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Abstrak

Tujuan penulisan ini untuklmengetahuilpengaruh kualitas pelayanan publik dan fasilitas terhadap
kepuasan masyarakat kecamatan Deket dalam perekaman E-KTP. Penelitian menggunakan metode
deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini sebanyak 138 masyarakat.
Pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability jenis purposive sampling. Jumlah sampel 35
responden. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk pengambilan data penelitian, dengan pertanyaan
angket tertutup. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t
dan uji F. Hasil pengujian hipotesis variabel kualitas pelayanan publik dan fasilitas pelayanan sebesar
3,126 dan 2,681 (lebih besar dari T_tabel 2,034). Nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,004 dan
0,011 (lebih besar dari 0,05). Hasil uji F sebesar F_hitung 33,661 > F_tabel 3,28. Nilai signifikan diketahui
sebesar 0,000 < 0,05. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial dan simultan,
kualitas pelayanan publik dan fasilitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
masyarakat.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan; Fasilitas; Kepuasan Masyarakat

Abstract
The purpose of this paper is to determineltheleffect oflthelquality of public services and facilities on the
satisfaction of the people of the Deket sub-district in recording E-KTP. Thislresearchluses
descriptivelmethod through quantitativelapproach. Thelpopulation of this study was 138 people. Sampling
using non-probability purposive sampling technique. The number of samples is 35 respondents.
Questionnaires were distributed to collect research data, with closed questionnaire questions. The data
analysisltechnique used multiplellinear regression, coefficientlofldetermination, t test and F test. The results
of hypothesisltestinglonlthe variable quality of public services and service facilities were 3.126 and 2.681
(greater than
2.034). The significance value is 0.004 and 0.011, respectively (greater than 0.05). The
result of the F test is F_count 33.661 >
3.28. The significant value is known to be 0.000 < 0.05. From
thelresults of this study it can be concludedlthat partially and simultaneously the quality of public services
and service facilitieslhaslalpositive and significantleffect on community satisfaction.
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PENDAHULUANN

dalam pemberian pelayanan untuk
mewujudkan kualitas pelayanan (Wulan
dan Mustam, 2019). Kualitas pelayanan
menjadi faktor dasar atas pemberian
pelayanan terhadap penerima pelayanan,
dengan tujuan pelayanan yang diberikan
dapat dirasakan oleh pengguna layanan,
yaitu masyarakat.
Kualitas pelayanan menjadi faktor
dasar atas pemberian pelayanan terhadap
penerima pelayanan, dengan tujuan
pelayanan yang diberikan dapat dirasakan
oleh pengguna layanan, yaitu masyarakat.
Segala jenis aktivitas oleh penyedia jasa
pelayanan guna memenuhi asumsi
masyarakat disebut dengan kualitas
pelayanan (Diza, Moniharapon, dan Ogi,
2016).
Sedangkan
pendapat
lain,
layananan yang berkualitas yaitu yang
sesuai dengan harapan atau persepsi
pelanggan Ritonga, Pane, dan Anita (2020)
Expectationts and perceptions of the
communityaregardingathe
quality
of
service seen from the services that have
been provided Lee (2017). Pelayanan
merupakan kegiatan guna memenuhi
kebutuhan
masyarakat.
Harapan
masyarakat
dapat
terpenuhi
jika
kebutuhan masyarakat terpenuhi pula.
Indikator untukmmengukur kualitas
pelayanan yaitu bukti fisik, empati
keandalan,jaminan
dan
ketanggapan
Zebua, (2020). Sedangkan pengukuran
indikator kualitas pelayanan publik
menurut pendapat lain yakni kedisiplinan
petugas pelayanan, penampilan petugas,
kemudahan pelayanan dan kenyamanan
tempat pelayanan (Fitrah dan Karmila,
2020). Dari beberapa pendapat mengenai
indikator diatas peneliti menyimpulkan
terdapat lima indikator kualitaslpelayanan
publik
yakni bukti fisik, keandalan,
ketanggapan, jaminan,ldanlempati.
Penyedia fasilitas tidak hanya
memberikan pelayanan dengan kualitas
yang baik, namun juga berperan guna
memenuhi
kepuasan
masyarakat.
Penyediaan fasilitas ialah perihal yang
berarti pada pemberian pelayanan jasa.

