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ABSTRAK 

JOHAM : Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. 

(Dibimbing oleh Burhanuddin dan Hafiz Elfiansyah Parawu) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaikan pemberdayaan aparatur, 

tingkat kebaikan kualitas pelayanan publik, serta mengetahui besar pengaruh 

pemberdayaan aparatur terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo 

Sendana Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode dan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan pemberdayaan 

aparatur terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang mengikuti 

pemberdayaan di Kantor Camat Tammerodo Sendana sebanyak 20 orang, dan masyarakat 

yang mendapat pelayanan selama dua bulan terakhir selama penelitian sebanyak 30 

orang. Penarikan sampel dalam penelitian menggunakan sampling jenuh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur di kantor camat tammerodo sendana sudah 

diterapkan dengan sangat baik dengan hasil tanggapan responden dari perhitungan ketiga 

indikator pemberdayaan aparatur yaitu 88,6%, sedangkan kualitas pelayanan publik juga 

sudah dilakukan dengan sangat baik dapat dilihat dari skor hasil perhitungan dari keempat 

indikator pelayanan publik yaitu sebesar 87,2%, kemudian pemberdayaan aparatur 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana, dengan nilai koefisien R square sebesar 0,455 artinya 45,5% 

pemberdayaan aparatur mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan Aparatur,  Kualitas Pelayanan Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Binol (2015) setiap instansi pemerintah pasti menekankan adanya 

pemberdayaan aparatur untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

Pemberdayaan aparatur merupakan salah satu strategi yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan dan memberikan penghargaan kepada unit-unit 

pelayanan yang di anggap mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

di segala bidang. 

Pemberdayaan aparatur merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan kapasitas atau kemampuan aparatur, baik kapasitas secara 

fungsional maupun secara konseptual. Diharapkan dengan adanya peningkatan 

kinerja mereka dalam mengerjakan tugas-tugas rutin juga meningkatkan daya 

kreasi dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan. Kinerja yang baik yang 

dilakukan oleh aparatur akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian 

tujuan organisasi, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kinerja yang baik 

merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi Siagian 

(1997:90) bahwa pengembangan kompetensi dalam konteks mikro terkait dengan 

peningkatan kinerja sangat diperlukan sehingga ada keseimbangan antara 

kompetensi dengan bidang tugasnya. Sedangkan dalam konteks makro bahwa 

pengembangan diarahkan sebagai asset organisasi dan untuk mengatasi persoalan 

ke depan yang semakin komplek, 
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Hal ini merupakan suatu proses untuk mngikut sertakan para pegawai di 

semua level dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah disetiap 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan penegasan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi yang berbunyi pasal 1  

“Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya 

disebut Standar Kompetensi ASN Adalah Deskripsi Pengetahuan, Keterampilan 

Dan Perilaku Yang diperlukan Seorang Aparatur Sipil Negara Dalam 

Melaksanakan Tugas Jabatan” 

Pemberdayaan aparatur adalah pegawai negeri sipil yang mendukung 

birokrasi sebagai pemikir, pelaksana sekaligus sebagai pengawas jalannya 

kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Mengingat 

peranan  penting tersebut pembinaan pegawai harus dimulai sejak awal seleksi, 

penerimaan, pendididkan dan pelatihan, maupun pengawasan dan 

pengendaliannya hingga persion.  

Sejalan dengan pendapat di atas, syaukani, dan gaffar (2002:211) 

menyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimaksud, 

banyak masalah-masalah yang secara umum dihadapi daerah berkaitan dengan 

kualitas dan kinerja pegawai pemerintah daerah, antara lain adalah masih 

kurangnya sumber daya pegawai negeri sipil (PNS) yang berkualitas, ini ditandai 

dengan tenaga-tenaga PNS yang kompoten masih sedikit menyebabkan kurang 

maksimalnya kualitas kerja pegawai tersebut. 
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Hasil implementasi pemberdayaan aparatur di Indonesia guna untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik masih sangat relative rendah bila 

dilihat dari realitas pelayanan dari suatu organisasi atau instansi pemerintahan. 

Masih banyak pelayanan yang sangat kurang memuaskan terhadap masyarakat 

dan bahkan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan modal yang pada dasarnya 

pelayanan tersebut tidak di pungut biaya sama sekali. Upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap masyarakat justru lebih menyusahkan. 

Berbagai kebijakan telah di keluarkan oleh pemerintah dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN), dan  dengan dikeluarkananya Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 

Pedoman Umum Peyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/PAN/2/2004 Tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan  Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, peran, fungsi dan tanggung 

jawab pemerintah kabupaten/kota perlu diperkuat karena masyarakat yang akan 

dilayani berada di kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam pelaksanaan 

pelayanan publik peran pemerintah sangat menonjol. 

Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu 

bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya 

manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan 
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publik masih memiliki berbagai kelemahan salah satunya kurang responsif. 

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada 

tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan 

penanggungjawab instansi. 

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh YUSUF dalam jurnalnya 

tahun 2016 bahwa pemberdayaan aparatur sangatlah penting dalam sebuah 

instansi guna dalam pencapaian kualitas pelayanan publik dengan baik, oleh 

karenanya pemberdayaan aparatur sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  

Pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana berdasarkan 

observasi awal peneliti sudah cukup baik, namun, masih banyak masyarakat yang 

mengeluh dengan pelayan tersebut karena berbagai alasan seperti ruangan antrian 

tidak memadai, stok kursi sangat minim. Dan salah satu akibat dari kurangnya 

pemberdayaan aparatur sehingga pelayanan lambat, dan berbagai macam alasan 

lainnya. Salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa pelayanan yang di 

berikan tersebut sangatlah lambat dan bahkan pengurusan suatu berkas dapat 

menunggu hingga berhari-hari sampai berkas tersebut selesai. 

