanyak 7 responden 

atau sebesar 9,5%. Kelima, responden dengan pekerjaan lain-lain di luar 

8,2 % 

54,7 % 

27,3 % 

9,5 % 

15% 

Pekerjaan Responden 

PNS

Swasta

Wiraswasta

TNI/POLRI

Lain-lain
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ketegori sebelumnya sebanyak 11 responden atau sebesar 15%. Sehingga 

dapat disimpulkan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta lebih 

banyak dibanding responden dengan jenis pekerjaan lainnya. 

Merujuk pada data diatas, pegawai swasta ialah jenis pekerjaan yang 

palimg mendominasi dalam jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman. 

Penulis menyimpulkan kalau pegawai swasta ialah korban terbanyak dalam 

tindak Maladministrasi pelayanan publik di Jawa Timur. Penulis mengira 

kalau hal ini terjadi lantaran mayoritas pengguna pelayanan publik di Jawa 

Timur sendiri adalah para pegawai swasta. Bisa kita lihat dari jumlah 

mayoritas penduduk Jawa Timur khususnya Surabaya sebagai kota dimana 

Ombudsman Jawa Timur mempunyai kantor ialah pusat perkonomian di Jawa 

Timur.  

5.1.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Penghasilan 

 umum 73 responden dalam penelitian ini yang digolongkan 

berdasarkan penghasilan responden setiap bulannya dapat dilihat pada tabel 

berikut in: 
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Diagram 5.5 

Diagram Responden berdasarkan penghasilan 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Dalam diagram 5.5, peneliti menggambarkan karakteristik 73 

responden berdasarkan jumlah penghasilan perbulan digolongkan dalam lima 

kategori. Pertama, responden dengan penghasilan perbulan di bawah Rp 

1.000.000 sebanyak 2 orang atau sebesar 2,7%. Kedua, responden dengan 

penghasilan perbulan antara Rp 1.000.000- Rp 3.000.000 sebanyak 20 

responden atau sebesar 27,3%. Ketiga, responden dengan penghasilan 

perbulan antara Rp 3.000.000- Rp 5.000.000 sebanyak 37 responden atau 

sebesar 41,3%. Keempat, responden dengan penghasilan perbulan antara Rp 

5.000.000- Rp 10.000.000 sebanyak 19 responden atau sebesar 26,0%. 

Kelima, reponden dengan penghasilan di atas Rp 10.000.000 sebanya 2 

responden atau sebesar 2,7%. Sehingga dapat disimpulkan responden dengan 

2,7% 

27,3 % 

41,3 % 

26 % 

2,7 % 

Penghasilan Responden 

<Rp 1.000.000

Rp 1.000.000-Rp
3.000.000

Rp 3.000.000-Rp
5.000.000

Rp 5.000.000-Rp
10.000.000

>Rp 10.000.000
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tingkat penghasilan Rp 3.000.000- Rp. 5.000.000 menjadi responden 

terbanyak dalam penelitian ini. 

Melihat pada data diatas, jumlah pendapat terbanyak dalam penelitian 

ini ialah berkisar antara Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000. Penulis 

menyimpulkan bahwa hal ini wajar terjadi bila kita melihat jumlah 

pendidikan akhir terbanyak pada penelitian ini. Dimana jumlah pendidikan 

terbanyak ialah tingkat SMA sederajat. Tingkat pendidikan SMA sederajat 

berkaitan juga dengan jumlah pekerjaan terbanyak yakni swasta. Bila kita 

lihat lagi gaji atau upah pokok minimum jawa Timur atau kota Surabaya 

khusus ialah antara Rp.3.400.000 – Rp.4.000.000, hal tersebut sudah jelas 

bila pada penelitian ini gaji mayoritas berada pada tingkat Rp. 3.000.000 – 

Rp.5.000.000 

Dari seluruh hasil tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki. 

Mayoritas tingkat kelulusan berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat. Sedangkan untuk pekerjaan mayoritas berkerja sebagai pegawai 

swasta dan memiliki gaji mayoritas sebesar  Rp.3.000.000- 5.000.000. 

Menarik dari keseluruh data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa 

mayoritas pelapor yang melapor ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

ialah penduduk yang berada di Kota saja. Bisa kita lihat dari total pekerjaan 

dan pendapatan yang diperoleh. Pegawai swasta yang memiliki total gaji 

sebanyak itu ialah pegawai yang berada di kota-kota besar di Jawa Timur. 
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Hal tersebut dapat kita lhat dari UMR yang terdapat di kota-kota Jawa Timur 

yakni sebesar Rp. 3.400.000 – Rp. 4.000.000.  

Peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran 

masyarakat yang ada diluar kota-kota besar Jawa Timur terhadap kinerja 

birokrasi pemerintahan disekitarnya. Hal ini bisa saja disebabkan masyarakat 

belum mengenal betul atau bahkan belum tau adanya lembaga Ombudsman 

Jawa Timur yang bertugas mengawasi kinerja pelayanan publik di Jawa 

Timur. Fakta tersebut harus segera disadari oleh pihak Ombudsman Jawa 

Timur untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada 

diluar kota-kota besar di Jawa Timur. Harapan besar nantinya seluruh 

masyarakat di Jawa Timur sudah melek akan kinerja pelayanan publk yang 

ada disekitarnya serta menjadikan pelayanan publik yang ada di Jawa Timur 

berjalan dengan lebih baik. 

5.2 Analisis dan Interpretasi Data 

 Analisis ini menggunakan analisis deskriptif statistik untuk 

mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam 

variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan masyarakat dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Selanjutnya untuk 

menghitung persentase komponen indikator penelitian menggunakan: 
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 Setelah didapat persentase skor kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria untuk mengetahui tingkat kriteria skor yang diperoleh. Kriteria 

interpretasi skor menurut Riduwan
42

 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 

Kriteria Interpretasi Skor 

Rentang Skor (%) Kategori 

0-20 Sangat Lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat 

5.2.1 Kualitas Pelayanan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

Berikut disajikan tabel distribusi frekuensi jawaban responden terhadap 

pertanyaan setiap indikator dalam variabel kualitas pelayanan: 

1. Ketepatan Waktu 

Pengukuran indikator Ketepatan Waktu melalui tiga item pertanyaan 

yang diajukan kepada responden.  Hasil sebaran kuesioner yang didapat 

adalah: 

 

 

 

 