Pada umumnya pelayanan publik
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
seperti instansi pemerintah maupun
swasta. Tujuan pelayanan publik yakni
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dalam penggunaan otonomi sesuai dengan
dasar reformasi bidang pemerintahan
ialah salah satunya melalui pelayanan
publik (Mohi dan Mahmud 2018).
Sedangkan pendapat lain menjelaskan
bahwa, instansi pemerintah khususnya
dalam bidang pelayanan publik memiliki
peran untuk mewujudkan fungsi dan
tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan
masyarakat (Lauma, Pangeman, dan
Sampe 2019). Oleh karena itu, setiap
instansi pemerintahan wajib memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakat,
karena
mereka
berhak
untuk
menerimanya, mengingat lembaga publik
telah dibayar oleh masyarakat melalui
pembayaran pajak.
Sesuai
dengan
Undang-Undang
Republik Indonesia No 25 Tahun 2009
Tentang
Pelayanan
Publik,
bahwa
kebutuhan dasar masyarakat dalam
pelayanan publik harus dipenuhi oleh
negara sesuai hak dan kebutuhan
masyarakat.
Pemberian
pelayanan
memiliki sifat yang umum, berlaku untuk
semua
masyarakat,
dengan
tidak
membedakan dari kalangan atas kalangan
bawah, yang memiliki arti bahwa
pemberian pelayanan harus netral.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
harus memastikan bahwa pemerintah
menyediakan layanan berkualitas tinggi.
Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai
pelayanan disesuaikan dengan tugasnya
masing-masing
dalam
pemberian
pelayanan sehingga akan mencerminkan
kualitas aparatur pemerintahan (Mohi dan
Mahmud, 2018).
Kualititas pelayanan merupakan
pemberian
pelayanan
terhadap
masyarakat sesuai dengan prosedur
pelayanan yang sudah ada. Sesuai dengan
pendapat lain yaitu standar pelayanan
yang diberikan menjadi suatu pedoman
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Fasilitas pelayanan harus diperhatikan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Selain itu penyediaan fasilitas akan
mempengaruhi
kualitas
pelayanan
(Bakhtiar dan Gadi 2020).
Tersedianya fasilitas yang memadai
dan layak, akan memberikan kenyamanan
yang dirasakan penerima layanan atau
masyarakat. Pelayanan yang dapat dikses
mudah dimenggerti dan memadahi serta
memiliki
keterbukaan
pada
setiap
pelayananya tanpa membenda-bedakan
merupaka jutuan dari penyediaan fasilitas
pelayanan (Rahmani, 2019) Sedangkan
menurut Irfadat dan Nurlaila (2021)
menyebutkan bahwa “fasilitas menjadi
penunjang atau akses dalam memberikan
pelayanan agar terkoneksi antara provider
dengan penerima layanan”.
Keyamanan penggunaan pelayanan
jasa dapat dipengaruhi oleh penyediaan
fasilitas sehingga meningkatkan kepuasan
pelanggan melalui kemudahan dan dapat
memenuhi kebutuhan pelanggan (Oetama
dan Sari 2017). Completeness of facilities,
conditions, functions, tidiness, cleanliness
and ease of use arelthingslthatlneedltolbe
considered in facilities (Faeni, 2019).
Fasilitas pelayanan ialah aspek paling
penting dalam pemberian pelayanan.
Melalui
fasilitas
pelayanan
akan
mempercepat pekerjaan, meringankan
pekerjaan dan memudahkan masyarakat
dalam
penggunaan
layanan
serta
berpengaruh
terhadap
kepuasan
masyarakat.
Indikator untu mengukur fasilitas
pelayanan
yaitu
perencanaan,
perencanaan
ruangan,
perlengkapan,
pesan-pesan yang disampaikanksecara
grafis serta unsur pendukung, tata cahaya
dan warna (Alana dan Putro, 2020). Dari
keenam indikator tersebut yang digunakan
peneliti dalam variabel fasilitas pelayanan.
Kepuasan masyarakat dapat dilihat
melalui
saran
dan
kritik
yang
diberikannnpenerima pelayanan. Melalui
saran yang diberikan, penyedia layanan
atau suatu instansi dapat meningkatkan