Dalam penelitian ini pemberdayaan aparatur akan di tinjau dari aspek 

administrasi publik  khususnya kajian pelayanan publik dengan mengamati 

sejumlah aspek dan masalah dalam pelayanan publik Kantor Camat Tammerodo 

Sendana sekaligus mengajukan prototipe model pemberdayaan aparatur dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang dapat di 

jadikan sebagai acuan bagi instansi lain dalam pemberdayaan aparaturnya. 
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Melalui pemaparan latar belakang masalah peneletian yang telah peneliti 

kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemberdayaan 

Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana Kabupaten Majene” 

A. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan di teliti adalah: 

a. Seberapa baik pemberdayaan aparatur pada Kantor Camat Tammerodo 

Sendana Kabupaten Majene? 

b. Seberapa baik pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana 

Kabupaten Majene? 

c. Seberapa besar pengaruh pemberdayaan aparatur terhadap kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Camat Tammerodo Sendana Kabupaten Majene? 

B. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat kebaikan pemberdayaan aparatur di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. 

b. Untuk mengetahui tingkat kebaikan pelayanan pada Kantor Camat 

Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. 

c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberdayaan aparatur terhadap 

kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana Kabupaten 

Majene. 
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C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoretis : 

Sebagai bentuk  kontribusi akademik guna menambah khazanah keilmuan 

pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam mengkaji ilmu metode penelitian 

kuantitatif serta sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Aparatur Kantor Camat Tammerodo Sendana 

Kabupaten Majene agar lebih baik lagi di dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik sehingga pelayanan tersebut dapat lebih efektif dan efisien.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Definisi dan Teori 

1. Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan publik/umum menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 

Kep/KEP/M.PAN/2003 dalam Nurjaman (2004 : 34) adalah keseluruhan kegiatan 

pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan 

lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk (penyedian/pemberian) barang atau jasa 

baik dalam rangka upaya pemenuhankebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-udangan. 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa esensi dari pelayanan adalah 

memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain sesuai dengan haknya. Wujud 

dan pemberian itu adalah jasa, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan, untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain, baik individu maupun kolompok. Pelayanan 

tidak hanya dapat diberikan oleh instansi pemerintah tetapi juga oleh swasta. 

Perbedaannya, pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bermotif sosial 

publik, sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh pihak swasta bermotif ekonomi 

atau mencari keuntungan. Pelayanan umum dapat disebut berdaya guna dan 

berhasil guna apabila masyarakat merasa puas atau pelayanan yang diterimanya 

Manullang (1998:28) mengatakan bahwa masyarakat senantiasa 

menginginkan agar pelayanan oleh pemerintah beserta administrasi negaranya itu 

dilakukan dengan baik dalam arti: 

.a.  Tepat apa yang diberikan atau dilakukan benar mengenai apa yang dibutuhkan 
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b.   Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cepat 

c.   Masyarakat memperoleh apa yang diinginkan itu dengan biaya yang murah 

d. Ramah, pelayanan, atau hubungan antara penjabat dengan masyarakat  

dilakukan dengan sopan santun dan bersahabat. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya, masyarakat seringkali merasakan ketidakpuasan terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Sebenarnya penyebab utama dari ketidakpuasan adalah pada sikap dan 

pemahaman aparat pemerintah yang kurang memahami peran dan tugasnya 

sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena pelayanan umum yang berkualitas 

apabila aparat pemerintah sebagai pemberi layanan memiliki kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

Selanjutnya Lovelock (2001:272) mengatakan bahwa pelayanan 

merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk menentukan sejauh mana 

kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari 5 kriteria yaitu: 

a.  Tangibles (kualitas pelayanan yang berbentuk  fisik perkantoran, komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya). 

b.  Reliabilitas (kemampuan dan keadaan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya). 

c.  Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dalam penyediaan pelayanan 

dengan  cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan pelanggan). 

d. Assurance (kemampuan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan  

kepercayaan pelanggan). 

e.  Empathy (sikap tegas tetapi perhatian dari pegawai terhadap pelanggan). 
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Dalam hal ini berarti aparat pemerintah harus selalu siap untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan. Sasaran 

pelayan publik sebenarnya adalah kepuasan, yang di dalamnya terdiri atas dua 

komponen besar yaitu layanan dan produk. 

Menurut Moenir (2002 : 88-127) ada beberapa masalah pokok dari 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan tersebut antara lain ; tingkah laku yang sopan, cara 

penyampaian, waktu penyampaian, keramah-tamahan 

Dalam pelayanan terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, antara 

lain faktor kesadaran, aturan, organisasi, keterampilan petugas, dan sarana. 

Uraiannya adalah sebagai berikut: 

a.  Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para penjabat serta petugas yang bertugas 

dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran pegawai dari segala tingkatan dalam 

tugas yang menjadi pertanggungjawaban, menimbulkan dampak yang sangat 

positif terhadap organisasi, maka akan menjadi sumber kesungguhannya dan 

disiplin dalam melaksanakan tugas. Sehingga hasilnya dapat diharapkan 

melalui standar yang telah ditetapkan. 

b.  Faktor aturan, aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan. 

Aturan ini mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan 

lancar, teratur dan terarah. Agar peraturan dapat mencapai apa yang dimaksud, 

maka dipahami oleh semua orang yang bertugas dalam bidang yang diatur 

dengan disertai disiplin yang tinggi. 
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c. Faktor organisasis, yaitu merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Sebagai suatu sistem, organisasi 

merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini 

pelayanan yang baik dan memuaskan. Agar organisasi berfungsi dengan baik 

perlu ada pembagian, baik dalam hal organisasi maupun tugas pekerjaan 

sampai pada jenis organisasi atau pekerjaan yang paling kecil. 

d. Faktor pendapatan, pencapaian pegawai yang berfungsi sebagai pendukung 

pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga ia tidak melakukan 

penyimpangan yang dapat merugikan organisasi. 

e.  Faktor keterampilan tugas, yaitu kemampuan dan keterampilan para pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. 

f.  Faktor sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan layanan. 

