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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

Penamaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri merupakan 

salah satu dari beberapa dinas yang terkena kebijakan perampingan SKPD oleh 

walikota. Sebelum bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , dinas 

ini memiliki nama Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan. Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri berkantor  di Jl. Bingkil No.1, 

Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintah di bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas 

Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang menyelenggarakan fungsi  :
1
 

a. Perumusan kebijkan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

b. Pengembangan sistem irigasi; 

c. Pengembangan sistem drainase; 

d. Pengembangan sistem penyediaan air minum; 

e. Penyelenggaraan layanan sertifikasi laik fungsi; 

f. Penataan bangunan dan gedung; 

g. Penyelenggaraan jalan jembatan; 

h. Peningkatan sumber daya manusia di bidang konstruksi; 

i. Pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan di bidang pekerjaan 

umum dan penetaan ruang; 

j. Pembinaan , koordinasi , dan pengendalian bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang;  

k. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data dan informasi dalam 

rangka pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang; 

l. Monitoring , evaluasi , dan pelaporan izin pendirian dan 

pemanfaatan gedung; 

                                                           
1
 Peraturan Walikota Malang  Nomor 27 Tahun 2016  Tentang  Kedudukan , Susunan Organisasi , 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang hlm. 5-6 
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m. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

n. Pengelolaan administrasi umum ; dan 

o. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional 

Didalam melakukan pekerjaannya adapun pembagian kerja yang 

kemudian ada pada susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

ruang terdiri dari :
2
 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat , terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Marga , terdiri dari : 

1. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan; 

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ; dan 

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 

d. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase , terdiri dari : 

1. Seksi Pengembangan Jaringan SDA dan Drainase; 

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; 

dan 

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase. 

e. Bidang Air Minum dan Air Limbah 

1. Seksi Pengembangan Jaringan Air Minum dan Air Limbah; 

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air 

Minum; dan 

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air 

Limbah. 

f. Bidang Cipta Karya , terdiri dari : 

1. Seksi Bangunan Gedung; 

2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan 

3. Seksi Bina Jasa Konstruksi. 

g. Bidang Tata Ruang , terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; 

3. Seksi Pengendalian Tata Ruang. 

h. UPT 

i. Kelompok Pejabat Fungsional 

 

                                                           
2
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Jenis Data Kategori Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 58 63 % 

Perempuan 34 37 % 

TOTAL 92 100 % 

Usia 

30 tahun kebawah 30 32,6 

31 – 40 tahun 23 25 

41 – 50 tahun 31 33,7 

50 tahun keatas 8 8,7 

TOTAL 92 100 % 

Pendidikan 

Terakhir 

D1 1 1,1 % 

D3 1 1,1 % 

S1 49 53,3 % 

S2 4 4,3 % 

SMA 30 32,6 % 

SMK 7 7,6 % 

TOTAL 92 100 

Pekerjaan 

Bidan 1 1,1 

Dosen 1 1,1 

Guru 1 1,1 

Ibu Rumah Tangga 9 9,8 

Karyawan 16 17,4 

Mahasiswa 8 8,7 

Montir 1 1,1 

Perawat 1 1,1 

PNS 29 31,5 

Wiraswasta 25 27,2 

TOTAL 92 100 

Asal Daerah 

Blimbing 12 13 % 

Kedungkandang 15 16,3 % 

Klojen 17 18,5 % 

Lowokwaru 16 17,4 % 

Luar Malang 9 9,8 % 

Sukun 23 25 % 

TOTAL 92 100 

Tabel 12. Gambaran Umum Responden 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 
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4.2.1 Jenis Kelamin  

 

Diagram 1. Presentase Jumlah Jenis Kelamin 

Sumber : Olahan Data Peneliti (2018) 

Sebaran jenis kelamin responden di dominasi oleh responden laki-

laki. Jumlah responden laki-laki ada sebanyak 63 % atau 58 responden. 

Jumlah responden perempuan sendiri hanya sebesar 37 % atau 34 

responden.  