kualitas pelayananan. Hal ini sesuai
dengan
ketentuanmmengenaimIndeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat
dalam Kepuasan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Kep/25/M.Pan/2/2004, yang menyatakan
bahwa indekslkepuasanlmasyarakat perlu
disusun sebagai tolak ukur dalam
peningkatan kualitas pelayanan. Selain
sebagai tolak ukur, indeks kepuasan bisa
dijadikan sebagai bahan penilaian untuk
mengetahui hal yang perlu perbaikan serta
meningkatkan
kualitas
pelayananya.
Kepuasan pelanggan atau masyarakat
terhadap suatu pelayanan menjadi suatu
penilaian tersendiri dari masyarakat
terhadapppemberian pelayanan di suatu
instansi.
Products or services received by the
community in accordance with community
expectations are part of the definition of
customer satisfaction (Azhar, Andriyani,
dan Purnama, 2019). Sedangkan pendapat
lain menyatakan bahwa melalui standar
yang baik maka akan menciptakan
kepuasan masyarakat (Indriani, 2017).
Sedangkan pendapat lain menyatakan
bahwa the success of a service institution is
an impoetant factor and canabeaseennfrom
the level of community satisfaction
(Rahmad, Sabri dan Nasfi, 2022).
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Kep/25/M.Pan/2/2004
menyebutkan
“terdapat
14
indikator
kepuasan
masyarakat, yaitu 1) prosedur pelayanan,
2) persyaratan pelayanan, 3) kejelasan
petugas pelayanan, 4) kedisiplinan petugas
pelayanan, 5) tanggung jawab petugas
pelayanan, 6) kemampuan petugas
pelayanan, 7) kecepatan pelayanan, 8.)
keadilan pelayanan, 9) kesopanan petugas
pelayanan, 10) kewajaran biaya pelayanan,
11) kepastian biaya pelayanan, 12)
kepastian
jadwal
pelayanan,
13)
kenyamanan lingkungan, 14) keamanan
pelayanan”. Sedangkan indikator kepuasan
menurut pendapat lain yaitu, tanggung
jawab, motivasi kerja, nilai-nilai kerja,
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tanggung jawab, kejujuran, komitmen dan
dedikasi dalam melayani, penguasaan
keterampilan
berkomunikasi
serta
penguasaan teknologi (Hidayat, 2019).
Beberapa pendapat mengenai indikator di
atas peneliti menggunakan indikator
variabel kepuasan masyarakat sesuai
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Kep/25/M.Pan/2/2004.
E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) ialah
bagian dari bentuk pelayanan dasar oleh
pemerintah kepada masyarakat. Selain itu
E-KTP menjadi unsur penting dalam
administrasiikependudukan.
Kecamatan Deket adalah salah satu
Kecamatan di Kabupaten Lamongan
dengan memiliki 17 Dusun. Total
penduduk laki-laki tahun 2021 sebanyak
22.088 dan perempuan sebanyak 21.969,
dengan total keseluruhan sebanyak
44.057 orang.

Berdasarkan
hasil
wawancara
langsung yang dilakukan peneliti pada
pegawai
kantor
kecamatan
Deket,
Kecamatan Deket sudah menerapkan
sistem pelayanan online dari tahun 2011.
Pelayanan online ini sudah disosialisasikan
pada masyarakat melalui perangkat Desa
dan sekretaris Desa, akan tetapi pelayanan
online belum banyak diketahui oleh
sebagian besar masyarakat. Akibatnya,
masih
banyak
masyarakat
yang
menjalankan layanan E-KTP secara offline.
Selain itu terdapat beberapa kendala yang
menghambat kinerja pegawai dalam
pelayanan E-KTP yaitu jaringan pusat yang
sering bermasalah sehingga menghambat
kinerja pegawai, terbatasnya blangko EKTP dari pusat, alat pendukung
perekaman E-KTP yang sering mengalami
kerusakan seperti (iris scanner, fingerprint
scanner, signaturegem, camera), sehingga
harus mengambil alat perekaman E-KTP
ke Dispendukcapil. Selain itu adanya data
terblokir, indikasi ganda pada NIK
penduduk,
serta
komputer
untuk
pelayanan E-KTP hanya ada 1 komputer.
Sedangkan hasil wawancara langsung
dengan perwakilan masyarakat Kecamatan
Deket
diperoleh
informasi
bahwa
pelayanan pegawai Kecamatan kurang
maksimal, terutama dalam memberikan
pelayanan. Keluhan masyarakat, misalnya
dalam
pengambilan
foto
E-KTP
pengambilan foto terburu-buru sehingga
hasil kurang bagus dan tidak maksimal,
pegawai yang kurang ramah dan
penyelesaian pengurusan E-KTP yang
kurang tepat waktu. Selain itu pada hari
jum’at pelayanan buka pada pukul 08.30
WIB, padahal sesuai dengan jadwal pukul
08.00
WIB,
dikarenakan
pegawai
melakukan kegiatan bersepeda. Banyak
masyarakat yang mengeluhkan, karena
tidak sesuai dengan jadwal pelayanan dan
pegawai bersepeda terlebih dahulu.