Sarana terbagi atas dua macam yaitu: 

a. Sarana kerja meliputi peralatan, perlengkapan dan alat bantu 

b. Fasilitas meliputi segala kelengkapan, dengan fasilitas komunikasi dan 

segala kemudahan lainnya. 

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun 

kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam 

bentuk. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 

2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 
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a. Kelompok pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan 

berbagai macam dokumen resmi yang ditentukan oleh masyarakat atau publik. 

Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. 

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga 

listrik, air bersih dan lain-lain. 

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, 

penyelenggaraan trasportasi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan bantuan atau 

pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik kepada 

masyarakat secara materi maupun non materi. 

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/M.PAN/ 2003, 

dalam Nurjaman (2004 : 34-36) dikatakan, oleh karena ruang lingkup pelayanan 

umum yang diberikan pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut jenis, 

maupun sifatnya. Maka agar terciptanya suatu kepastian hukum sebagai dasar 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/publik, maka ditetapkan empat 

kriteria kualitas pelayanan publik, sebagai berikut: 

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut meliputi: 

A. Kesederhanaan Pelayanan 

Sendi atau prinsip kesederhanaan mengandung makna bahwa prosedur 

atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh 

masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada 



12 
 

 
 

hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan 

pelayanan, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. 

Prosedur kerja pelayanan publik adalah tata urutan pelaksanaan kerja atau 

tindakan yang dilewati dan atau dijalankan dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan. Penyusunan kebijakan atau pengaturan mengenai prosedur 

pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya dirumuskan atau disusun dalam tata 

urutan atau mekanisme arus kerja yang sederhana, artinya tidak banyak 

melibatkan atau melewati meja atau pejabat yang tidak terdapat kaitan 

dengan fungsi utama dalam proses pelayanan. Kesederhanaan prosedur ini 

didesain untuk tidak mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau 

keabsahan dari hasil pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri. 

Prinsip kesederhanaan ditujukan untuk : 

1) Mengurangi jumlah meja dan atau petugas dalam prosedur birokrasi 

pelaksanaan pelayanan publik. 

2) Penyusunan Laporan Akhir Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

3) Memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan pelayanan, 

antara lain dengan cara mengurangi kesempatan terjadinya kontak 

langsung antara petugas dan masyarakat, antara lain dengan melakukan 

pelayanan melalui internet. 

4) Memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang 

ataupun berbelit-belit, sehingga dengan cara yang didesain secara 

sederhana akan memperlancar dalam proses serta menciptakan tata 

laksana pelayanan publik yang baik. 
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Hal yang perlu mendapat perhatian dan relevan dalam mendukung ciri dan 

prinsip kesederhanaan pelayanan publik adalah : 

1) Mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, artinya jumlah meja yang 

dilewati dalam proses prosedur pelayanan harus sederhana. Disusun 

dalam rangkaian prosedur yang hanya mengkaitkan atau melewati 

simpul, meja pejabat dan atau petugas yang mempunyai ikatan fungsi 

dalam proses pelayanannya. Apabila harus melibatkan banyak meja 

atau pejabat dalam proses pelayanan publik, perlu dipertimbangkan 

hanya yang benar-benar mempunyai kepentingan yang relevan dengan 

persyaratan legalitas suatu pelaksanaan pelayanan publik, sehingga bukan 

semata-mata dikaitkan untuk kepentingan unit dan atau satuan kerja 

yang bersangkutan. Jadi jelas, pelayanan publik bukan semata-mata 

dikaitkan untuk kepentingan unit dan satuan kerja yang bersangkutan. 

2) Spesifikasi persyaratan pelayanan, artinya dalam menyusun prosedur 

pelayanan perlu memperhatikan bagaimana kerumitan mengurus 

persyaratan yang diperlukan. Dalam mengurus persyaratan tidak terlalu 

banyak melibatkan instansi atau unit kerja lain, yang berakibat menambah 

mata rantai birokrasi. 

3) Tertib dalam sistem penataan dan penyimpanan dokumen/arsip, antara lain 

dalam penyelenggaraan pelayanan perlu didukung dengan pengelolaan 

dokumen/arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian Laporan Akhir 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan yang tertata secara 

sistematis, rapi, tertib, dan aman. Dengan sistem penyimpanan dokumen / 
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arsip secara tertib akan dapat memudahkan dan mempercepat dalam 

penemuan kembali berkas, sehingga menunjang kecepatan dan kelancaran 

proses penyelenggaraan pelayanan. 

4) Kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup, artinya dalam 

penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan apakah jumlah loket 

telah memadai dengan beban/volume permintaan pelayanan. Dalam 

pelaksanaan teknis operasional pelayanan agar diusahakan pengaturannya 

untuk tidak terjadi antrian yang berjubel, atau bertumpuknya berkas 

permohonan pada satu meja /petugas/ pejabat. 

Dalam hal terjadi beban kerja tinggi dan penumpukan antrean kerja, maka 

dapat dilakukan langkah-langkah, antara lain: 

1) Menambah sarana loket dan petugasnya, mendahulukan tindakan 

pelaksanaan pelayanan sesuai nomor urutnya, atau mengelompokkan 

pelayanan menurut domisili atau wilayah kerja, dan disiapkan sesuai 

dengan volume/beban pelayanan yang ada. 

2) Dapat dilakukan desentralisasi pelaksanaan pelayanan, artinya 

melimpahkan kewenangan untuk melakukan pelayanan kepada unit 

kerja/pejabat setingkat di bawah kewenangan kerjanya atau 

memecah/membagi beban tugas dalam kelompok-kelompok tugas/kerja. 

Koordinasi antara unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik. Artinya 

dalam penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan sejauhmana dilakukan 

koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait, maupun koordinasi 
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antara komponen kerja didalam kantor yang bersangkutan, sehingga menunjang 

kelancaran mengurus persyaratan maupun proses penyelesaian pelayanan. 

