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Abstrak 

 

Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan yang ada pada Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur , pertama, masih adanya laporan yang belum terselesaikan pada tahun 2015 ; kedua, 

kurangnya informasi mengenai kelengkapan administrasi yang diperlukan pelapor. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi adalah indikator kualitas pelayanan menurut Tjiptono 

yaitu  ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan, kemudahan, kemudahan, kenyamanan, dan 

atribut pendukung, dan atribut-atribut pembentuk kepuasan menurut Alan Dutka yaitu guarantee or 

warranty, delivery communication, complain handling, resolution of problem sebagai alat ukur 

kepuasan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Karena termasuk 

kategori penelitian kuantitatif, data primer dalam penelitian ini didapat melalui sebaran kuesioner 

kepada 73 responden dengan pemilihan sampel melalui metode Sistematika Random Sampling. 

Hasil olahan data disajikan melalui grafik, tabel interpretasi data, dan mencari pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Interpretasi data variabel kualtas pelayanan 

menunjukkan nilai ketepatan waktu sebesar 76,36%, akurasi pelayanan sebesar 76,36%, kesopanan 

sebesar 85,78%, kemudahan sebesar 76,59%, kenyamanan sebesar 77,62%, dan atribut pendukung 

sebesar 70,37%. Sementara interpretasi data variabel kepuasan masyarakat menunjukkan indikator 

guarantee or warranty sebesar 79,33%, delivery communication sebesar 82,07%, complain 

handling sebesar 78,93%, dan resolution problem sebesar 79,96%. Hasil uji regresi sederhana 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien variabel kinerja birokrasi sebesar 0,628 dan 

memiliki nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari α (0,10), menandakan pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan masyarakat, setiap terjadi peningkatan kualitas pelayanan akan berdampak pada 

kepuasan masyarakat yang turut meningkat. 
 

Kata-kata kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Masyarakat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research in the background based on the various existing problems in Ombudsman 

representative east java, First, there are many reports that have not been resolved in 2015; Second, 

a lack of information on all administrative issues necessary rapporteur. The indicators used to 

measure the performance of the bureaucracy is an indicator of community satisfaction to Tjiptono 

timing, accuracy of service, modesty, ease, comfort, attributes supporters, and attributes Shaper 

satisfaction according to Alan Dutka guarantee or warranty, delivery communication, complain 

handling, resolution of problem. The purpose of this research is to know the influence of the quality 

of the service towards satisfaction of the communities in the Ombudsman representative east java. 

Because it includes the category quantitative research, primary data in this study were obtained 

through the distribution of questionnaires to 73 respondents with the selection of the sample 

through the method of Sitematic Random Sampling. Processed data is presented through graphs, 

tables, data interpretation and looking for influence between independent variables the dependent 

variable. Interpretation of data the variable quality of the service shows the value of timing of 

76.36%, acuration of service with a value of 76.36%, courtesy with the value of 85.78%, ease  with 

a value of 76,59%, comfort with a value of 77,62%, and attribute suporters 70,37%.  While the 

interpretation of the data variable community satisfaction indicators show the guarantee pr 

warranty of 79.33%, delivery communication with a value of 82.07%, complain handling with value 

of 78.93%, resolution problem with a value of 79.96%. The results showed the value of the 

coefficient of the variable quality of the service of 0.628 and has a value of 0000 significance 

smaller than α (0.10), indicate a significant influence towards the satisfaction of the community, 

every quality service increase will have an impact on the satisfaction of society that also increases. 

 

Key words: Public Services, quality of the service and Community Satisfaction. 

  

 

Pendahuluan 
 

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 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik1. Oleh sebab 

itu, pemerintah tidak diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri akan tetapi melayani 
                                                           
1
  Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 

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 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.  

 

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 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.  

 

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 membuat masyarakat 

mungkin akan sedikit kecewa dengan kinerja 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam 

menjalannkan fungsi,tugas dan 

wewenangnya. 

 
 

Kualita Pelayanan dan Kepuasan 

Masyarakat 
 

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.
2
 

 

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, 

pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat 

terhadap masyarakat. Pelayanan publik 

merupakan konkritisasi 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
3
 : 

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 

                                                           
2
 Lijan Poltak Sinambela.  Op.cit., hlm 6 

3
Ibid, hlm. 210 



informasi untuk membantu pelanggan 

yang tidak tahu alurnya. 

f. Atribut pendukung : keberihan dari 

lokasi atau ruang pelayanannya dan 

keadaan ruang tunggu instansi 

tersebut. 

 

Kepuasan masyarakat adalah perasaan senang 

atau puas seseorang pada saat mendapatkan 

sesuatu yang diinginkan atau terpenuhinya 

suatu keinginan atau kebutuhan. 

 

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:
4
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 
 

                                                           
4
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 

Penelitian mengambil fokus pada mencari 

besarnya pengaruh yang dimunculkan dari 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan yang 

didapat masyarakat atas pelayanan publik 

yang diberikan, indikator dari masing-masing 

variabel juga diberikan scoring untuk 

menjelaskan kepuasan terhadap masing-

masing indikator. 