Tabel 1. Data Penduduk Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan
No Desa
LK
PR
Jumlah
1
Sidorejo
1.307
1.332
2.639
2
Dlanggu
2.435
2.393
4.828
3
Laladan
896
878
1.774
4
Deket Kulon
2.236
2.279
4.515
5
Deket Wetan
1.602
1.604
3.206
6
Sugihwaras
1.032
998
2.030
7
Dinoyo
1.476
1.420
2.619
8
Sidomulyo
1.311
1.308
2.619
9
Rejosari
1.212
1.176
2.388
10 Pandan
1.346
1.371
2.717
Pancur
11 Sidobinangun
1.127
1.185
2.312
12 Babat Agung
849
846
1.695
13 Tukerto
881
893
1.774
14 Weduni
774
755
1.529
15 Rejotengah
1.059
1.030
2.089
16 Srirande
1.429
1.093
2.837
17 Plosobuden
1.116
1.093
2.209
Jumlah
22.088 21.969 44.057
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lamongan, 2021
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sampel menggunakan non-probability
dengan teknik purposivelsampling”yakni
dilakukan
pertimbangan
sebelum
menentukan sampel penelitian (Sugiyono,
2017:85).
Maka diputuskan
jumlah
sampelnya dalam penelitian ini sebanyak
35 masyarakat.lPenentuan jumlah sampel
tersebut sudah mewakili dari kebutuhan
pengambilan sampel penelitian. Teknik
pengumpulanmdatamlmelalui observasi,
wawancara serta penyebaran angket atau
kuesioner jenis angket tertutup. Teknik
analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linier
berganda,koefisienldeterminasi, uji t dan
uji F.
Kriteria sampel penelitian yang
digunakan yakni masyarakat Kecamatan
Deket yang pernah menerima pelayanan
dengan melakukan pembuatan E-KTP di
kantor Kecamatan Deket serta masyarakat
berusia minimal 17 tahun. Populasi dan
sampel diuji melalui pendekatan filsafat
positivisme. Selain itu data dikumpulkan
dan dianalisis dengan instrumen penelitian
(Sugiyono, 2017:8). Skala likert digunakan
sebagai pengukuran angket penelitian dan
ditujukan guna mengukur fenomena sosial
yang ada melalui sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang (Sugiyono, 2017:93).
Bentuk jawaban skala likert terbagi
menjadi 5 kategori, yaitu 1 = Sangat Tidak
Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =
Setuju, 5 = Sangat Setuju.

Tabel 1. Data Masyarakat Pembuat E-KTP di
Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Dalam
5 Tahun Terakhir

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lamongan,
2021.

Penelitian empiris memeperoleh
hasil, kepuasanmpelangganndipengaruhi
oleh.variabelnkualitas pelayanan.(Apriyani
& Sunarti, 2017).
Penelitian lain
memperoleh
hasil
bahwa,
kualitas
pelayanan dipengaruhi oleh lima dimensi
kualitas
layanan
(Awaluddin
&
Tamburaka, 2017).
Berbeda dengan hasil penelitian lain,
bahwa
employee
perfermance,
infrastructure and supervision to improve
service quality (Nengsih et al., 2021). Hasil
penelitian tersebut memiliki makna bahwa
untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik, perlu kinerja pegawai,
sarana prasarana dan pengawasan. Hal ini
didukung oleh penelitian lain bahwa,
serviceMqualityMdoesMnotaMhaveMldirect
influence
onMMcustomerMMsatisfaction
(Prianggoro & Sitio, 2020). Beberapa
perbedaa hasil penelitian terdahulu di atas
memunculkan keraguan oleh peneliti.
Tujuan penelitian yakni untuk
mengetahui pengaruhMkualitas pelayanan
publik dan fasilitasMterhadapMkepuasan
masyarakat kecamatan Deket dalam
perekaman
E-KTP,
denganljudul
“Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik dan
Fasilitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Masyarakat”.

Kerangka.Berpikir

METODE PENELITIAN
Jenis
penelitian
menggunakan
penelitian deskriptif melalui pendekatan
kuantitatif. Populasi yang ditetapkan yaitu
masyarakatmyangmltelahmlmelaksanakan
perekamanlE-KTPndi kantor Kecamatan
Deket pada bulan Oktober-November 2021
sebanyak 138 masyarakat.”Pengambilan

lGambar.1..KerangkalBerpikirl
lSumber:.Diolah peneliti, 2021.
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Variabel bebas
Pelayanan Publik dan
sedangkan variabel
penelitian ini yakni
Masyarakat.