B. Kejelasan Pelayanan 

Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai: 

1) Prosedur tata cara pelayanan. 

2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif. 

3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan. 

4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. 

5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

Prinsip kejelasan dalam ketatalaksanaan pelayanan publik, lebih menekankan 

pada aspek-aspek: 

1) Proses arus kerja dalam prosedur tata cara penyelenggaraan pelayanan, 

artinya perlu diperhatikan apakah sudah digambarkan secara jelas dan 

pasti dalam bentuk bagan alir, serta informasi mengenai sarana 

penunjangnya (seperti nama loket/meja/petugas) harus dibuat pula secara 

lengkap dan jelas sesuai fungsinya. 

2) Tata urutan atau bagan alir penanganan pelayanan, serta nama-nama loket 

dan petugas masing-masing urusan perlu divisualisasikan, dipasang secara 

terbuka dan jelas. 
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Untuk mendukung prinsip kejelasan dan kepastian dalam prosedur tata kerja, 

maka dalam proses pelaksanaan pelayanan perlu dilakukan: 

1) Pencatatan secara rapi dan tertib setiap langkah, tahapan kegiatan 

pelayanan. 

2) Harus didukung dengan kelengkapan perangkat administrasi/pencatatan 

yang sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan perangkat 

administrasi, ialah meliputi segenap peralatan, sarana tata usaha yang 

digunakan mendukung kegiatan pencatatan penyelesaian administrasi. 

Misalnya : Formulir pemohonan, tanda bukti penerimaan berkas, buku 

agenda penerimaan berkas permohonan, Medical Record pada Rumah 

Sakit, Faktur/kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran, kartu kendali 

atau Buku Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan dan lainnya. 

3) Tata cara pengolahan biaya, antara lain menekankan bahwa dalam 

penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan pengelolaan dana/biaya yang 

berkaitan dengan kegiatan pelayanan secara tertib, jelas dan lengkap 

dengan tanda bukti maupun rincian biaya. Pengelolaan biaya pelayanan 

perlu dibukukan secara rapi, dan tertib. 

4) Demikian pula biaya yang menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh masyarakat, hendaknya harus dinyatakan dan dicatat secara jelas, 

rinci dan pasti jumlahnya. 

5) Konsistensi pelaksanaan dan jadwal penyelesaian; dalam arti bahwa proses 

pelaksanaan pemberian pelayanan harus memberikan ketegasan dan 

kepastian sesuai prosedur dan jadwal pelaksanaan pelayanan secara jelas 
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dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Termasuk informasi yang 

berkaitan mengenai kegiatan pelayanan yang diberikan harus konsisten, 

sesuai dengan fakta dalam kenyataan. 

C. Ketepatan Waktu Pelayanan 

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapan 

prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan 

jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal 

waktu pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya benar-benar 

diperhitungkan beban kerjanya secara realistis. Dihitung beban atau 

volume kerja rata-rata dan masing-masing meja/petugas, dan perkiraan 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan, kemudian 

disesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga dapat diperkirakan jumlah 

keseluruhan jam/hari kerja yang diperlukan untuk memproses/menangani 

pelayanan tersebut. Sehingga dapat disusun perkiraan jadwal keseluruhan 

rangkaian kerja penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik. Agar dalam 

pelaksanaannya tidak meleset dari jadwal yang ditetapkan, maka dalam 

perkiraan waktu/jadwal dapat dibuat perkiraan waktunya sedikit mundur, 

sehingga jadwal kerja harus dapat dilaksanakan secara konsisten. 

2) Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh 

pimpinan/atasan Langsung. Untuk mendukung fungsi pengawasan ini 
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dapat dioptimalkan penggunaan sarana pengawasan fungsional, misalnya 

penerapan sistem monitoring terhadap kegiatan/pekerjaan, melalui: 

a) Pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan bawahan pada buku 

monitoring, blangko, formulir, kuitansi, bukti penerimaan/setoran. 

b) Forum pertemuan, rapat sebagai sarana untuk menyusun perencanaan, 

memberikan informasi perkembangan kegiatan, laporan/evaluasi 

pelaksanaan pekerjaan. 

Sementara itu Pararsuraman, Zeitthaml dan Berry (2003: 78) berhasil 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan. 

Pendapat tersebut dikemukan sebagai berikut : 

1) Reability, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) 

dan kemampuan untuk dapat dipercaya (depentability). Hal ini berarti 

perusahan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right 

the firs time) 

2) Responsiveness, yaitu kemeuan atau kesiapan para karyawan untuk 

memeberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

pelayanan tertentu. 

4)  Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 

5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan 

yang dimiliki para Contact Person. 
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6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. 

7) Credibility, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya. 

8) Securty, yaitu aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial 

(financial safety) dan kerahasian (confiden fiality). 

9) Undestanding atau knowing the custumer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa biasa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipergunakan, reorientasi fisik dari jasa. 

D. Akurasi Pelayanan 

Dalam sebuah pelayanan publik akurasi digunakan sebagai pengukuran 

seberapa dekat ssuatu hasil dengan nilai yang benar atau diterima dari kuantitas 

besaran yang diukur sehingga produk pelayanan publik dapat diterima secara 

benar, tepat dan sah. 

2. Teori Pemberdayaan Aparatur  

Pemberdayaan aparatur tidak dapat terlepas dari kegiatan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) yang di titik beratkan untuk menciptakan 

aparatur pemerintah yang berkualitas. Upaya pemberdayaan sumber daya 

manusia, khususnya aparatur merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

mendapat perhatian demi tercapainya tujuan organisasi. Pemberdayaan aparatur 

merupakan cara untuk mendapatkan aparatur yang berkualitas dan dapat 



20 
 

 
 

menciptakan kemandirian dan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki. 