 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

menggunakan metode survei. Populasi 

penelitian ini sebanyak 275 laporan masuk 

yang telah diselesaikan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur Sampel ditentukan 

menggunakan rumus slovin dengan hasil 

jumlah minimal 73 sampel. Penetapan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Sistematic Random Sampling yaitu teknik 

untuk mendapatkan sampel secara sistematik. 

Salah satu penarikan sampel dengan 

menggunakan interval sampel dalam 

melakukan pemilihan sampel.  

 

Instrumen atau alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner kualitas 

pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat 

yang telah dilakukan uji validitas dan 

realibilitas. Variabel independen penelitian ini 

adalah kualitas pelayanan, sedangkan variabel 

dependen adalah tingkat kepuasan 

masyarakat. 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana untuk mencari 

besaran pengaruh yang diberikan oleh 

variabel independen yaitu kualitas pelayanan 

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan 

masyarakat. Tingkat kesalahan (α) dalam 

penelitian ini sebesar 10% dengan kata lain 

derajat kepercayaan 90%. Selanjutnya 

masing-masing indikator dijelaskan melalui 

tabel interpretasi data. 
 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Kualitas Pelayanan Birokrasi Kelurahan 

Tlogomas 

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


 

1. Ketepatan Waktu 

                
   

   
      

        
 

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. 

penyebab terjadinya hal tersebut ialah 

kurangnya personl atau dalam hal ini asisten 

Ombudsman yang bertugas menangani 

penyelesaian laporan yang ada di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Jumlah 

asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

pada tahun 2015 hanya berjumlah 5 orang dan 

jumlah laporan yang masuk sebanyak 351. 

Sangat tidak efektif dalam hal waktu 

penyelesaian bila 1 orang asisten Ombudsman 

kurang lebih mengatasi sebanyak 70 laporan 

dalam seyahun. 

 
 

2. Akurasi Pelayanan 

                
   

   
      

        

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. 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. 

 

3. Kesopanan 

 

                
   

   
      

        

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kemudahan 



                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, 

kemudahan di Ombudsman Jawa Timur 

termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata 

lain kemudahan dari penyedia pelayanan 

sudah termasuk baik. 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. 

 

5. Kenyamanan 

 

                
   

   
      

        

Dari hasil perhitungan persentase skor, 

kenyamanan di Ombudsman Jawa Timur 

termasuk dalam kategori kuat. Dengan kata 

lain kenyamanan dari penyedia pelayanan 

sudah termasuk baik. Berdasarkan hasil 

perihitungan menunjukan 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. 

6. Atribut Pendukung 

 

                
   

   
      

        

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. 

Menurut hasil penghitungan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kepuasan Masyarakat Kelurahan 

Tlogomas 
 

1. Guarantee or Warantty 

 

                
   

   
      

        

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. Mengacu pada hasil 

perhitungan 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penyampaian Pesan 

                
   

   
      

        

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. Merujuk pada hasil perhitungan 

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 tidak setuju, dan sisanya 2,7% dari 

total responden menjawab sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Penanganan Komplain 

                
   

   
      

        

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. Pada perhitungan 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. 

 

4. Penyelesaian Masalah 

 

                
   

   
      

        

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. Berdasarkan 

perhitungan 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% 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. 

 

Hasil Regresi Linier Sederhana 
 

Y=5,389+0,628X 
 

Persamaan regresi liner sederhana tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan 

(X) sebesar 0,466 memiliki tanda positif yang 

menunjukan pengaruh searah antara Kualitas 

Pelayanan (X) dengan Kepuasan Masyarakat 

(Y). Artinya, apabila kualitas pelayanan 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur baik 

maka akan terjadi peningkatan kepuasan dari 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan. 
 

Uji 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 

2, diperoleh nilai R2 (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 28,1% 

dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Untuk mengetahui signifikan tidaknya 

pengaruh kinerja birokrasi terhadap kepuasan 

masyarakat dilakukan uji F dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan nilai 

Ftabel. 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. 

 

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 0,628 dan memiliki nilai 

signifikansi 0.000 yang angka tersebut lebih 

kecil dari α (0,10) menandakan bahwa 

variabel kinerja birokrasi memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

masyarakat. Oleh karena itu hipotesis 

penelitian ini telah terbukti. 

 

Penelitian ini juga menjelaskan 71,9% 

kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja 

dari birokrasi, sedangkan sisanya 28,1% 

kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar penelitian ini. 

 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang 

telah dilakukan, maka peneliti dapat membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indikator ketepatan waktu  memperoleh 

persentase 76,36%. Nilai ini bisa 

meningkat lagi apabila jumlah asisten 

Ombudsman Perwakilan ditambah. 

Penulis menyimpulkan Sumber Daya 

Manusia di Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur masih kurang. Hanya ada 5 

asisten Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur pada tahun 2015. Jumlah tersebut 

tidak seimbang dengan jumlah laporan 

yang masuk sebanyak 351 laporan. 

Dengan kata lain setiap 1 orang Asisten 

Ombudsman Perwakilan Jawa timur 

menangani sebanyak 70 laporan setiap 

tahunnya 

2. Indikator akurasi pelayanan berada 

dalam  kategori baik dengan persentase 

nilai 76,36% dimana masyarakat merasa 

akurasi, bukti fisik pelayanan yang 

didapat telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Namun kemudahan proses 

administrasi masih dalam angka merah. 