4.2.2 Sebaran Usia Responden 

 

Diagram 2. Presentase Jumlah Sebaran Usia Responden 

Sumber : Olahan Data Peneliti (2018) 
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Sebaran usia responden cukup variatif. Pada data diatas terdapat 

dominasi pada kelompok umur 41 – 50 tahun dengan jumlah responden 

sebanyak 33,7 % atau 31 responden. Kelompok paling sedikit sendiri 

terdapat pada kelompok umur 50 tahun keatas dengan jumlah responden 

8,7 % atau 8 responden. 

 4.2.3 Pendidikan Terakhir 

 

Diagram 3. Presentase Jumlah Sebaran Pendidikan Terakhir 

Responden 

Sumber : Olahan Data Peneliti (2018) 

Jenjang pendidikan terakhir responden cukup variatif. Variasi 

dimulai dari tingkat SMA/SMK sampai dengan S2 atau Magister. 

Dominasi sendiri terletak pada responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 atau Sarjana dengan jumlah responden sebanyak 53,3 % atau 

49 responden. Jumlah kelompok yang paling kecil sendiri adalah 

responden yang memiliki pendidikan terakhir D1 dan D3 yaitu masing-

masing hanya memiliki 1 responden saja. 
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4.2.4 Pekerjaan 

 

Diagram 4. Presentase Jumlah Sebaran Pekerjaan Responden 

Sumber : Olahan Data Peneliti (2018) 

Pekerjaan responden juga cukup beragam, dengan jumlah variasi 

pekerjaan sebanyak 10 variasi pekerjaan. Jumlah jenis pekerjaan yang 

paling dominan adalah PNS dengan jumlah responden sebanyak 31,5 % 

atau 29 responden. Jenis pekerjaan yang memiliki jumlah responden kecil 

diantaranya adalah bidan, dosen, guru, montir, dan perawat, dengan 

masing-masing jenis pekerjaan memiliki 1 responden. 
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4.2.5 Asal Daerah 

 

Diagram 5. Presentase Jumlah Sebaran Asal Daerah Responden 

Sumber : Olahan Data Peneliti (2018) 

Asal daerah terdiri dari beberapa kecamatan di Kota Malang 

bahkan juga ada yang dari luar Kota Malang. Dominasi responden sendiri 

berasal dari kecamatan Sukun dengan jumlah responden sebanyak 25 % 

atau sebanyak 23 responden. Jumlah responden paling sedikit tentu saja 

yang berasal dari luar Kota Malang yaitu hanya 9,8% atau 9 responden.  

4.3 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif sendiri berguna untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti namun tidak masuk dalam hipotesis.
3
 Untuk melakukan 

analisis ini peneliti harus menemukan skor minimum, maksimum, mean dan 

standar deviasi masing-masing variabel. Skor tersebut kemudian dapat 

menentukan skor hipotetik dan empirik yang merupakan acuan analisis deskriptif. 

Skor hipotetik dapat dihitung secara manual sedangkan nilai skor empirik dapat 

                                                           
3
 Saifuddin.Azwar.1998.Op Cit.hlm 126 

12 
15 17 16 

9 

23 

0
5

10
15
20
25

Asal Daerah 



59 
 

dihitung menggunakan aplikasi SPSS 20.0 for windows. Nilai pada skala diseluruh 

variabel sendiri terdiri dari 1-5 poin. Perhitungan ini bertujuan untuk 

membandingkan nilai hipotetik dengan data yang diperoleh di lapangan. Berikut 

adalah perhitungan tersebut : 