(X) yakni Kualitas
Fasilitas pelayanan,
terikat (Y) pada
variabel Kepuasan

H2:.Fasilitas
pelayananlberpengaruhlpositif
dan
signifikanmterhadap
kepuasan
masyarakat.
H3.:.Kualitas pelayanannpublik dan fasilitas
pelayanan berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan
masyarakat.

Hipotesis Penelitian
Berikut hipotesis pada penelitian
ini yakni:
H1: Kualitaslpelayanan publik berpengaruh HASIL DAN PEMBAHASAN
positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan masyarakat.
Tabel 3. Hasil Uji Regresi LinierlBerganda
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Model
Error
1. (Constant)
9.445 7.846
Kualitas Pelayanan Publik (X1) .598
.191
.474
Fasilitas Pelayanan (X2)
.552
206
.406
a. DependentlVariabel: Kepuasan Masyarakat (Y)
Sumberl: Diolah peneliti, 2021

t

Sig

1.204
3.126
2.681

.238
.004
.011

Berdasarkan tabel 3, diperoleh persamaan 2. Koefisien variabel kualitas pelayanan
regresi linier berganda yakni:
publik (X1)
Variabel kualitas pelayanan publik
Y = 9,445 + 0,598 X1 + 0,552 X2
berpengaruh positif untuk setiap
peningkatan variabel kualitas pelayanan
Arti persamaan regresi linier berganda di atas
publik yang dilihat dari nilai X1 sebesar
yakni:
0,598 sehingga dinyatakan dapat
meningkatkan
“variabel
kepuasan
1. Konstanta.(ᵅ)
masyarakat (Y) sebesar 0,598.”
Nilai.konstanta.(ᵅ) atau keadaan 3. Koefisien variabel fasilitas pelayanan
saat variabel kepuasan masyarakat (Y)
(X2).
belum dipengaruhi oleh variabel lainnya,
Variabel
fasilitas
pelayanan
yakni variabellkualitaslpelayanan publik
berpengaruh positif untuk setiap
(X1) dan fasilitas pelayanan (X2),
peningkatan variabel.fasilitas pelayanan
sebesar 9,445. Variabel dependen tidak
publik dilihat darinnilai X2ssebesar
berubah, jika tidak dipengaruhi oleh
0,552 sehingga dinyatakan dapat
variabel independen.
meningkatkan
variabel
kepuasan
masyarakatt(Y)ssebesarr0,5
Tabel 4. Hasil Uji KoefisiensilDeterminasi
Model Summary
Model

R

R Squere

AdjustedlR Square

Std. Error of the
Estimate

1

.823a

.678

.658

4.945

a.lPredictors:l(Constant), Fasilitas Pelayanan (X2), Kualitas Pelayanan Publik
(X1)
Sumber: diolah peneliti, 2021
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Berdasarkan
tabel
4
yakni pelayanan publik dan fasilitas pelayanan
koefisiensi determinasi,nnilai koefisiensiiR terhadap kepuasan masyarakat sebesar
squareediketahui sebesarr0,678 (67,8%). 0,678 (67,8%).
Sehingga pengaruh variabel kualitas
Tabel 5. HasillUji T Parsiall(Uji Parsial)vVariabel X1tterhadap Y dannX2 terhadappY.
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B

Std.lError

(Constant)

9.445

7.846

Kualitas Pelayanan Publik (X1)

.598

.191

Fasilitas Pelayanan (X2)
.552
.206
a. Dependent Variabel : Kepuasan Masyarakat (Y)
Sumber : diolah peneliti, 2021

UjilTndigunakannuntuknmengetahui
pengaruh secara individualsantara variabel
bebass(X) dannvariabelllterikattt(Y).
Berdasarkan hasil tabel 5 dan analisis
uji t, variabel kualitas pelayanan publik dan
fasilitas pelayanan memperoleh hasil
bahwa H1 dan H2 diterima sedangkan H0
ditolak. Hal ini dibuktikan berdasarkan

Beta

t

Sig

1.204

.238

.474

3.126

.004

.406

2.681

.011

nilai
variabelllkualitasllpelayanan
publik (X1) sebesar 3,126 dan
fasilitas pelayanan (X2) sebesar 2,681,
artinya lebih besar dari
(2,034).
Selain itu nilai masing-masing Sig. sebesar
0,004 dan 0,011, artinya < 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji F (Uji Simultan) Variabel X1 dan X2 terhadap Y
ANOVAa
df

Model

Sum of
Squares

Regression

1646.203

2

Mean
Square
823.102

Residual

782.482

32

24.453

Total

2428.686

34

F

Sig.