                                                           
42

 Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung; Alfabeta. Hlm: 22.  
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Tabel 5.2  

Distribusi frekuensi indikator ketepatan waktu 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

f % f % f % f % 

Waktu Proses 

Administrasi 

(X.1.1) 

0 0 8 10,9 41 56,1 24 32,8 3,21 235 292 

Waktu Proses 

Laporan 

(X.1.2)  

0 0 7 9,5 47 64,3 19 26 3,16 231 292 

Waktu 

Penyelesain 

Laporan (X 

1.3) 

10 13,6 22 30,1 15 20,5 26 35,6 2,78 203 292 

 Jumlah 3,05 669 876 

       Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

 Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan jawaban terhadap waktu proses 

suatu administrasi di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, 32,8% responden 

menjawab waktu tunggu suatu proses administrasi di ombudsman sudah tepat 

sehingga responden puas dengan menjawab sangat setuju, 56,1% responden 

menjawab setuju dan sisanya 10,9% menjawab tidak setuju. Untuk ketepatan 

waktu Ombudsman Jawa Timur dalam proses suatu laporan, 26% responden 

menjawab sangat setuju, 64,3% responden menjawab setuju dengan ketepatan 

waktu Ombudsman Jawa Timur dalam proses suatu laporan, 9,5% responden 

menjawab tidak setuju. Selanjutnya untuk kepuasan responden terkait 

ketepatan waktu Ombudsman Jawa Timur dalam menyelesaikan suatu 

laporan, 35,6% menjawab sangat setuju,  20,5% menjawab setuju. Sedangkan 

ada sebanyak 30,1% responden menilai tidak setuju terhadap ketepatan waktu 
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Ombudsman Jawa Timur dalam menyelesaikan laporan dan sisanya sebanyak 

13,6% sangat tidak setuju. 

 Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator ketepatan 

waktu adalah 669 dan sementara skor ideal indikator ketepatan waktu adalah 

876. Untuk memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya 

sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

 Dari hasil perhitungan persentase skor, ketepatan waktu Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam pelayanan termasuk dalam kategori kuat. 

Dengan kata lain ketepatan waktu Ombudsman Jawa Timur menurut 

masyarakat sudah termasuk baik.  

Merujuk pada hasil diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

mayoritas masyarakat yang mengajukan laporan ke Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur merasa puas terhadap indikator ketepatan waktu yang ada di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Sedikit evaluasi berada pada variabel 

waktu penyelesaian laporan terdapat 30,1% pelapor tidak puas dan 13,6% 

pelapor sangat tidak puas dengan waktu penyelesaian laporan di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. Besar harapan peneliti kedepannya Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur bisa lebih memerhatikan lagi waktu penyelesaian 
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laporan, agar kedepannya persentase pelapor yang kurang puas bisa 

berkurang. 

2. Akurasi Pelayanan 

Indikator akurasi pelayanan diukur melalui 2 item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. Dari hasil penyebaran kuesioner, hasil yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Distribusi frekuensi indikator akurasi pelayanan 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

F % f % f % f % 

Bebas dari 

Kesalahan 

(X.2.1) 

2 2,7 12 16,4 46 63 13 17,8 2,95 216 292 

Kesesuain 

Persyaratan 

(X.2.2)  

2 2,7 3 4,1 50 68,4 18 24,6 3,15 230 292 

Jumlah 3,05 446 584 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui sebanyak 17,8% responden 

sangat setuju dengan tindak lanjut yang dilakukan Ombudsman Jawa Timur 

terhadap laporan bebas dari kesalahan, 63% responden memberikan jawaban 

setuju, 16,4% lainnya memberikan jawaban tidak setuju, dan 2,7% 

memberikan jawaban sangat tidak setuju. Untuk kesesuain persyaratan yang 

diberikan Ombudsman Jawa Timur 24,6% responden menjawab sangat 

setuju, 68,4% responden memberikan jawaban setuju, 4,1% responden 

memberikan jawaban tidak etuju dan 2,7% menjawab sangat tidak setuju.  



81 
 

 
 

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator kualitas 

pelayanan adalah 446 dan sementara skor ideal indikator kualitas pelayanan 

adalah 584. Untuk memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya 

sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, kualitas pelayanan terkait 

akurasi pelayana yang diberikan Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam 

kategori kuat. Dengan kata lain akurasi pelayanan yang diberikan oleh 

Ombudsman Jawa Timur sebagai penyedia pelayanan sudah termasuk baik. 

3. Kesopanan 

Indikator Kesopanan diukur melalui dua item pertanyaan yang diajukan 

kepada responden. Dari hasil penyebaran kuesioner, hasil yang didapat adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.4 

Distribusi frekuensi indikator kesopanan 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

f % f % f % F % 

Keramahan 

pegawai 

(X.3.1) 

3 4,1 4 5,4 25 34,2 41 56,1 3,42 250 292 

Kesantunan 

berkata 

(X.3.2)  

1 1,3 7 9,5 24 32,8 41 56,1 3,43 251 292 

Jumlah 3,42 501 584 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 
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Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa 56,1% responden sangat 

setuju dengan keramahan pegawai Ombudsman Jawa Timur dalam melayani 

masyarakat, 34,2% responden memberikan jawaban setuju, 5,4% responden 

menjawab tidak setuju, dan 4,1% menjawab sangat tidak setuju. Berikutnya 

56,1% responden sangat setuju dengan kesantunan berkata pegawai 

Ombudsman Jawa Timur, 32,8% mengatakan setuju, 9,5% responden 

mengatakan tidak setuju, dan 1,3% mengatakan sangat tidak setuju.  

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator kesopanan 

adalah 501 dan sementara skor ideal indikator kesopanan adalah 584. Untuk 

memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, kesopanan pegawai 

Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam kategori sangat kuat. Dengan kata 

lain kesopanan dari penyedia pelayanan sudah termasuk sangat baik. 