Variabel Statistik Rumus Hasil 

Hasil Kerja 

Jumlah Pertanyaan - 5 

Nilai Minimum Nilai Terendah x 

Jumlah Pertanyaan 
1 x 5 = 5 

Nilai Maksimum Nilai Tertinggi x 

Jumlah Pertanyaan 
5 x 5 = 25 

Luas Jarak Sebaran Nilai Maksimum – 

Nilai Minimum 
25 – 5 = 20 

Standar Deviasi (σ) Luas Jarak Sebaran 

/ 6 
20 / 6 = 3,2 

Mean (µ) (Nilai Maksimum + 

Nilai Minimum) / 2 
( 25 + 5 ) / 2 = 15 

Perilaku Kerja 

Jumlah Pertanyaan - 6 

Nilai Minimum Nilai Terendah x 

Jumlah Pertanyaan 
6 x 1 = 6 

Nilai Maksimum Nilai Tertinggi x 

Jumlah Pertanyaan 
6 x 5 = 30 

Luas Jarak Sebaran Nilai Maksimum – 

Nilai Minimum 
30 – 6 = 24 

Standar Deviasi (σ) Luas Jarak Sebaran 

/ 6 
24 / 6 = 4  

Mean (µ) (Nilai Maksimum + 

Nilai Minimum) / 2 
(30 + 6) / 2 = 13 

Sifat Pribadi 

Jumlah Pertanyaan - 6 

Nilai Minimum Nilai Terendah x 

Jumlah Pertanyaan 
6 x 1 = 6 

Nilai Maksimum Nilai Tertinggi x 

Jumlah Pertanyaan 
6 x 5 = 30 

Luas Jarak Sebaran Nilai Maksimum – 

Nilai Minimum 
30 – 6 = 24 

Standar Deviasi (σ) Luas Jarak Sebaran 

/ 6 
24 / 6 = 4  

Mean (µ) (Nilai Maksimum + 

Nilai Minimum) / 2 
(30 + 6) / 2 = 13 

 

Kualitas Pelayanan 

 

 

 

Jumlah Pertanyaan - 14 

Nilai Minimum Nilai Terendah x 

Jumlah Pertanyaan 
1 x 14 = 14 

Nilai Maksimum Nilai Tertinggi x 

Jumlah Pertanyaan 
14 x 5 = 70 

Luas Jarak Sebaran Nilai Maksimum – 70 – 14 = 56 
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Nilai Minimum 

Standar Deviasi (σ) Luas Jarak Sebaran 

/ 6 
56 / 6 = 9,2 

Mean (µ) (Nilai Maksimum + 

Nilai Minimum) / 2 
(70 + 14) / 2 = 42 

Kepuasan 

Masyarakat 

Jumlah Pertanyaan - 3 

Nilai Minimum Nilai Terendah x 

Jumlah Pertanyaan 
1 x 3 = 3 

Nilai Maksimum Nilai Tertinggi x 

Jumlah Pertanyaan 
5 x 3 = 15 

Luas Jarak Sebaran Nilai Maksimum – 

Nilai Minimum 
15 – 3 = 12 

Standar Deviasi (σ) Luas Jarak Sebaran 

/ 6 
12 / 6 = 2 

Mean (µ) (Nilai Maksimum + 

Nilai Minimum) / 2 
(15 + 3) / 2 = 9 

Tabel 13. Perhitungan Skor Hipotetik 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Variabel Statistik Skor Hipotetik Skor Empirik 

Hasil Kerja 

Nilai Minimum 5 6 

Nilai Maksimum 25 25 

Standar Deviasi (σ) 3,2 3,5 

Mean (µ) 15 19,7 

 

Perilaku Kerja 

Nilai Minimum 6 15 

Nilai Maksimum 30 30 

Standar Deviasi (σ) 4 3,2 

Mean (µ) 13 24,1 

Sifat Pribadi 

Nilai Minimum 6 14 

Nilai Maksimum 30 30 

Standar Deviasi (σ) 4 3,14 

Mean (µ) 13 24,9 

Kualitas Pelayanan 

Nilai Minimum 14 37 

Nilai Maksimum 70 66 

Standar Deviasi (σ) 9,2 5,8 

Mean (µ) 42 57,8 

Kepuasan 

Masyarakat 

Nilai Minimum 3 6 

Nilai Maksimum 15 15 

Standar Deviasi (σ) 2 1,7 

Mean (µ) 9 12,5 

Tabel 14. Perbandingan Skor Hipotetik dan Empirik 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 
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 Ketika nilai empirik dan hipotetik didapatkan analisis dilanjutkan pada 

masing-masing alat ukur. Analisis kemudian akan menggolongkan responden 

menjadi tiga golongan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Acuan dilihat dari skor 

mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik. Adapun norma untuk memberikan 

kategori tersebut sebagai berikut : 