Menurut Samodra Wibowo dalam bukunya Negeri-Negeri Nusantara (dari 

Modern Hingga Reformasi Administrasi mengemukakan pemberdayaan aparatur 

yaitu: peningkatan efektivitas, mengkehendaki dilakukannya perubahan 

administrasi (birokrasi) atau reformasi kinerja aparatur pemerintah Wibowo 

(2001:200). Hal ini sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan aparatur di Kantor 

Camat Tammerodo sendana agar mampu meningkatkan kinerja aparatur. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, pemberdayaan aparatur 

merupakan suatu kinerja aparatur pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan  

efektivitas sehingga dapat melakukan perubahan. Definisi pemberdayaan aparatur 

juga dikemukakan oleh Widjaja yaitu pemberdayaan aparatur pemerintah segala 

usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan Widjaja (1995:60). Dalam pendapat tersebut 

sangatlah di butuhkan penerapan dalam peningkatan kemampuan dan pelaksanaan 

tugas umum di kantor camat tammerodo sendana.  

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, pemberdayaan aparatur 

merupakan upaya yang dilakukan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan lebih baik lagi demi tercapainya 

pembangunan melalui berbagai usaha yang dilakukan demi terciptanya aparatur 

yang memiliki kualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas yang telah 

diberikan kepada aparatur tersebut. Dalam hal tersebut sudah di laksanakan di 

kantor camat tammerodo sendana namun, hanya sebagian aparatur yang di 
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libatkan sehingga perlu adanya perubahan agar seluruh aparatur kantor camat 

tammerodo sendana dapat ikut serta dalam perwujudan pemberdayaan tersebut. 

 Berdasarkan pendapat di atas, pemberdayaan aparatur dilakukan untuk 

mendorong aparatur mendapatkan kepercayaan dalam melakukan sesuatu yang 

menjadikannya untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan tugasnya sebaik 

mungkin yang dimana untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut dilakukan 

melalui pengadaan, pengembangan, pembinaan, penggajian dan pengawasan yang 

diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur aparatur 

untuk memperoleh aparatur yang diharapkan. Menurut Atep, (2014:75) untuk 

mewujudkan pemberdayaan aparatur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:  

A. Pelatihan (training)  

Suatu proses pendidikan jangka pendek secara sistematis dan terorganisir 

sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk 

menggambarkan sumber daya manusia melalui kegiatan identifikasi, pengkajian 

serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan untuk membantu dan 

mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, 

baik sekarang maupun yang akan datang. Ini berarti bahwa pelatihan dapat 

dijadikan sebagai sarana yang berfungsi uantuk memperbaiki kinerja organisasi 

seperti efektivitas, efesiensi dan produktivitas. Pelatihan juga merupakan upaya 

yang diselenggrakan oleh organisasi baik pemerintah, maupun lembaga swadaya 

masyarakat ataupun perusahaan dengan tujuan untuk mencapaai tujuan organisasi. 
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B. Pengembangan (development) 

Usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual , dan 

moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / jabatan melalui pendidikan 

dan latihan. Membicarakan mengenai pengembangan sumber daya manusia erat 

kaitannya dengaan proses pembangunan. Karena, pembangunan manusia 

mencakup segenap upaya (termasuk investasi) pemerintah, swasta, dan 

masyarakat umumnya di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, serta aspek-aspek 

kehidupan sisial (kemiskinnan, pengangguran, keterbatasan, peluang kerja dan 

keterbelakangan). Dalam arti luas dan menyeluruh, dari sinilah diharapkan bahwa 

setiap dan seluruh manusia dapat mengoptimalkan peran-peran fungsional 

maupun sosial, ekonomi, politik dan hankam.  

Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini maka akan 

memberikan kontribusi signifikan bagi upaya peningkatan kehidupan masyarakat. 

Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap  tenaga 

kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. 

Pengembangan juga membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi 

perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oleh adanya tekhnologi baru 

atau para produk baru. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan 

kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia 

(human relation) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah 

sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah 

(pelaksana). 
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C. Penggajian  

Merupakan suatu sistem dari prosedur dan pencatatan pembayaran gaji 

secara menyeluruh secara efektif dan efisien yang berguna untuk mempercepat 

dan tepat dalam penggajian aparatur. Para manajer bertanggung jawab dalam hal 

kenaikan gaji, sedangkan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab 

untuk mengembangkan sruktur gaji yang baik. Sistem kompensasi yang 

memerlukan kaseimbangan yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran 

dan mamfaat yang diberikan kepada tenaga kerja  

Pembayaran meliputi gaji, bonus, insentif, dan pembagian keungtungan 

yang diterima oleh kariyawan. Sedangkan manfaat meliputi asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, cuti, dan sebagainya. Penggajian sering kali menjadi salah satu 

penghambat dari terciptanya pelayanan prima. Di karenakan tanggal atau waktu 

penerimaan gaji/upah sering tidak tepat waktu. Sehingga membuat semangat 

kerja kariyawan menurun.  

Berdasarkan pendapat di atas maka untuk mewujudkan pemberdayaan 

aparatur suatu organisasi terdiri dari pelatihan, pengembangan, dan Penggajian 

dari suatu organisasi dapat dilihat dari perencanaan yang tentunya perencanaan 

pengadaan, pengumuman, pelamar, penyaringan, sampai dengan pengangkatan 

dan penempatan aparatur kepada posisi kerja. Pengembangan suatu organisasi 

pemerintah dilakukan untuk mengembangkan jati diri aparatur untuk menjadikan 

aparatur tersebut menjadi lebih baik dalam pencapaian tugas. Pembinaan dapat 

dilihat dari adanya tolak ukur prestasi kerja yang dihasilkan oleh aparatur yang 

telah mendapatkan pembinaan, kemudian adanya gaji yang diterima oleh aparatur 
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pemerintah atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya dan selanjutnya adanya 

pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah apa yang 

telah dicapai. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan di atas, Menurut 

Sarundajang dalam bukunya Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah 

mengemukakan pemberdayaan aparatur yaitu:  Pemberdayaan aparatur adalah 

peningkatan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karir, diklat, sistem 

penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai 

negeri sehingga unsur aparatur Negara diserahi tugas dalam suatu jabatan 

Sarundajang (1997:214).  