4. Kemudahan 

Pengukuran indikator kemudahan dilakukan dengan mengajukan tiga 

item pertanyaan kepada responden penelitian. Dari hasil penyebaran 

kuesioner, hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.5 

Distribusi frekuensi indikator kemudahan 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

f % f % F % F % 

Penjelasan 

pegawai 

mudah 

dipahami 

(X.4.1) 

1 1,3 5 6,8 43 58,9 24 32,8 3,23 236 292 

Fasilitas 

penunjang 

dalam 

meenerima 

informasi 

(X.4.2)  

2 2,7 13 17,8 40 54,7 18 24,6 3,01 220 292 

Media 

Informasi 

(X.4.3) 

3 4,1 19 26 32 43,8 19 26 2,94 215 292 

Grand Mean 3,06 671 876 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan 32,8% responden merasa sangat 

setuju denganpenjelasan pegawai Ombudsman yang dirasa mudah dipahami, 

58,9% responden menjawab setuju, 6,8% menjawab tidak setuju, dan 1,3% 

menjawab sangat tidak setuju. Berikutnya 24,6% masyarakat menilai sangat 

setuju dengan fasilitas penunjang pelayanan di Ombudsman Jawa Timur 

memudahkan saya dalam menerima informasi, 54,7% menjawab setuju, 

17,8% menjawab tidak setuju, dan 2,7% menjawab sangat tidak setuju. 

Selanjutnya terkait media informasi yang dimiliki Ombudsman Jawa Timur 

memudahkan saya menerima informasi, 26% responden memberikan jawaban 

sangat setuju, 43,8% menjawab setuju, 26% menjawab tidak setuju, dan 4,1% 

menjawab sangat tidak setuju.  
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Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator kemudahan 

adalah 671 dan sementara skor ideal indikator kemudahan adalah 876. Untuk 

memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, kemudahan di Ombudsman 

Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata lain kemudahan 

dari penyedia pelayanan sudah termasuk baik. 

5. Kenyamanan 

Indikator kenyamanan diukur melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden penelitian. Dalam kuesioner tersebut terdapat tiga item 

pertanyaan sebagai alat ukur kenyamanan. Dari hasil penyebaran 

kuesioner, hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.6 

Distribusi frekuensi indikator kenyamanan 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

f  % f % f % F % 

Kenyamanan 

kantor 

Ombudsman 

JATIM 

(X.1.1) 

1 1,3 10 13,6 43 58,9 19 26 3,09 226 292 

Kenyamanan 

Ruang 

Tunggu 

(X.1.2)  

2 2,7 3 4,1 41 56,1 27 36,9 3,27 239 292 

Kenyamanan 

fasilitas 

(parker, 

toilet dll)  

(X 1.3) 

5 6,8 13 17,8 33 45,2 22 30,1 2,94 215 292 

Grand Mean 3,1 680 876 

Sumber: Data Pribadi diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan 26% responden memberikan 

jawaban sangat setuju dengan kenyamanan kantor Ombudsman Jawa Timur, 

58,9% responden memberikan jawaban setuju, 13,6% responden memberikan 

jawaban tidak setuju, dan 1,3% memberikan jawaban sangat tidak setuju. 

Berikutnya terkait kenyamanan ruang tunggu di Ombudsman Jawa Timur, 

36,9% responden merasa sangat setuju, 56,1% responden menjawab setuju, 

4,1% menjawab tidak setuju, sisanya 2,7% menjawab sangat tidak setuju. 

Terkait kenyamanan fasilitas di Ombudsman Jawa Timur (toilet, parker dll) 

sebanyak 30,1% responden menilai sangat setuju, 45,2% menilai setuju, dan 

sebanyak 17,8% tidak setuju, 6,8% responden menilai sangat tidak setuju. 
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Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator kenyamanan 

adalah 680 dan sementara skor ideal indikator kenyamanan adalah 876. 

Untuk memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya sebagai 

berikut: 

 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, kenyamanan di Ombudsman 

Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata lain kenyamanan dari 

penyedia pelayanan sudah termasuk baik. 

6. Atribut Pendukung 

Indicator atribut pendukung diukur dengan 2 item pertanyaan yang diajukan 

kepada responden, hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.7 

Distribusi frekuensi indikator atribut pendukung 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 1 2 3 4 

f % F % f % f % 

Kebersihan 

Kantor 

(X.3.1) 

2 2,7 12 16,4 48 65,7 11 15 2,93 214 292 

Keamanan 

Kantor 

(X.3.2)  

2 2,7 24 32,8 41 56,1 6 8,2 2,69 197 292 

Mean 2,81 411 584 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 
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Berdasarkan table 5.7 sebanyak 15% responden menilai sangat setuju 

dengan kebersihan yang ada di kantor Ombudsman Jawa Timur. Sebnayk 

65,7% menilai setuju, 16,4% menilai tidak setuju dan sebanyak 2,7% menilai 

sangat tidak setuju dengan kebersihan yang ada di Ombudsman Jawa Timur. 

Berikutnya terkait keamanan yang ada di Ombudsman Jawa Timur sebanyak 

8,2% menilai sangat setuju, 56,1% menilai setuju, sedangkan sebanyak 32,8% 

menilai tidak setuju dan 2,7% menilai sangat tidak setuju dengan kebersihan 

di Ombudsman Jawa Timur. 

Skor total yang didapat dari hasil penelitian indicator atribut 

pendukung adalah 411 sedangkan skor ideal indikator atribut pendukung 

adalah 584.untuk memperjelas persenase skor yang didapet perhitungannya 

sebagi berikut: 

  

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, atribut pendukung Ombudsman 

Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata lain masyarakat 

merasa puas dengan atribut pendukung di Ombudsman Jawa Timur.. 

5.2.2 Kepuasan Masyarakat Terhadap Ombudsman Jawa Timur 

 Berikut disajikan tabel distribusi frekuensi jawaban responden 

terhadap pertanyaan setiap indikator dalam variabel kepuasan masyarakat: 
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1. Guaranice Warranty (Jaminan Garansi) 

Indikator Guaranice Warranty (Jaminan Garansi) diukur melalui tiga 

item pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian. Dari hasil 

penyebaran kuesioner, hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.8 

Distribusi frekuensi indikator Jaminan Garansi 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

total 

Skor 

ideal 

1 2 3 4  

f % f % f % f %  

Kerahasian 

data 

pelapor 

(Y.1.1) 

0 0 4 5,4 28 38,3 41 56,1 3.50 256 292 

Kerahasian 

data 

terlapor 

(Y.1.2)  

4 5,4 22 30,1 40 54,7 7 9,5 2,68 196 292 

Kerahasian 

dokumen 

(Y 1.3) 