Kategori Ketentuan 

Rendah X < (µ - σ) 

Sedang (µ - σ) ≤ X < (µ + σ) 

Tinggi (µ + σ) ≤ X 
Keterangan 

X : Skor Subjek  

µ : Mean Hipotetik  

σ : Standar Deviasi Hipotetik 

Tabel 15. Rumus Kategorisasi Untuk Responden 

Sumber : Saifuddin Azwar (2012)  

Berdasarkan rumus diatas adapun kemudian hasil daerah keputusan pada 

kelima alat ukur yang digunakan sebagai berikut : 

A. Analisis Deskriptif Skala Hasil Kerja 

Kategori Ketentuan Jumlah Subjek Presentase 

Rendah X < 8,8 2 2,2 % 

Sedang 8,8 ≤ X < 15,2 8 8,7 % 

Tinggi 15,2 ≤ X 82 89,1 % 

Tabel 16. Hasil Analisis Deskriptif Skala Hasil Kerja 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang menilai tinggi 

hasil kerja pegawai tinggi sebanyak 89,1 % atau 82 responden dari keseluruhan 

subjek penelitian. Penilaian sedang terdapat 8,7 % atau 8 responden yang menilai 
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sedang hasil kerja pegawai. Selain itu juga terdapat sedikit penilaian hasil kerja 

rendah yaitu hanya 2,2 % atau 2 responden dari keseluruhan subjek penelitian.  

B. Analisis Deskriptif Skala Perilaku Kerja 

Kategori Ketentuan Jumlah Subjek Presentase 

Rendah X < 11 0 0 % 

Sedang 11 ≤ X < 17 5 5,4 % 

Tinggi 17 ≤ X 87 94,6 % 

Tabel 17. Hasil Analisis Deskriptif Skala Perilaku Kerja 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang menilai tinggi 

perilaku kerja pegawai tinggi sebanyak 94,6 % atau 87 responden dari 

keseluruhan subjek penelitian. Penilaian sedang terdapat 5,4 % atau 5 responden 

yang menilai sedang perilaku kerja pegawai. Penilaian rendah perilaku kerja tidak 

ditemukan dari keseluruhan subjek penelitian. 

C. Analisis Deskriptif Skala Sifat Pribadi 

Kategori Ketentuan Jumlah Subjek Presentase 

Rendah X < 11 0 0 % 

Sedang 11 ≤ X < 17 2 2,2 % 

Tinggi 17 ≤ X 90 97,8 % 

Tabel 18. Hasil Analisis Deskriptif Skala Sifat Pribadi 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang menilai tinggi 

sifat pribadi pegawai tinggi sebanyak 97,8 % atau 87 responden dari keseluruhan 

subjek penelitian. Penilaian sedang terdapat 2,2 % atau 2 responden yang menilai 
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sedang sifat pribadi pegawai. Penilaian rendah sifat pribadi tidak ditemukan dari 

keseluruhan subjek penelitian. 

D. Analisis Deskriptif Skala Kualitas Pelayanan 

Kategori Ketentuan Jumlah Subjek Presentase 

Rendah X < 32,8 0 0 % 

Sedang 32,8 ≤ X < 51,2 10 10,9 % 

Tinggi 51,2 ≤ X 82 89,1 % 

Tabel 19. Hasil Analisis Deskriptif Skala Kualitas Pelayanan 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang menilai tinggi 

kualitas pelayanan pegawai tinggi sebanyak 89,1 % atau 82 responden dari 

keseluruhan subjek penelitian. Penilaian sedang terdapat 10,9 % atau 10 

responden yang menilai sedang kualitas pelayanan pegawai. Penilaian rendah 

kualitas pelayanan tidak ditemukan dari keseluruhan subjek penelitian. 