33.661

.000b

a. DependenttVariable:KepuasannMasyarakat (Y)
b. Predictors: (Constant), Fasilitas Pelayanan (X2), KualitassPelayanan
Publik (X1)
Sumber: diolah peneliti, 2021

Uji F atau uji anova ditujukan guna
mengetahuilpengaruhlvariabelllbebaslldan
terikatlsecaralsimultan. H0 diterima jika
Sig. < dari 0,05. Sedangkan H0 ditolak jika
Sig. > dari 0,05 (Ritonga et al. 2020).
Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai
F_tabel
3,29
sedangkan
nilai
33,661, yang artinya nilai
>
dari
(33,661> 3,28). Sedangkan nilai
signifikan diketahui (0,000 < 0,005).
Berdasarkan hasil pengujian tersebut
maka secara simultanlvariabel kualitas
pelayanan
publik
dan

fasilitaslpelayananlterhadap
kepuasanlmasyarakatlberpengaruh positif
dan signifikan.
Pengaruh KualitasmPelayanan Publik
(X1) Terhadap Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil analisis data dari
penelitian, variabel kualitas pelayanan
publik (X1) memperoleh hasil bahwa H1
diterimaldan H0lditolak. Nilai
>
dari
(3,126 > 2,034) dan nilai Sig.
0,004 < 0,05. Artinya ada pengaruh positif
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dan signifikan antaralkualitaslpelayanan
publik dan kepuasan masyarakat.
Sesuai dengan hasil olah data oleh
peneliti, variabel kualitas pelayanan publik
di kantor Kecamatan Deket termasuk
dalamlkategorilbaik, denganlmemiliki nilai
sebesar 79,03%. Indikator dalam kualitas
pelayanan yang memiliki nilai rata-rata
atau persentase paling tinggi yakni
indikator bukti nyata (tangibles), sebesar
84,7% dan masuk ke kategori sangat baik.
Indikator bukti nyata (tangibles) meliputi
tata ruang pelayanan di kantor Kecamatan
Deket tertata dengan baik dan rapi,
ruangan pelayanan terasa nyaman
dikarenakan suasana di dalam kantor
bersih dan rapi. Ruangan pelayanan
memiliki AC atau kipas angin yang cukup
sehingga masyarakat di dalam ruang
pelayanan tidak merasakan kepanasan.
Serta ruangan pelayanan memiliki tempat
duduk yang cukup sehingga masyarakat
dalam menunggu pelayanan tidak ada yang
berdiri.
Sedangkan
indikator
kualitas
pelayanan publik yanglmemiliki nilai
paling rendah yaitu indikator empati
sebesar 73,15% dan termasuk kategori
baik. Indikator empati terdiri dari pegawai
memiliki komunikasi yang baik dan sopan,
pegawai pelayanan E-KTP memperdulikan
pelanggan dan pegawai mengarahkan
masyarakat dalam pelayanan E-KTP. Maka
dapat disimpulkan bahwa indikator empati
harus ditingkatkan, sehingga kepuasan
masyarakat akan meningkat.
Kualitas pelayanan berhubungan
dengan kepuasan masyarakat, terciptanya
kepuasan masyarakat terjadi karena
adanya pemberian kualitas pelayanan.
Pernyataan tersebut didukung oleh sikap
atau kualitasspelayanannyanggdiberikan
aparat kantor KecamatannDeketkkepada
masyarakat.. Didukung olehhpendapat
bahwa, service quality can be said to be
ideal if it exceeds consumer expectations,
and vice versa (Prianggoro dan Sitio,
2020). Kualitas pelayanan menjadi
pengendali terkait pemenuhan keinginan