2 2,7 2 2,7 39 53,4 30 41,9 3,32 243 292 

Grand Mean 3,16 695 876 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan kepuasan masyarakat atas 

jaminan kerahasian data pelapor yang dijanjikan oleh Ombudsman Jawa 

Timru, 56,1,% dari total responden menjawab sangat setuju, 38,3% dari total 

responden menjawab setuju, 5.4% dari total responden memberikan jawaban 

tidak setuju, dan sisanya 0% dari total responden menjawab sangat tidak 

setuju. Selanjutnya ialah kepuasan masyarakat atas jaminan data terlapor 

yang dijanjikan oleh Ombudsman Jawa Timru, 9,5% dari total responden 

menjawab sangat setuju, 54,7% dari total responden menjawab setuju, 30,1% 

dari total responden meberikan jawaban tidak setuju, dan sisanya 5,4% dari 
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total responden menjawab sangat tidak setuju. Berikutnya adalah kepuasan 

masyarakat ats jaminan kerahasiaan dokumen yang dijanjikan oleh 

Ombudsman Jawa Timur, 41,9% dari total responden menilai sangat setuju, 

53,4% dari total responden menjawab setuju, 2,7% dari total responden 

menjawab tidak setuju dan 2,7% dari total responden menjawab sangat tidak 

setuju. 

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator kesopanan 

adalah 695 dan sementara skor ideal indikator kesopanan adalah 876. Untuk 

memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, indikator jaminan garansi 

Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata lain 

masyarakat merasa puas dengan jaminan garansi Ombudsman Jawa Timur 

saat melayani masyarakat. 

2. Penyampaian Pesan 

Pengukuran indikator Penyampaian Pesan dilakukan dengan 

mengajukan tiga item pertanyaan kepada responden penelitian. Dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada responden, hasil yang didapat adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.9 

Distribusi frekuensi indicator penyampaian pesan 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

total 

Skor 

Ideal 

1 2 3 4  

f % f % f % f %  

Kemampuan 

berbahasa 

(Y.2.1) 

1 1,3 4 5,4 52 71,2 16 21,9 3,13 229 292 

Kejelasan 

penyampaian 

(Y.2.2)  

1 1,3 7 9,5 35 47,9 30 41 3,28 240 292 

Keakraban 

Hubungan 

(Y.2.3) 

2 2,7 6 8,2 24 32,8 41 56,1 3,42 250 292 

Grand Mean 3,27 719 876 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan kepuasan masyarakat dengan 

kemampuan berbahas dalam berkomunikasi pegawai Ombudsman Jawa 

Timur, 21,9% dari total responden menjawab sangat setuju, 71,2 dari total 

responden menjawab setuju, 5,4% dari total responden memberikan jawaban 

tidak setuju, dan sisanya 1,3% dari total responden menjawab sangat tidak 

setuju. Berikutnya adalah kepuasan masyarakat dengan kejelasan 

penyampaian informasi yang disampaikan oleh pegawai Ombudsman Jawa 

Timur, 41% dari total responden menjawab sangat setuju, 47,9% dari total 

responden menjawab setuju, 9,5% dari total responden memberikan jawaban 

tidak setuju, dan sisanya 1,3% dari total responden menjawab sangat tidak 

setuju. Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat dengan sikap keakraban 

dalam melayani masyarakat yang dimiliki pegawai Ombudsman Jawa Timur, 

56,1% dari total responden menjawab sangat setuju, 32,8% dari total 

responden menjawab setuju, 8,2% dari total responden memberikan jawaban 
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tidak setuju, dan sisanya 2,7% dari total responden menjawab sangat tidak 

setuju. 

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator penyampaian 

pesan adalah 719 dan sementara skor ideal indikator komunikasi adalah 876. 

Untuk memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya sebagai 

berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, indicator penyampaian pesan 

Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam kategori sangat kuat. Dengan kata 

lain masyarakat merasa sangat puas dengan kemampuan penyampaian pesan 

Ombudsman Jawa Timur saat melayani masyarakat. 

3. Penanganan Komplain 

Hasil dari penyebaran kuesioner kepada responden adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.10 

Distribusi frekuensi indikator penanganan komplain 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

1 2 3 4  

f % f % f % F %  

Menghadapi 

keluhan 

(Y.3.1) 

2 2,7 8 10,9 46 63 17 23,2 3,06 224 292 

Menyelesaikan 

keluhan 

(Y.3.2)  

3 4,1 4 5,4 38 50 28 38,3 3,24 237 292 

Grand Mean 3,15 461 584 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan kepuasan masyarakat dengan sikap 

pegawai Ombudsman dalam menhadapi keluhan yang terkait dengan kualitas 

pelayanan, 23,2% dari total responden menjawab sangat setuju, 63% dari 

total responden menjawab setuju, 10,9% dari total responden memberikan 

jawaban tidak setuju, dan sisanya 2,7% dari total responden menjawab sangat 

tidak setuju. Berikutnya kepuasan masyarakat dengan cara pegawai 

Ombudsman Jawa Timur dalam menyelesaikan keluhan, 38,3% dari total 

responden menjawab sangat setuju, 50% dari total responden menjawab 

setuju, 5,4% dari total responden memberikan jawaban tidak setuju, dan 

sisanya 4,1% dari total responden menjawab sangat tidak setuju. 

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator penangan 

complain adalah 461 dan sementara skor ideal indikator akuntabilitas adalah 

584. Untuk memperjelas persentase skor yang didapat perhitungannya 

sebagai berikut: 
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Dari hasil perhitungan persentase skor, penanganan complain 

Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata lain 

masyarakat merasa puas dengan penanganan complain yang diberikan 

Ombudsman Jawa Timur dalam melayani masyarakat. 

4. Penyelesaian Masalah 

Pengukuran indikator Penyelesaian Masalah dilakukan dengan 

mengajukan dua item pertanyaan kepada responden penelitian. Dari hasil 

penyebaran kuesioner, hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.11 

Distribusi frekuensi indikator Penyelesaian Masalah 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Mean Skor 

Total 

Skor 

Ideal 

1 2 3 4  

f % f % f % F %  

Pemecahan 

masalah 

(Y.4.1) 

2 2,7 9 12,3 33 45,2 29 39,7 3,21 235 292 

Pemberian 

solusi 

(Y.4.2)  

7 9,5 10 13,6 19 26 37 50,6 3,17 232 292 

Grand Mean 3,17 467 584 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan kepuasan masyarakat dengan 

tanggapan pegawai dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat terkait pelayanan di Ombudsman Jawa Timur, 39,7% responden 

menjawab sangat setuju, 45,2% responden menjawab setuju, 12,3% 
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responden menjawab tidak setuju, dan 2,7% responden menjawab sangat 

tidak setuju. Berikutnya adalah kepuasan masyarakat dengan solusi yang 

diberikan pegawai Ombudsman Jawa Timur terkait masalah layanan yang 

dilaporkan, 50,6% dari total responden menjawab sangat setuju, 26% dari 

total responden menjawab setuju, 13,6% dari total responden memberikan 

jawaban tidak setuju, dan sisanya 9,5% dari total responden menjawab sangat 

tidak setuju.  