E. Analisis Deskriptif Skala Kepuasan Masyarakat 

Kategori Ketentuan Jumlah Subjek Presentase 

Rendah X < 7 2 2,2 % 

Sedang 7 ≤ X < 11 9 9,8 % 

Tinggi 11 ≤ X 81 88 % 

Tabel 20. Hasil Analisis Deskriptif Skala Kepuasan Masyarakat 

Sumber : Olahan Data Penulis (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang memiliki nilai 

kepuasan terhadap layanan tinggi sebanyak 88 % atau 81 responden dari 

keseluruhan subjek penelitian. Responden yang memiliki nilai kepuasan terhadap 

layanan sedang terdapat 9,8 % atau 9 responden. Selain itu juga terdapat sedikit 
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responden yang memberikan nilai kepuasan terhadap layanan rendah yaitu hanya 

2,2 % atau 2 responden dari keseluruhan subjek penelitian. 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini kita mampu mengetahui atau menganalisis bagaimana satu 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.
4
 Peneliti memilih model 

analisis ini karena penelitian pada saat ini menggunakan dua variabel dimana 

variabel independen (X) adalah hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi, kualitas 

pelayanan publik dan variabel dependen (Y) adalah kepuasan masyarakat. 

Pengujian ini sendiri dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 20.0 for windows. 

Berdasarkan output hasil regeresi pada lampiran 7 dapat diketahui beberapa nilai 

seperti berikut : 

Variabel Koefisien Regresi t Hitung Sig. 

Konstanta -0,888   

Hasil Kerja (X1) 0,123 2,093 0,039 

Perilaku Kerja (X2) 0,119 1,808 0,074 

Sifat Pribadi (X3) 0,057 0,867 0,389 

Kualitas Pelayanan (X4) 0,115 3,283 0,001 

F Hitung = 49,511 Sig.0,000   

R
2 

= 0,695    

Tabel 21. Rekap Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Olahan Data Penulis Menggunakan Aplikasi SPSS 20.0 For Windows 

Konstanta bernilai -0,888 berarti bahwa ketika tidak ada variabel bebas 

penelitian peneliti nilai kepuasan masyarakat (Y) bernilai -0,888. Berdasarkan 

tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan analisis regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

                                                           
4
 Dr.Ulber.Silalahi.2009.Op.Cit.hlm 430 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

 4.5.1 Uji t Parsial 

Pengujian ini digunakan untuk menguji berarti tidaknya hubungan 

variabel-variabel independent  dengan variabel dependent secara parsial. 

Terdapat dua asumsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis 

yang dibuat peneliti. Asumsi pertama penilainya melihat nilai 

signifikasinya, apabila diatas 0,05 maka hipotesis ditolak. Apabila nilai 

signifikasinya dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Asumsi kedua 

penilaianya adalah jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel 

bebas dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis 

diterima. Apabila ditemukan bahawa t hitung lebih kecil dari t tabel maka 

bisa dipastikan bahwa tidak terjadi signifikasi antara variabel bebas dan 

terikat atau hipotesis ditolak. Pada penelitian ini sendiri tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan demikian nilai α adalah 

0,05 atau two-tailed karena peneliti menggunkan regresi dan mengetahui 

arah hubungan antar variabel. Kemudian untuk mencari nilai t tabel dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

t tabel = ( α / 2 ; jumlah responden – jumlah variabel bebas -1) 

t tabel = ( 0,05 / 2 ; 92 – 4 - 1  

t tabel = ( 0,05 / 2 ; 87  

t tabel = (0,025 ; 87 ) 

t tabel = (1,911) 
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a. Pengaruh Hasil Kerja Terhadap Kepuasan Masyarakat 

Pada pengujian ini terdapat dua hipotesis utama yang akan di uji 

yaitu :  

Ha : Variabel (X1) hasil kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H0 : Variabel (X1) hasil kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

 

Nilai t hitung pada regresi hasil kerja terhadap kepuasan 

masyarakat adalah 2,093 dan nilai signifikasinya 0,039. Berdasarkan nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. 

Keputusan akhirnya Ha diterima dan H0 ditolak. 

 b. Pengaruh Perilaku Kerja Terhadap Kepuasan Masyarakat 

Pada pengujian ini terdapat dua hipotesis utama yang akan di uji 

yaitu :  

Ha : Variabel (X2) perilaku kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H0 : Variabel (X2) perilaku kerja tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

 

Nilai t hitung pada regresi hasil kerja terhadap kepuasan 

masyarakat adalah 1,808 dan nilai signifikasinya 0,074. Berdasarkan nilai t 

hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. 