Berdasarkan dari pengertian yang telah dikemukakan oleh Sarundajang di 

atas bahwa unsur pemberdayaan aparatur sebagai berikut:   

a. Pengadaan aparatur adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi 

untuk mendapatkan aparatur yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

suatu instansi pemerintahan Widjaja (1995:60)  

b. Pembinaan karir ialah konsekuensi kedudukan atau jabatan yang dipegang oleh 

seseorang dalam kehidupan aparatur, dimulai sejak pertama kali diangkat 

sebagai aparat tetap sampai usia pensiun setelah mana yang bersangkutan 

meninggalkan kejayaannya Siagian (2001:194).   

c. Diklat dalam jabatan dilaksanakan dalam pengembangan pengetahuan dan 

sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan baik. (PP No.101 Thn 2000)  
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d. Sistem penggajian merupakan sistem dari prosedur dan pencatatan pembayaran 

gaji secara menyeluruh secara efektif dan efisien yang berguna untuk 

mempercepat dan tepat dalam penggajian aparatur Hasibuan (2003:89).  

e. Pengelolaan Administrasi kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-

tahapan secara teratur dan dipimpin dengan efektif dan efisien, dalam 

menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

Musanef (1996:2).   

Berdasarkan pendapat di atas, untuk mewujudkan pemberdayaan aparatur  

tidak jauh beda dengan yang dikemukanan oleh Tjipotono sebelumnya maka 

diperlukan pengandaan, pembinaan karir, diklat, sistem penggajian, dan 

pengelolaan administrasi. Pemberdayaan aparatur merupakan upaya yang 

dilakukan untuk memperoleh aparatur yang dapat menjalankan tugas sesuai 

dengan yang diharapkan untuk memperoleh aparatur yang berkualitas yang 

dimana untuk memperoleh aparatur yang berkualitas tersebut melalui berbagai 

proses yang dimana proses tersebut dilakukan secara bertahap, secara teratur dan 

sesuai dengan ketentuan atau syarat yang telah ada sebelumnya.   

Tahapan yang telah ditentukan tersebut dimulai dari pengandaan yang 

dimana pengandaan ini bertujuan agar formasi yang kosong dapat terisi oleh 

aparatur yang baru, kemudian pembinaan karir yang dilakukan agar aparatur 

tersebut dapat dibina untuk menempatkan posisi yang harus dikerjakan, kemudian 

dilakukannya diklat (pendidikan dan latihan) agar aparatur dapat dikembangkan 

melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada aparatur, setelah itu 

sistem penggajian yang dimana dilakukan untuk mempermudah pekerjaan 
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aparatur dalam mengelolah gaji yang diberikan kepada semua aparatur,  kemudian 

yang terakhir berhubungan dengan sistem administrasi yang dimana untuk 

mempermudah pengelolaan data administrasi. Dalam hal ini, aparatur Kantor 

Camat Tammerodo Sendana perlu melakukan pemberdayaan aparatur agar dalam 

penyampaian informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat disampaikan 

dengan baik, aparatur  Kantor Camat Tammerodo Sendana dapat melayani 

masyarakat secara efektif dan efisien.   

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pemberdayaan menurut 

Siagian (2010:78) 

a. Membantu para pegawai dalam  membuat keputusan yang lebih baik;  

b. Meningkatkan kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

c. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional;  

d. Adanya dorongan dalam diri para pegawai untuk meningkatkan kemampuan 

kerjanya. 

e. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh 

para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan 

intelektual. 

f. Meningkatkan kepuasan kerja. 

g. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 

h. Semakin besarnya tekad pegawai untuk lebih mandiri. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat dari pemberdayaan untuk 

membuat pegawai dapat memilih keputusan lebih baik dalam pengambilan 
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keputusan dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapai dan terciptanya internalisasi dan oprasionalisasi antara 

aparatur dan memberikan motivasi kepada aparatur yang lainnya sehingga 

membuat aparatur menjadi merasa adanya dorongan akan kemampuan yang dapat 

membuat kemampuan kerjanya aparatur menimbulkan rasa percaya diri dalam diri 

sehingga  tekad yang kuat akan tugasnya  untuk menjadi lebih baik lagi dalam 

kerja yang dilakukannya sehingga meningkatkan kepuasan kerja.   

Berdasarkan pendapat di atas, dalam menerapkan pemberdayaan pegawai 

para pemimpin dapat bertanggung jawab kepada bawahannya dan melatih 

pegawai untuk dapat bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan kepada 

pegawai tersebut sehingga menghasilkan penghargaan yang diberikan atas tugas 

yang dilakukannya dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kepada 

organisasi. 

B. Kerangka Pikir 

Kualitas adalah hal-hal yang berkenaan dengan keberhasilan suatu 

organisasi mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Kualitas juga dapat 

dikatakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, waktu) 

yang telah dicapainya. Jadi dikatakan Kualitas apabila dalam pelaksanaan tugas 

telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan baik 

secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu kondisi atau jangka waktu tertentu 

bagi kepentingan tertentu. Demikian pula pelayanan umum masyarakat adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah baik pusat maupun di daerah sampai di Kelurahan/Desa dalam bentuk 
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(penyediaan/pemberian) barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perudang-undangan. 

Selanjutnya untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini, penulis 

mencoba mengkaji Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/KEP /M.PAN/2003, 

oleh karena ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan pemerintah sangat 

luas dan kompleks, baik menurut bentuk, jenis, maupun sifatnya. Maka agar 

tercipta suatu kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaran pelayanan kepada 

masyarakat/publik, maka ditetapkan delapan kriteria kualitas pelayanan publik,  

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

Dalam hal kualitas pelayanan publik tidak bisa terlepas dari pemberdayaan 

aparatur guna peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, 

pemberdayaan aparatur itu sendiri merupakan peningkatan efektivitas 

mengkehendaki dilakukannya perubahan administrasi (birokrasi) atau reformasi 

kinerja aparatur pemerintah. 