Skor total yang didapat hasil penelitian pada indikator Penyelesaian 

masalah oleh Ombudsman Jawa Timur adalah 467 dan sementara skor ideal 

indikator penyelesaian masalah adalah 584. Untuk memperjelas persentase 

skor yang didapat perhitungannya sebagai berikut: 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, penyelesaian masalah yang 

diberikan oleh Ombudsman Jawa Timur termasuk dalam kategori kuat. 

Dengan kata lain masyarakat merasa puas dengan penyelesaian masalah yang 

diberikan oleh Ombudsman Jawa Timur dalam melayani masyarakat. 

5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

5.3.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana  

Penganalisaan data dalam penelitian ini agar lebih mudah dimengerti 

dan dipahami menggunakan satatistik inferensial yaitu teknik statistik yang 
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digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi.
43

 Analisis regresi adalah cara analisis data untuk mengukur 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini 

dilakukan analisis regresi linier sederhana antara variabel Kualitas Pelayanan 

(X) terhadap variabel Kepuasan Masyarakat (Y). Persamaan regresi linier 

yang terbentuk dengan bantuan aplikasi computer IBM Statistical Program 

for Society Science (SPSS) 22: 

       

Keterangan: 

Y= Kepuasan Masyarakat 

a= Konstanta 

b= Koefisien regresi 

X= Kualitas Pelayanan 

Tabel 5.12 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

B T Signifikansi Keterangan 

Kepuasan 

Masyarakat 

Konstanta 5.389       

Kualitas Pelayanan 0,628 14,144 0,000 Signifikan 

α                   : 0,10 

r                  : 0,955 

r Square      : 0,719 

F-Hitung       : 171,691 

Sig. F            : 0,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

                                                           
43

 Ibid.  Hlm: 148. 
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 Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan table 5.11 

adalah sebagai berikut: 

 Y=5,389+0,628X 

Persamaan regresi liner sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan (X) sebesar 0,628 

memiliki tanda positif yang menunjukan bahwa variabel Kualitas 

Pelayanan(X) dan Kepuasan Masyarakat (Y) memiliki hubungan yang 

searah. Artinya, apabila kualitas pelayanan dari Ombudsman Jawa 

Timur baik maka akan terjadi peningkatan kepuasan dari masyarakat 

atas pelayanan yang diberikan. 

5.3.2 Uji r 

 Koefisien determinasi atau koefisien penentu (r) adalah suatu nilai 

yang menunjukan bahwa persentase dari variasi keragaman total Y atau 

variasi Y yang dapat diterangkan oleh variasi X. Berdasarkan tabel 5.11, 

diperoleh nilai R
2
 (R square) sebesar 0,719 atau 71,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase pengaruh variabel independen (Kualitas Pelayanan) 

terhadap variabel dependen (Kepuasan Masyarakat) adalah 71,9%. 

Sedangkan sisanya, sebesar 29,1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 
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5.4 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi model regresi sederhana meliputi uji asumsu 

normalitas dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian asumsi 

model regresi sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: 

5.4.1 Uji Normalitas 

Pada analisis regresi linier sederhana, data yang digunakan adalah 

data yang berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

normalitas adalah: 

 H0 : Sebaran data berdistribusi normal 

 Ha : Sebaran data tidak berdistribusi normal 

Untuk pengujian asusmsi ini, digunakan metode Kolmogorov-

Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak H0 jika nilai 

Signifikansi < 0,10 dan sebaliknya H0 diterima jika nilai Signifikansi ≥ 0,10. 

Tabel 5.13 

Uji Normalitas 

Statistik Uji 

Kolmogorov-Smirnov 
Signifikansi Keterangan 

0,599 0,865 Menyebar Normal 

Sumber: Data Hasil Olahan Pribadi, 2016. 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-smirnov, diperoleh signifikansi 

sebesar 0,865 di mana nilai yang diperoleh lebih besar dari α= 0,10. Oleh 

karena nilai signifikansi yang didapat melebihi daripada α= 0,10, maka 

diputuskan H0 diterima dan disimpulkan bahwa data hasil penelitian yang 

didapat menyebar normal, sehingga uji asumsi normalitas telah terpenuhi. 
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5.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

ragam (variance) residual bernilai cukup kecil. Model regresi bisa dikatakan 

baik adalah model yang memiliki ragam residual yang cukup kecil atau 

bersifat homoskedastisitas. 

Cara untuk menguji homoskedastisitas adalah dengan melihat plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) (ZPRED) dengan residualnya 

(SDRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasiakan telah terjadi heteroskedastisitas (asumsi tidak 

terpenuhi). Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi). 

Gambar 5.1 

Uji Asumsi Heteroskedastisitas 
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Dari hasil scatterplot pada gambar 5.1 terlihat titik-titik menyebar 

secara acak tidak membentuk pola yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji asumsi telah terpenuhi. 

5.5 Uji Hipotesis 

 Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu dengan 

menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kualitas 

Pelayanan (X) terhadap variabel Kepuasan Masyarakat (Y), uji F dilakukan 

dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel.  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi 

secara simultan disajikan sebagai berikut: 

 H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

X terhadap variabel Y) 

 Ha : βi ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X 

terhadap variabelY) 

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F (Simultan) dalam analisis 

regresi berdasarkan nilai Fhitung dan Ftabel sebagai berikut:  

 Jika Fhitung > Ftabel maka variabel Kualitas Pelayanan (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Masyarakat 

(Y). 

 Jika Fhitung < Ftabel maka variabel Kualitas Pelayanan (X) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Masyarakat 

(Y). 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 22 dimana nilai Fhitung 

yang didapat sebesar 62,393 dan nilai Ftabel yang diperoleh adalah sebesar 

2,77. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis 

regresi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Kualitas 

Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. 