Keputusan akhirnya Ha ditolak dan H0 diterima. 
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c. Pengaruh Sifat Pribadi Terhadap Kepuasan Masyarakat 

Pada pengujian ini terdapat dua hipotesis utama yang akan di uji 

yaitu :  

Ha : Variabel (X3) sifat pribadi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H0 : Variabel (X3) sifat pribadi tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

 

Nilai t hitung pada regresi hasil kerja terhadap kepuasan 

masyarakat adalah 0,867 dan nilai signifikasinya 0,389. Berdasarkan nilai t 

hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifikasinya lebih dari 0,05. 

Keputusan akhirnya Ha ditolak dan H0 diterima. 

 d. Pengaruh Kualitas Pelayan Terhadap Kepuasan Masyarakat 

Pada pengujian ini terdapat dua hipotesis utama yang akan di uji 

yaitu :  

Ha : Variabel (X4) kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H0 : Variabel (X4) kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

 

Nilai t hitung pada regresi hasil kerja terhadap kepuasan 

masyarakat adalah 3,283 dan nilai signifikasinya 0,001. Berdasarkan nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikasinya lebih kecil dari 

0,05. Keputusan akhirnya Ha diterima dan H0 ditolak. 
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4.5.2 Uji F Simultan 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel independent secara simultan dengan variabel dependen. 

Terdapat dua asumsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis 

yang dibuat peneliti. Asumsi pertama penilainya melihat nilai 

signifikasinya, apabila diatas 0,05 maka hipotesis ditolak. Apabila nilai 

signifikasinya dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Asumsi kedua 

penilaianya adalah jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka 

variabel bebas dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat atau 

hipotesis diterima. Apabila ditemukan bahawa F hitung lebih kecil dari F 

tabel maka bisa dipastikan bahwa tidak terjadi signifikasi antara variabel 

bebas dan terikat atau hipotesis ditolak. Pada penelitian ini sendiri tingkat 

kepercayaan yang digunkan adalah 95% dengan demikian nilai α adalah 

0,05. Kemudian untuk mencari nilai F tabel dapat dihitung dengan rumus 

berikut : 

F tabel= Jumlah variabel bebas ; jumlah responden – jumlah variabel bebas 

F tabel= 4 ; 92 – 4 

F tabel= 4 ; 88 

F tabel= (2,48) 

Pada pengujian ini terdapat dua hipotesis utama yang akan di uji yaitu :  

Ha : Secara simultan variabel (X) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat. 

H0 : Secara simultan variabel (X) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y) kepuasan masyarakat 

Nilai F hitung pada regresi seluruh variabel bebas secara simultan 

terhadap kepuasan masyarakat adalah 49,511 dan nilai signifikasinya 
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0,000. Berdasarkan nilai t hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai 

signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Keputusan akhirnya Ha diterima dan 

H0 ditolak. 

 4.5.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat adanya 

hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukan apakah perubahan 

variabel bebas (Perilaku Kerja, Hasil Kerja, dan Sifat Pribadi) akan diikuti 

oleh varibel terikat (Kepuasan Masyarakat) pada proporsi yang sama. Pada 

pengujian ini ditemukan bahwa nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah 

0,695 atau 69,5 %. Artinya variabel bebas pada penelitian ini mempunyai 

mampu menggambarkan variabel terikat penelitian sebesar 69,5 %. 