konsumen dan menjadi keunggulan yang
diharapkan oleh pelanggan. Kualitas
pelayanan dipandang ideal jika pelayanan
yang diberikan melebihi ekspektasi
konsumen. Begitupun sebaliknya, apabila
menerima layanan kurang dari harapan,
kualitas layanan dianggap tidak ideal.
Kantor Kecamatan adalah tempat
pelayanan
administrasi
di
bidang
pemerintahan guna memenuhi kebutuhan
masyarakat. Pelayanan publik tentunya
memiliki tolak ukur yang menjadi acuan
dalam pelaksanaan pelayanan publik agar
terciptanya
kepuasan
masyarakat.
Penelitian empiris menyebutkan, kualitas
pelayananmberpengaruhmpada kepuasan
masyarakat secaramlpositif (Ritonga et
al.,2020). Didukung oleh penelitian lain,
bahwa kualitas pelayanan memiliki
pengaruhmlpositifmldan signifikan pada
kepuasan (Abdul Gofur, 2019).
Pengaruh Fasilitas Pelayanan (X2)
Terhadap Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil analisis data dari
penelitian, variabel fasilitas pelayanan
mendapatkan hasil bahwa H2 diterima
dan H0 ditolak. Dilihat dari
nilai
2,681 >
2,034 serta nilailSig.
0,011 < 0,05. Artinyalvariabel fasilitas
pelayanan (X2) berpengaruhlpositif dan
signifikanlsecara
parsial
terhadaplkepuasan masyarakat (Y).
Sesuai dengan hasil olah data oleh
peneliti, variabel fasilitas pelayanan di
kantor Kecamatan Deket termasukldalam
kategorilbaik,ldengan memiliki rata-rata
nilaill sebesar 75,5%. Indikator dalam
fasilitas pelayanan yanglmemilikilrata-rata
atau persentase paling tinggi yaitu
indikatorlperencanaan tata ruanglsebesar
82%, yang termasuk dalam kategori baik.
Indikator perencanaan tata ruang terdiri
dari perlengkapan dalam ruangan sudah
sesuai dengan standar prosedur pelayanan
dan penempatan perabotan tertata rapi
dan menyesuaikan dengan kebutuhan.
Sedangkan
indikator
fasilitas
pelayanan yang memiliki nilai paling
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rendah yaitu indikator peralatan atau
perabotan sebesar 71,4%, yang termasuk
dalam
kategori
baik.
Indikator
perlengkapan atau perabotan terdiri dari
internet untuk pelayanan E-KTP lancar,
komputer untuk pelayanan E-KTP sudah
canggih, perekaman E-KTP menggunakan
kamera yang bagus, alat fingerprint
scanner (tanda tangan), alat iris scanner
(perekam iris mata), alat signaturegem
(sidik jari) masih layak untuk digunakan,
tersediannya mesin print untuk pelayanan
E-KTP, dan adanya contact person yang
bisa dihubungi dalam pelayanan E-KTP.
Berdasarkan hasil tersebut telah
menjawab permasalahan yang ditulis
peneliti di dalam latar belakang sesuai
dengan fenomena yang ada di lapangan.,
bahwa peralatan atau perabotan untuk
pelayanan E-KTP sering mengalami
kerusakan, sehingga perlu menjadi
evaluasi bagi pemerintahan terkait dengan
fasilitas pelayanan agar terciptanya
kepuasan masyarakat.
Hal tersebut membuktikan bahwa
fasilitas pelayanan yang layak digunakan
dan mendukung pelayanan publik akan
mempengaruhi
tingkat
kepuasan
masyarakat. Sebaliknya jika fasilitas yang
disediakan tidak layak untuk digunakan
atau belum memadai kebutuhan pelayanan
publik
maka
akan
mempengaruhi
kepuasan masyarakat yang menurun.
Meningkatkan kepuasan masyarakat dapat
diperoleh dari kemudahan fasilitas atau
sarana prasarana untuk memenuhi
kebutuhan dan kenyamanan masyarakat