Dari perhitungan statistika di atas dapat dijelaskan bagaimana kualitas 

pelayanan secara siginifikan berpengaruh terhadap kepuasan yang diperoleh 

masyarakat. Tetapi kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh satu 

faktor tersebut, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping 

kualitas pelayanan. Proses sosialisasi kepada masyarakat yang kurang gencar 

mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum tau terkait adanya 

Ombudsman. Banyak dari para masyarakat yang belum paham betul seperti 

apa tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.  
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BAB VI 

PENUTUP 

Pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di kantor Ombudsman Jawa 

Timur dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

Hasil akhir regresi yang terbentuk dari penelitian ini adalah 

Y=5,389+0,628X. Dari persamaan regresi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dapat 

dilihat dari nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,466 dan memiliki nilai 

signifikansi 0.000 yang angka tersebut lebih kecil dari α (0,10) menandakan 

bahwa variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini telah terbukti. 

Penelitian ini juga menjelaskan 71,9% kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan, sedangkan sisanya 29,1% kepuasan masyarakat dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti sosialisasi yang dilakukan Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Timur kepada masyarakat, akses infomrasi bagi 

masyarakat, jenis pekerjaan masyarakat, jenjang pendidikan masyarakat dan lain 

sebagainya. 
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6.2 Saran 

Dari hasil penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat di Ombudsman Jawa Timur yang telah dilakukan, peneliti dapat 

memberikan saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengukuran kualitas pelayanan, diperlukan adanya peningkatan 

kualitas pelayanan dari Ombudsman Jawa Timur. Mengingat Ombudsman 

ialah suatu lembaga yang mengawasi suatu pelayanan publik. Jadi sudah 

semestinya kualitas pelayanan di Ombudsman harus lebih baik dari 

penyedia jasa pelayanan publik lainya. 

2. Diperlukan pemaksimalan fungsi fasilitas penunjang pelayanan, tujuannya 

untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat saat melakukan pelayanan. 

Baik itu fasilitas ruang tunggu pelayanan maupun pemaksimalan fungsi 

media informasi sebagai sarana keterbukaan informasi kepada publik. 

3. Diperlukannya sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat untuk 

memperkenalkan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Sehingga kedepannya diharapkan akan 

semakin banyak masyarakat yang mengatahui Ombudsman dan bisa 

bersinergi dengan Ombudsman dalam upaya penindakan terhadap 

Maladministrasi di pelayanan public. 
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KUESIONER PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENYELESAIAN LAPORAN 

TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI OMBUDSMAN                    

PERWAKILAN JAWA TIMUR 

Isilah dan beri tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai 

Nomor Responden ………. (di isi oleh petugas) 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki- laki  

b. Perempuan  

2. Usia Bapak/Ibu dan Saudara(i) 

a. < 20 Tahun   d. 41-50 Tahun 

b. 20-30 Tahun    e. 51-60 Tahun 

c. 31- 40 Tahun 

3. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu dan Saudara(i) 

a. SD      d. Diploma 

b. SMP     e. Sarjana ….. 

c. SLTA/ Sederajat 

4. Pekerjaan Bapak/Ibu dan Saudara(i) saat ini 

a. PNS      d. TNI/ POLRI 

b. Swasta     e. Lain-Lain   

c. Wiraswasta 

5. Penghasilan Bapak/Ibu dan Saudara(i) 

a. < Rp. 1.000.000      d. Rp. 5.000.000- Rp. 10.000.000 

b. Rp. 1.000.000- Rp.  3.000.000    e. > Rp. 10.000.000  

c. Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000 



 

 
 

 

Isilah dan beri tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan jawaban yang ada pada kolom 

isian yang tersedia. 

Penelitian dilakukan berdasarkan skala berikut ini: 

PILIHAN SKOR 

STM : Sangat Tidak Memuasakan 1 

TM : Tidak Memuaskan 2 

M : Memuaskan 3 

SM : Sangat Memuaskan 4 

 

KUALITAS PELAYANAN OMBUDSMAN JAWA TIMUR 

No. Pertanyaan STM TM M SM 

     A            Ketepatan Waktu 1 2 3 4 

1. Saya puas dengan waktu tunggu dalam memproses 

administrasi laporan di Ombudsman Jawa Timur. 

    

2. Saya puas dengan waktu  dalam proses suatu laporan 

yang dilakukan oleh pegawai Ombudsman Jawa 

Timur. 

    

3. Saya puas anda dengan ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan suatu laporan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan oleh Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur. 

    

      B         Akurasi  Pelayanan 1 2 3 4 

4.  Saya puas dengan tindak lanjut yang dilakukan 

terhadap laporan bebas dari kesalahan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

    

5. Saya puas terhadap kesesuaian persyaratan yang 

ditentukan dengan pelaksanaan pelayanan oleh 

    



 

 
 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

      C.           Kesopanan 1 2 3 4 

6. Saya puas dengan keramahan pegawai dalam 

melayani masyarakat oleh Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur. 

    

7.  Saya puas anda dengan kesantunan pegawai berkata 

dalam melayani masyarakat oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. 

    

      D.         Kemudahan 1 2 3 4 

8. Penjelasan pegawai Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur mudah saya pahami 

    

9. Fasilitas penunjang pelayanan di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur memudahkan saya dalam 

menerima informasi 

    

10. Saya puasa dengan media informasi dalam 

memudahkan mengakses informasi yang dimiliki 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

    

      E.         Kenyamanan  1 2 3 4 

11. Saya merasa nyaman berada di kantor Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. 

    

12. Saya merasa nyaman berada di ruang tunggu 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

    

13. Saya merasa nyaman dengan fasilitas (toilet, parkir 

dll) yang ada di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

    

      F.     Atribut Pendukung 1 2 3 4 

14. Saya puas dengan kebersihan yang ada di kantor 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

    

15. Saya puas dengan keamanan yang ada di kantor 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

    

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP OMBUDSMAN JAWA TIMUR 



 

 
 

No. Pertanyaan STM TM M SM 

       A.        Guarantee Warranty  (Jaminan Garansi) 1 2 3 4 

16 Saya puas dengan jaminan kerahasiaan data pelapor 

yang dijanjikan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur 

    

17. Saya puas dengan jaminan kerahasian data terlapor 

yang dijanjikan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur 

    

18. Saya puas dengan jaminan kerahasiaan dokumen yang 

dijanjikan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

    

        B.       Delivery Communication  (Penyampaian pesan) 1 2 3 4 

19. Saya puas dengan kemampuan berbahasa dalam 

berkomunikasi pegawai Ombudsman Perwakilan Iawa 

Timur 

    

20 Saya puas dengan kejelasan penyampaian informasi 

yang disampaikan oleh pegawai Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur 

    

21. Saya puas dengan sikap keakraban dalam melayani 

masyarakat yang dimiliki oleh pegawai Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur 

    

        C.       Complain Handling  (Penanganan Komplain) 1 2 3 4 

22..  Saya puas dengan sikap pegawai dalam menghadapi 

keluhan yang terkait dengan kualitas pelayanan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur.  