4.6 Pembahasan 

 Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai signifikasi secara simultan 

menunjukan nilai positif, yang memberikan pengertian bahwa arah hubungan 

antar variabel berarah positif. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini 

adalah 0,695 artinya 69,5 % variabel bebas penelitian mampu menggambarkan 

variabel terikat, sedangkan sisanya 30,5 % merupakan variabel lain diluar 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Variabel lain diluar penelitian yang 

mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan kantor 

perijinan terpadu Kota Semarang, variabel yang mempengaruhi kepuasan 
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masyarakat adalah mutu layanan, prosedur pelayanan, harga layanan.
5
 Penelitian 

lainnya yang dilakukan di kantor kecamatan Mungkid Kota Magelang, terdapat 

beberapa variabel yang mempengaruhi kepuasan masyarakat yaitu prosedur 

pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, tanggung jawab 

petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, 

kesopanan dan keramahan petugas, kewajaranan biaya pelayanan, kepastian biaya 

pelayanan, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan, keamanan.
6
 Penelitian 

lainnya yang dilakukan pada perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ditemukan variabel lainnya yaitu pengalaman, pemahaman kebutuhan, 

responsif, taat pada standar umum, komitmen yang kuat pada kualitas pelayanan, 

keterlibatan pimpinan, keterlibatanan komite, standar etika yang tinggi, pergantian 

petugas, reputasi.
7
 

Pada penelitian ini sendiri terdapat beberapa nilai signifikasi yang berbeda 

pada tiap variabel. Variabel hasil kerja memiliki nilai signifikasi 0,039, perilaku 

kerja 0,074, sifat pribadi 0,389, dan kualitas pelayanan 0,001. Variabel yang 

memiliki signifikasi tinggi adalah kualitas pelayanan, artinya gambaran dari 

pegawai berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan mampu memberikan 

dampak pada kepuasan yang cukup besar. Variabel yang nilai signifikasinya 

                                                           
5
 Harentama.Faradhani.2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat 

Pada Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.Skripsi.Universitas 

Diponegoro.Hlm 28 
6
 Zulfi.Ahaditya.A.N.2015. Analisis Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Di Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.Skripsi.Universitas Negeri 

Yogyakarta.hlm 46 
7
 Resty Indriani.2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Klien Kantor 

Akuntan Publik Di Indonesia (Survey Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia).Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Volume 2 Nomor 1 Januari 2012.hlm 87  
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paling rendah adalah sifat pribadi, hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas 

pelayanan yang ada tidak terlalu mempengaruhi kepuasan masyarakat.  

Koefisien regresi masing-masing variabel juga cukup variatif. Pada 

variabel hasil kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,123 yang memiliki 

arti setiap kenaikan 1 % variabel hasil kerja mempengaruhi variabel kepuasan 

masyarakat sebesar 0,123. Variabel perilaku kerja memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,119 yang memiliki arti setiap kenaikan 1 % variabel perilaku kerja 

mempengaruhi variabel kepuasan masyarakat sebesar 0,119. Variabel sifat pribadi 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,057 yang memiliki arti setiap kenaikan 

1% variabel sifat pribadi mempengaruhi variabel kepuasan masyarakat sebesar 

0,057. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,115 

yang memiliki arti setiap kenaikan 1 % variabel kualitas pelayanan mempengaruhi 

variabel kepuasan masyarakat sebesar 0,057. Berdasarkan hal tersebut apabila 

semakin besar adanya pengaruh dari variabel bebas penelitian dapat 

mempengaruhi kenaikan nilai kepuasan masyarakat.  

Hasil penelitian ini kemudian mampu menguatkan penelitian sebelumnya 

yang memiliki fokus seperti penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pada 

nasabah koperasi pondok pesantren Mamba’ul Mubbasyirin Shiddiqiyah 

Bojonegoro, ditemukan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah itu sendiri.
8
 Penelitian yang dilakukan di 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci juga ditemukan bahwa terdapat 
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Bojonegoro.Tesis.Universitas Sebelas Maret 



72 
 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap 

kepuasan masyarakat.
9
 Berdasarkan hal ini dapat dibuktikan bahwa penelitian ini 

searah dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian tentang Kepuasan Nasabah 

BPR Ukabima Grup juga menunjukan hal yang sama bahwa kinerja dan kualitas 

pelayanan memiliki hubungan terhadap kepuasan masyarakat.
10

 Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian mengenai kepuasan nasabah pada PT. Taspen (Persero) 

cabang Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukan terdapat signifikasi antara 

kualitas pelayan dan kinerja terhadap kepuasan masyarakat.
11

  