hasillbahwa fasilitas pelayanan memiliki
pengaruh pada kepuasan masyarakat. Hal
ini memiliki kesamaanldengan lhasil
lpenelitian lyang telah dilakukan oleh
peneliti.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik
(X1) dan Fasilitas Pelayanan (X2)
TerhadaplKepuasanlMasyarakat
Berdasarkan hasil analisis data dari
penelitian, memperoleh hasil bahwa H3
diterima dan H0 ditolak. Dilihat dari nilai
uji F diketahui
3,28 >
33,661
danlnilai Sig. sebesarl0,000 < dari 0,005.
Artinya variabel kualitas pelayanan publik
(X1) danlfasilitas pelayanan (X2) terhadap
kepuasan masyarakat (Y) berpengaruh
secara simultan.
Sesuai hasil olah data oleh peneliti,
variabel kepuasan masyarakat termasuk
kategori baik dengan memiliki rata-rata
nilai sebesar 75,2%, yakni indikator
kecepatan pelayanan. Indikator dalam
variabel kepuasan masyarakat yang
memilikilnilailrata-ratalpalinglltinggilyaitu
indikator prosedur dan persyaratan
pelayanan sebesar 84% yang termasuk
kategori sangat baik. Hal ini terdiri dari
prosedur pelayanan E-KTP mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan, dan
persyaratan pelayanan E-KTP jelas dan
mudah dipahami, artinya prosedur dan
persyaratan dalam pelayanan E-KTP di
kantor Kecamatan Deket jelas, sehingga
masyarakat mudah untuk memahaminya.
Sedangkan
indikator
variabel
kepuasan masyarakat yang memiliki nilai
(Oetama dan Sari 2017).
persentase
rendah
yaitu
indikator
Penelitian empiris memperoleh hasil kecepatan pelayanan sebesar 64,5% dan
bahwa, fasilitas pelayanan memiliki nilai masuk kategori baik. Indikator kecepatan
signifikan dan positif (Irfan, 2019) pelayanan meliputi pegawai memiliki
Didukung penelitian lain, bahwa fasilitas kecepatan dalam penyelesaian pelayanan
terhadap kepuasan pengunjung terdapat E-KTP.
Ketidak
cepatan
dalam
pengaruh
signifikan
(Arianto
dan penyelesaian pelayanan E-KTP, tentunya
Muhammad 2018). Dari hasil kedua berhubungan dengan fasilitas pelayanan
penelitian di atas diperkuat oleh penelitian yang mendukung pelayanan E-KTP dan
lain facilities have a significant effect on kualitas pelayanan yang diberikan.
satisfaction (Faeni, 2019).
Selain itu hasil penelitian yang
Berdasarkan
beberapa
hasil dilakukan penulis mengenai variabel
penelitian
terdahulu
memperolah
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kepuasan
ini
telah
menjawab
permasalahan yang ada di latar belakang
sesuaiddengan fenomenayyang terjadiddi
lapangan.. Sesuaii hasil olah data oleh
peneliti, selain indikator kecepatan
pelayanan yang memiliki nilai paling
rendah di variabel kepuasan, indikator
tanggung.kjawabkpetugaskpelayanan dan
indikator kesopanan dan keramahan
petugas”.juga memiliki nilai persentase
rendah dalam variabel kepuasan. Dengan
nilai persentase masing-masing sejumlah
69,3% dan 71,2% yang termasuk kategori
baik.
Halmtersebut membuktikan bahwa
kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan
akan
mempengaruhi
kepuasan
masyarakat.
Terciptanya
kualitas
pelayanan tentunya berasal dari kinerja
pegawainya dalam melayani kebutuhan
masyarakat. Selain itu juga fasilitas yang
mendukung dalam proses pelayanan EKTP di kantor kecamatan Deket akan
mempengaruhi kepuasan masyarakat
kualitas pelayanan publik diikantor
Kecamatan Deket yang telah diberikan
pegawai dengan baik, namun fasilitas
pelayanan yang tidak mendukung akan
mempengaruhi
rendahnya
kualitas
pelayanan yang juga akan menurunkan
kepuasan masyarakat. Hal ini juga
sebaliknya, jika fasilitas sudah memadai
untuk melakukan pelayanan E-KTP namun
kualitas
pelayananmyang
diberikan
pegawai kurang baik, dapat berpengaruh
terhadap kepuasan masyarakat.
Hal tersebut membuktikan bahwa
kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan
harus diperhatikan agar terciptanya
kepuasan pada masyarakat. Pernyataan di
atas didukung seorang peneliti, bahwa
simulataneously customer sastisfactionmis
influencedmbymthe qualitylof servicenand
service facilities (Azhar, Andriyani, dan
Purnama, 2019). Artinya secara bersamasama kepuasan pelanggan dipengaruhi
olehlkualitas dan fasilitas pelayanan.
Berdasarkan penelitian tersebut
memiliki ketersamaan dengan hasil

penelitianlyangldilakukan oleh peneliti,
bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas
pelayanan
memilii
pengaruh
pada
kepuasan.
SIMPULAN
Berdasarkanlhasillpembahasan dapat
disimpulkan bahwa pengujian variabel
kualitas
pelayanan
publik
(X1)
sebesar 3,126 dan
fasilitas
pelayanan (X2) sebesar 2,681, artinya
lebih besar dari
(2,034). Selain itu
nilai masing-masing Sig. sebesar 0,004 dan
0,011,
artinya
<
0,05.
Artinyalsecaralparsial
berpengaruh
terhadap
kepuasan
masyarakat.
Sedangkan
secaralbersama-sama
kualitasmpelayananmpublik
dan
fasilitaslpelayananlberpengaruh terhadap
kepuasanmmasyarakatndengan diperoleh
nilai
3,28 >
33,661 dannnilai
Sig. sebesarn0,000l<ldaril0,005.
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