Namun untuk kepentingan penelitian, peneliti hanya mengambil 4 (empat) 

prinsip-prinsip pokok dalam pelayanan publik. Dengan demikian kerangka pikir 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 01 

 

C. Defenisi Operasional 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diajukan, maka penulis 

membuat penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian, sebagai berikut: 

Pemberdayaan Aparatur dan Kualitas 

Pelayanan Publik 

Pemberdayaan Aparatur 

1. Pelatihan/Pembinaan  

2. Pengembangan 

3. Penggajian  

 

Kualitas Pelayanan Publik 

1. Kesederhanaan pelayanan 

2. Kejelasan pelayanan 

3. Ketapatan waktu pelayanan 

4. Akurasi pelayanan 

 

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana 
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1. Pemberdayaan aparatur 

a. Pelatihan/Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan 

dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan di 

Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

b. Pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memantapkan sikap serta semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayom dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Penggajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menaikkan gaji atas kinerja yang baik, serta mendapat penghargaan 

dengan predikat “Sangat Baik” atas hasil kerjanya, maka dia berhak 

menerima kenaikan gaji 

2. Kualitas pelayanan publik 

1. Kesederhanaan adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan di kantor camat tammerodo 

sendana 

2. Kejelasan adalah mempublikasikan berbagai persyaratan dalam 

pelayanan baik persyaratan tekhnik maupun administratif, kemudian 

rincian biaya yang akan dikeluarkan sebagai imbalan atas pemberian 

pelayanan umum serta, tata cara pembayarannya. 

3. Kepastian waktu adalah pelayanan publik yang diberikan dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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4. Akurasi adalah produk pelayanan publik diterima secara benar, tepat, 

dan sah. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis nol (H0): 

Tidak ada pengaruh antara variabel pemberdayaan aparatur dengan variabel 

kualitas pelayanan public di kantor kecamatan tammerodo sendana. 

2. Hipotesis alternative (Ha): 

Ada pengaruh antara variabel pemberdayaan aparatur dengan variabel 

„kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan tammerodo sendana
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 

2 (dua) bulan.Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal dari dokumentasi catatan 

Kantor Camat Tammerodo Sendana, yang diketahui bahwa di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana tersebut pelayanan publiknya masih sangat relative rendah. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena dalam 

penelitian kuantitatif memiliki dua variabel yang ingin diketahui hipotesisnya 

dengan melakukan penelitian terhadap populasi dan sampel yang telah 

ditentukan.Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

karena pada penelitian ini ada dua variabel yang ingin diteliti yaitu untuk 

mengetahui pengaruh variabel X “Pemberdayaan Aparatur” terhadap variabel Y 

“Kualitas Pelayanan Publik” di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Begitu juga 

pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner 

kepada setiap populasi yaitu anggota Pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana 

dan Masyarakat yang di layani, kemudian hasil dari kuesioner akan dianalisis. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 

Kantor Camat Tammerodo Sendana dan masyarakat yang mendapat pelayanan 

dalam 2 bulan terakhir. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh, jadi dalam penelitian ini sampel yang di 

gunakan yaitu, seluruh pegawai yang bekerja di kantor camat yang berjumlah 20 

orang dan masyarakat yang mendapat pelayanan selama 2 bulan terakhir  

sebanyak 30 orang dengan membagikan berupa kuesioner. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan 

kuesioner (angket) menggunakan bentuk checklist.guna membantu responden di 

Kantor Camat Tammerodo Sendana. untuk menjawab dan mengisi kuesioner 

dengan mudah dan cepat dengan memberi tanda check(√) pada tempat yang telah 

disediakan. 

Peneliti membuat 2 (dua) buah kuesioner untuk penelitian ini, satu 

kuesioner untuk memperoleh data terkait variabel X “Pemberdayaan Aparatur” 

dan satu kuesioner untuk memperoleh data terkait variabel Y “Kualitas Pelayanan 

Publik”. Kedua kuesioner tersebut peneliti berikan kepada anggota pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana dan responden yang mendapat pelayanan 

selama 2 bulan terakhir guna mempermudah proses pembuatan kuesioner maka 

terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian. 

Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data 

kuantitatif.Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, 
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pendapat, dan persepsi anggota pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana atau 

responden di Kecamatan Tammerodo Sendana tentang variabel X “Pemberdayaan 

Aparatur” dan variabel Y “Kualitas Pelayanan Publik” dengan 5 (lima) pilihan 

jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:  

a. Jawaban Sangat Setuju (SS)  : diberi skor 5  

b. Jawaban Setuju (S)   : diberi skor 4  

c. Jawaban Ragu-Ragu (RR)  : diberi skor 3  

d. Jawaban Tidak Setuju (TS)  : diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1 

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti ini akan diuji validitas dan 

reliabilitasnya sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas dilakukan untuk 

menguji keakuratan/kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas 

dilakukan untuk menguji kehandalan/konsistensi kuesioner penelitian. Peneliti 

akan melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan softwareSPSS version 

24.0. Pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai 

rtabel Product Moment.Jika nilai rhitung ≥ rtabel maka indikator atau pertanyaan 

kuesioner dikatakan valid, begitupula sebaliknya.Data juga dikatakan valid jika 

nilai sig. (2-tailed) data <0.05 . 

Peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

softwareSPS version 24.0. Pengujian realibilitas cukup dengan 

membandingkanralpha atau angka cronbach alpha dengan nilai 0,7.Jika ralphaatau 

angka cronbach alpha≥ 0,7 maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan 

reliabel,begitupula sebaliknya.  
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E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif  

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

kuesioner yang telah terkumpul dari jawaban responden pegawai Kantor Camat 

Tammerodo Sendana dan masyarakat yang mendapat pelayanan sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(generalisasi).  