Berkaitan dengan variabel perilaku kerja dan sifat pribadi yang tidak 

signifikan, peneliti dapat menemukan beberapa hal. Berdasarkan data demografi 

responden menunjukan bahwa pendidikan terakhir dari responden ada pada taraf 

yang tinggi, terdiri dari yang paling rendah adalah SMA dan yang paling tinggi 

adalah Magister atau S2. Dilihat dari jenis pekerjaan yang cukup mendominasi 

adalah PNS dan Wiraswasta. Hal ini menunjukan bahwa para responden menilai 

bahwa kepuasan mereka hanya mampu terwujud asalkan apa yang mereka mau 

ada. Mereka tidak terlalu menilai bagaimana perilaku dan sifat pribadi yang 

ditunjukan oleh pegawai pada saat menerima pelayanan.  
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Perilaku kerja sendiri terdiri dari tiga indikator utama yaitu  perilaku yang 

diisyaratkan oleh prosedur kerja, perilaku yang diisyaratkan oleh kode etik, dan 

perilaku yang diisyaratkan oleh peraturan organisasi. Berdasar tiga indikator 

tersebut hal utama berkaitan dengan perilaku kerja adalah tentang bagaimana 

kesesuaian perilaku pegawai dengan peraturan yang sudah ada. Sifat pribadi 

sendiri adalah sifat pribadi karyawan yang diperluhkan melaksanakan 

pekerjaannya, yang dinilai dari sikap terhadap pekerjaannya, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan sosialnya pada saat melayani. Terkait dengan tidak 

signifikannya variabel ini pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

peraturan, penelitian yang dilakukan pada perusahaan Go Public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ditemukan bahwa perilaku yang taat pada standart umum 

dan standar etika yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan atau penerima jasa.
12

 

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka juga terdapat beberapa responden 

yang memberikan kritik terhadap perilaku kerja dan sifat pribadi pegawai. Berikut 

adalah beberapa masukan yang berkaitan dengan perilaku kerja : 

a. GTH : Profesional dalam bekerja. 

b. KK : Taati segala peraturan yang ada. 

c. AHR : Disesuaikan dengan peraturan yang ada, jangan sampai ada 

pungli, pegawai diberikan kesadaran bahwa pungli itu tidak 

baik, dan esensi bekerja di kantor pemanfaatan tata ruang itu apa 

agar pekerja sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. 

d. SAI : Harapan kami para pegawai dapat menghargai waktu dengan 

bekerja tepat waktu dan bersikap baik dengan masyarakat. 

e. KY : Lebih meningkatkan profesionalitas kerja. 
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Berdasarkan hasil kuesioner terbuka diatas menunjukan bahwa terdapat beberapa 

kritik yang kemudian dituntut oleh masyarakat berkaitan perilaku kerja agar 

diperbaiki. Masukan mengenai sifat pribadi  juga diberikan oleh masyarakat, 

berikut adalah beberapa masukan mengenai sifat pribadi : 

a. AF : Peningkatan SDM melalui proses input yang kredibel dan 

transparan, Sistem birokrasi pelayanan publik yang mudah cepat 

dan sederhana. Pemerintah daerah juga dapat memberikan 

remunerasi lebih kepada pegawai untuk mendukung peningkatan 

kinerja (sebagai daya tambah moral dan semangat untuk bekerja 

secara profesional). 

b. SA : Kerja jujur 

d. MU : Kerja dengan keras dan jujur 

Seperti pembahasan kuesioner terbuka penilaian perilaku kerja, berdasarkan hasil 

kuesioner terbuka diatas menunjukan bahwa terdapat beberapa kritik yang 

kemudian dituntut oleh masyarakat berkaitan sifat pribadi agar diperbaiki. 

4.7 Hambatan Penelitian 

 Hambatan yang dirasakan peneliti ketika di lapangan adalah menemukan 

sampel yang cocok. Hambatan ini bisa terjadi karena ketika ditemui di lapangan 

masyarakat yang melakukan proses pembuatan Advice Planning atau Site Plan 

tidak mengurus secara personal. Artinya banyak masyarakat memberikan kuasa 

kepada orang lain untuk menguruskan surat miliknya. 

 