3. Indikator kesopanan dalam memberikan 

pelayanan menjadi salah satu 

keunggulan kualitas pelayanan di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, 

dengan persentase nilai 85,78% yang 

disebabkan karena perilaku dan 

kesopanan petugas cinderung sangat 

baik.. 

4. Indikator kemudahan birokrat 

memperoleh nilai 76,59% artinya 

termasuk dalam kategori baik. Nilai ini 

sebagai hasil kesungguhan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam 

memberikan kemudahan dalam 

pelayanan baik itu bersifat kemudahan 

dalam memperoleh informasi ataupun 

kemudahan dalam pengurusan 

administrasi.. 

5. Indikator kenyamanan layanan di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

memperoleh 77,62%. Angka tersebut 

tergolong bagus. Angka tersebut didapat 

karena Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur telah berhasil menciptakan kantor 

yang nyaman bagi para masyarakat yang 

datang untuk melapor ataupun 

memenuhi panggilan langsung dari 

pihak Ombudsman Perwakilan Jawa 

timur. 

6. Indikator kesopanan memperoleh nilai 

69,87% kepuasan masyarakat. 

Masyarakat memberikan respon 

bahwasanya birokrat dalam memberikan 

pelayanan sudah menerapkan sikap 

senyum salam dan sapa. 

7. Indikator atribut pendukung 

memperoleh nilai 70,37%. Sebagian 

besar masyarakat memberikan respon 

bahwa kelengkapan atribut pendukung 



seperti WC dan parkiran di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dirasa sangat 

membantu dalam hal kualitas 

pelayanan.. 

8. Indikator jaminan garansi dalam 

pelayanan memperoleh nilai 79,33% 

kepuasan masyarakat. Nilai tersebut 

dirasa bagus karena masyarakat merasa 

puas dengan jaminan kerahasiaan data 

yang dimiliki. 

9. Indikator penyampaian pesan 

memperoleh nilai 82,07% kepuasan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan 

Ombudsman berhasil mengambil hati 

masyarakat dalam hal berkomunikasi. 

Masyarakat menilai penyampaian pesan 

yang dilakukan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dirasa baik 

kepada masyarakat. 

10. Indikator penanganan komplain   

memperoleh nilai 78,93% kepuasan 

masyarakat. Kemampuan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam 

menangani komplain dinilai baik oleh 

masyarakat.  

11. Indikator penyelesaian masalah 

memperoleh nilai 79,96% kepuasan 

masyarakat. Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur berhasil menerapkan proses 

penyelesaian masalah dengan cakap 

sehingga masyarakat menilai 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

telah baik dalam penyelesaian masalah. 
 

Saran 
 

Dari hasil penelitian pengaruh kinerja 

birokrasi terhadap kepuasan masyarakat di 

Kelurahan Tlogomas yang telah dilakukan, 

peneliti dapat memberikan saran dan masukan 

sebagai berikut: 

1. Disarankan adanya pelatihan bagi 

asisten Ombudsman untuk 

meningkatkan pemahaman pentingnya 

produktivitas kinerja. 

2. Diperlukan adanya pencantuman 

persyaratan pelayanan untuk 

mempermudah masyarakat saat 

melengkapi proses administrasi. 

3. Disarankan adanya perbaikan , dari tiap 

tiap indikator agar kedepannya tingkat 

kepuasan semakin baik lagi. Dengan 

meningkatnya kepuasan masyarakat 

menjadikan penilaian masyarakat 

terhadap Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur kelak akan lebih baik. 

4. Disarankan perbaikan dalam alur 

pelayanan, pihak Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur diharapkan 

memberikan kepastian alur pelayanan 

kepada masyarakat. 

5. Disarankan pihak Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur untuk 

mensosialisasikan website kelurahan 

sebagai sarana bertukar informasi antara 

pihak kelurahan dengan masyarakat. 

6. Disarankan asisten Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur bersikap lebih 

sabar dalam menghadapi masyarakat, 

karena banyak ragam masyarakat yang 

ada di Jawa Timur. 

7. Disarankan Asisten Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur lebih 

meningkatkan pemahaman tentang 

pelayanan, sehingga infromasi yang 

disampaikan dapat diterima dengan 

jelas. 

8. Diperlukan sedikit lagi perhatian khusus 

dalam menunjang kenyamanan 

masyarakat, pihak Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur  perlu 

memfungsikan kembali fasilitas yang 

ada pada ruang tunggu dan pendingin 

ruangan dalam ruang pelayanan. 

9. Disarankan perlu menambah alat 

keamanan di lokasi pelayanan, karena 

masih ada masyarakat yang was-was 

saat menggunakan pelayanan. 

10. Disarankan adanya penambahan jumlah 

Sumber Daya Manusia di Ombudsman 

Perwakilan Jawa timur untuk lebih 

menunjang lagi kecepatan serta 

ketepatan dalam proses penyelesaian 

laporan dari masyarakat. 
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