    

23. Saya puas dengan cara pegawai Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam menyelesaikan keluhan 

    

       D.        Resolution of Problem (Penyelesaian Masalah) 1 2 3 4 

24. Saya puas  dengan tanggapan pegawai dalam 

membantu memecahkan masalah yang anda hadapi 

terkait pelayanan oleh Pmbudsman Perwakilan Jawa 

    



 

 
 

Timur. 

25. Saya puas dengan solusi yang diberikan dalam 

masalah layanan yang anda laporkan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Uji Validitas Y 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-AUG-2016 00:46:20 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
79 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=item_16 item_17 

item_18 item_19 item_20 item_21 

item_22 item_23 item_24 item_25 

skor_Y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Correlations 

 item_16 item_17 item_18 item_19 item_20 item_21 

item_16 Pearson Correlation 1 .317
**
 .816

**
 .485

**
 .330

**
 .386

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .000 .003 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_17 Pearson Correlation .317
**
 1 .359

**
 .125 .311

**
 .280

*
 

Sig. (2-tailed) .005  .001 .275 .006 .013 

N 78 78 78 78 78 78 

item_18 Pearson Correlation .816
**
 .359

**
 1 .543

**
 .365

**
 .435

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .001 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_19 Pearson Correlation .485
**
 .125 .543

**
 1 .500

**
 .534

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .275 .000  .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_20 Pearson Correlation .330
**
 .311

**
 .365

**
 .500

**
 1 .457

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .006 .001 .000  .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_21 Pearson Correlation .386
**
 .280

*
 .435

**
 .534

**
 .457

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .013 .000 .000 .000  

N 78 78 78 78 78 78 

item_22 Pearson Correlation .415
**
 .230

*
 .447

**
 .414

**
 .463

**
 .450

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .043 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_23 Pearson Correlation .512
**
 .171 .545

**
 .493

**
 .543

**
 .487

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .135 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

item_24 Pearson Correlation .428
**
 .274

*
 .405

**
 .234

*
 .521

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .015 .000 .039 .000 .001 

N 78 78 78 78 78 78 

item_25 Pearson Correlation .373
**
 .298

**
 .391

**
 .299

**
 .423

**
 .405

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .008 .000 .008 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

skor_Y Pearson Correlation .701
**
 .480

**
 .737

**
 .631

**
 .693

**
 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 

 



 

 
 

 

 

Correlations 

 item_22 item_23 item_24 item_25 skor_Y 

item_16 Pearson Correlation .415
**
 .512

**
 .428

**
 .373

**
 .701

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_17 Pearson Correlation .230
*
 .171 .274

*
 .298

**
 .480

**
 

Sig. (2-tailed) .043 .135 .015 .008 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_18 Pearson Correlation .447
**
 .545

**
 .405

**
 .391

**
 .737

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_19 Pearson Correlation .414
**
 .493

**
 .234

*
 .299

**
 .631

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .039 .008 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_20 Pearson Correlation .463
**
 .543

**
 .521

**
 .423

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_21 Pearson Correlation .450
**
 .487

**
 .384

**
 .405

**
 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_22 Pearson Correlation 1 .670
**
 .578

**
 .543

**
 .741

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_23 Pearson Correlation .670
**
 1 .642

**
 .592

**
 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_24 Pearson Correlation .578
**
 .642

**
 1 .745

**
 .764

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 78 78 78 78 78 

item_25 Pearson Correlation .543
**
 .592

**
 .745

**
 1 .759

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 78 78 78 78 78 

skor_Y Pearson Correlation .741
**
 .809

**
 .764

**
 .759

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 78 78 78 78 78 

 



 

 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Validitas X 

 

 
Correlations 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-AUG-2016 00:40:52 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
79 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 

item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 

item_9 item_10 item_11 item_12 

item_13 item_14 item_15 skor_X 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Correlations 

 

Pertanyaan 

(Item) item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 

Pertanyaan 

(Item) 

Pearson 

Correlation 
1 .862

**
 .450

**
 .508

**
 .498

**
 .537

**
 .379

**
 .436

**
 .532

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_2 Pearson 

Correlation 
.862

**
 1 .483

**
 .479

**
 .489

**
 .577

**
 .415

**
 .474

**
 .517

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_3 Pearson 

Correlation 
.450

**
 .483

**
 1 .522

**
 .531

**
 .543

**
 .506

**
 .538

**
 .444

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_4 Pearson 

Correlation 
.508

**
 .479

**
 .522

**
 1 .677

**
 .473

**
 .494

**
 .466

**
 .563

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_5 Pearson 

Correlation 
.498

**
 .489

**
 .531

**
 .677

**
 1 .508

**
 .480

**
 .582

**
 .564

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_6 Pearson 

Correlation 
.537

**
 .577

**
 .543

**
 .473

**
 .508

**
 1 .677

**
 .537

**
 .418

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_7 Pearson 

Correlation 
.379

**
 .415

**
 .506

**
 .494

**
 .480

**
 .677

**
 1 .593

**
 .392

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_8 Pearson 

Correlation 
.436

**
 .474

**
 .538

**
 .466

**
 .582

**
 .537

**
 .593

**
 1 .651

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_9 Pearson 

Correlation 
.532

**
 .517

**
 .444

**
 .563

**
 .564

**
 .418

**
 .392

**
 .651

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  



 

 
 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_10 Pearson 

Correlation 
.516

**
 .510

**
 .296

**
 .406

**
 .489

**
 .343

**
 .296

**
 .479

**
 .613

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .000 .000 .002 .008 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_11 Pearson 

Correlation 
.211 .225

*
 .207 .182 .140 .346

**
 .364

**
 .150 .205 

Sig. (2-tailed) .064 .047 .069 .110 .223 .002 .001 .191 .072 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_12 Pearson 

Correlation 
.332

**
 .346

**
 .291

**
 .400

**
 .370

**
 .344

**
 .417

**
 .389

**
 .450

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .002 .010 .000 .001 .002 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_13 Pearson 

Correlation 
.367

**
 .396

**
 .222 .364

**
 .365

**
 .461

**
 .424

**
 .271

*
 .383

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .051 .001 .001 .000 .000 .016 .001 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_14 Pearson 

Correlation 
.332

**
 .386

**
 .291

**
 .269

*
 .429

**
 .433

**
 .375

**
 .294

**
 .275

*
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .010 .017 .000 .000 .001 .009 .015 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

item_15 Pearson 

Correlation 
.297

**
 .374

**
 .310

**
 .352

**
 .359

**
 .434

**
 .369

**
 .252

*
 .304

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .001 .006 .002 .001 .000 .001 .026 .007 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

skor_X Pearson 

Correlation 
.705

**
 .732

**
 .661

**
 .698

**
 .730

**
 .751

**
 .707

**
 .697

**
 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 item_10 item_11 item_12 item_13 item_14 item_15 skor_X 

Pertanyaan (Item) Pearson Correlation .516
**
 .211 .332

**
 .367

**
 .332

**
 .297

**
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .064 .003 .001 .003 .008 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_2 Pearson Correlation .510
**
 .225

*
 .346

**
 .396

**
 .386

**
 .374

**
 .732

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .047 .002 .000 .000 .001 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_3 Pearson Correlation .296
**
 .207 .291

**
 .222 .291

**
 .310

**
 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .069 .010 .051 .010 .006 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_4 Pearson Correlation .406
**
 .182 .400

**
 .364

**
 .269

*
 .352

**
 .698

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .110 .000 .001 .017 .002 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_5 Pearson Correlation .489
**
 .140 .370

**
 .365

**
 .429

**
 .359

**
 .730

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .223 .001 .001 .000 .001 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_6 Pearson Correlation .343
**
 .346

**
 .344

**
 .461

**
 .433

**
 .434

**
 .751

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .002 .002 .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_7 Pearson Correlation .296
**
 .364

**
 .417

**
 .424

**
 .375

**
 .369

**
 .707

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .001 .000 .000 .001 .001 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_8 Pearson Correlation .479
**
 .150 .389

**
 .271

*
 .294

**
 .252

*
 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .191 .000 .016 .009 .026 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_9 Pearson Correlation .613
**
 .205 .450

**
 .383

**
 .275

*
 .304

**
 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .072 .000 .001 .015 .007 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 



 

 
 

item_10 Pearson Correlation 1 .373
**
 .390

**
 .545

**
 .238

*
 .331

**
 .679

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .036 .003 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_11 Pearson Correlation .373
**
 1 .557

**
 .542

**
 .351

**
 .476

**
 .526

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .002 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_12 Pearson Correlation .390
**
 .557

**
 1 .537

**
 .514

**
 .456

**
 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_13 Pearson Correlation .545
**
 .542

**
 .537

**
 1 .460

**
 .499

**
 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_14 Pearson Correlation .238
*
 .351

**
 .514

**
 .460

**
 1 .576

**
 .604

**
 

Sig. (2-tailed) .036 .002 .000 .000  .000 .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

item_15 Pearson Correlation .331
**
 .476

**
 .456

**
 .499

**
 .576

**
 1 .623

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000  .000 

N 78 78 78 78 78 78 78 

skor_X Pearson Correlation .679
**
 .526

**
 .663

**
 .683

**
 .604

**
 .623

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 78 78 78 78 78 78 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Reliabilitas X 
 

 

 

Notes 

Output Created 29-SEP-2016 04:36:07 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
78 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 

item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 

item_9 item_10 item_11 item_12 

item_13 item_14 item_15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.03 

 
 

[DataSet0]  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 78 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 78 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 15 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 

item_10 item_11 item_12 item_13 item_14 item_15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 29-SEP-2016 04:37:11 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
78 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 

item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 

item_9 item_10 item_11 item_12 

item_13 item_14 item_15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 78 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 78 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 42.45 48.874 .657 .907 

item_2 42.51 48.747 .689 .906 

item_3 43.03 46.960 .581 .910 

item_4 42.71 48.704 .648 .907 

item_5 42.56 48.691 .685 .906 

item_6 42.23 47.115 .700 .905 

item_7 42.24 47.953 .651 .907 

item_8 42.46 48.823 .647 .907 

item_9 42.64 47.714 .664 .906 

item_10 42.79 47.204 .608 .909 

item_11 42.58 50.429 .455 .913 

item_12 42.40 48.918 .606 .909 

item_13 42.67 46.926 .609 .909 

item_14 42.73 49.524 .540 .911 

item_15 42.97 49.402 .563 .910 

 



 

 
 

Reliabilitas Y 
 

 

 

Notes 

Output Created 29-SEP-2016 04:48:22 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
78 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=item_16 item_17 

item_18 item_19 item_20 item_21 

item_22 item_23 item_24 item_25 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 
 

[DataSet1]  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 78 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 78 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.881 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_16 28.28 23.348 .631 .869 

item_17 29.09 24.472 .362 .887 

item_18 28.46 22.589 .665 .866 

item_19 28.63 24.133 .557 .874 

item_20 28.47 23.058 .614 .870 

item_21 28.37 22.366 .591 .872 

item_22 28.68 22.870 .674 .866 

item_23 28.54 21.628 .747 .859 

item_24 28.53 22.071 .692 .864 

item_25 28.64 20.363 .651 .870 

 

 



 

 
 

 

Regression 
 

 

Notes 

Output Created 23-AUG-2016 01:15:10 

Comments  

Input Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
79 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT skor_Y 

  /METHOD=ENTER skor_X. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.14 

Memory Required 1996 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT skor_Y 

  /METHOD=ENTER skor_X. 

 

 



 

 
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 skor_X
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: skor_Y 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .935
a
 .719 .687 2.94241 

 

a. Predictors: (Constant), skor_X 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1470.879 1 1470.879 171.691 .000
b
 

Residual 657.993 76 8.658   

Total 2128.872 77    

 

a. Dependent Variable: skor_Y 

b. Predictors: (Constant), skor_X 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.389 2.086  2.348 .021 

skor_X .628 .045 .831 14.144 .000 

 

a. Dependent Variable: skor_Y 

 



 

 
 

 