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 

serta perhitungan persentase (%). Penentuan persentase dari perolehan data hasil 

kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan 

persentase: 

% =
 

 
 x 100% 

Keterangan rumus: 

n = Skor yang diperoleh 

N = Skor ideal 

% = Persentase 

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat 

yang bersifat kuantitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan 

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 : 
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Tabel 3.1. 

Kriteria Jawaban Responden 

Persentase Jawaban Tafsiran Kualitatif 

80% - 100% 

60% - <80% 

             40%  - <60% 

 20% - < 40% 

0% - < 20%  

Sangat Baik 

Baik 

Cukup  Baik 

Kurang  Baik 

Sangat Tidak Baik 

             Arikunto (2010:246) 

2. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat besaran 

pengaruh variabel X “Pemberdayaan Aparatur” terhadap variabel Y “Kualitas 

Pelayanan Publik” di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Digunakan pula untuk 

membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat 

perkiraan (prediction). Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang 

digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

Ý = a + bX  

Keterangan rumus:  

Ý = variabel X “Pemberdayaan Aparatur” 

X = variabel Y “Kualitas Pelayanan Publik” 

 a = konstanta 

 b  = koefisien regresi  
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Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan software 

SPSS version 24.0.Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan 

uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, 

adalah: 

a) Jika nilai P value (sig) ≥ 0,05, maka Ho diterima dan Haditolak 

b) Jika nilai P value (sig) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Haditerima
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Letak Geografis Kecamatan Tammerodo Sendana 

1. Kondisi Geografis Daerah 

a. Keadaan Administrasi Daerah 

Secara administrasi daerah batas-batas Kecamatan Tammerodo Sendana adalah  

- Sebelah Utara  : Kec. Tubo Sendana 

- Sebelah Selatan  : Kec. Sendana 

- Sebelah Timur  : Kab. Polewali Mandar 

- Sebelah Barat  : Selat Makassar 

b. Luas Wilayah 

Kecamatan Tammerodo Sendana secara geografis terletak di pesisir pantai 

bagian utara Kabupaten Majene dengan luas wilayah 69,53  Km
2
.  

Wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Tammerodo Sendana 

meliputi 7 (tujuh) Desa dengan luas wilayah kerja Pemerintahan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Luas wilayah masing-masing Desa di Kecamatan Tammerodo Sendana  

No Desa Jml Dusun Luas Wilayah (Km
2
) 

1 Desa Tammerodo 5 4,07 Km
2
 

2 Desa Ulidang 5 4,34 Km
2
 

3 Desa Seppong 5 5,68 Km
2
 

4 Desa Tallambalao 4 7,41 Km
2
 

5 Desa Tammerodo Utara 5 2,73 Km
2
 

6 Desa Manyamba 5 24,51 Km
2
 

7 Awo 7 20,52 Km
2
 

Jumlah 36 69,53Km
2
 

          Sumber: Kantor Camat Tammerodo Sendana, 2019 
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c. Topografis 

Secara tofografi Kecamatan Tammerodo Sendana memiliki karakteristik 

wilayah tersendiri dibanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Majene dengan 

tofografi wilayah berada di antara garis pantai, perbukitan, dan pegunungan serta 

daerah pantai yang berombak dan bergelombang. 

d. Iklim 

Keadaan iklim Kecamatan Tammerodo Sendana bersifat tropis dan beriklim 

sedang dan rata-rata suhu diatas daratan 30
0
C - 34

0
C dengan curah hujan rata-rata 

1600 mm/tahun dari jumlah hujan rata-rata 10 hari yakni pada bulan Nopember, 

Desember, Januari dan Februari.  

e. Kesehatan 

Kualitas kesehatan masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana dapat 

dikatakan meningkat dimana hal ini dapat dilihat dengan menurunnya tingkat 

kematian ibu dan balita, angka pesakitan dan usia harapan hidup masyarakat. Hal 

ini mengindikasikan bahwa mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang disertai 

dengan meningkatnya profesionalisme dan kompotensi para tenaga kesehatan 

yang ditunjang pula dengan ketersediaan sarana kesehatan hingga ke pelosok 

wilayah, selain itu Puskesmas Tammerodo Sendana telah menerima pasien rawat 

inap demi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya kembali pada tabel berikut dapat dilihat fasilitas 

sarana kesehatan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Tammerodo Sendana. 
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Tabel 4.2 

Fasilitas kesehatan masing-masing Desa 

No Desa Puskesmas Pustu Poskesdes Polindes Posyandu 

1 Tammerodo - 1 - 1 5 

2 Tammerodo Utara 1 - - 1 5 

3 Tallambalao - - 1 - 4 

4 Seppong - 1 1 - 5 

5 Manyamba - - - - 5 

6 Ulidang - 1 - 1 5 

7 Awo - 1 2 - 7 

Sumber: Kantor Camat Tammerodo Sendana, 2019 

 

2. Gambaran Umum Demografis 

1. Keadaan Penduduk 

Jumlah Penduduk Kecamatan Tammerodo Sendana tahun 2018 sebanyak 

12.389 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6163 dan perempuan 6226 jiwa dengan 

rincian pada setiap desa sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Jumlah penduduk masing-masing Desa 

Sumber: Kantor Camat Tammerodo Sendana, 2019 

 
NO 

 
DESA 

JM
L 

KK 

JUMLAH PENDUDUK 

LAKI-
LAKI 

PEREMPUA
N 

JUMLA
H 

1 TAMMERODO 552 1052 1029 2081 

2 TEMMERODO 
UTARA 

430 871 858 1729 

3 TALLAMBALAO 426 867 947 1814 

4 SEPPONG 373 824 749 1573 

5 MANYAMBA 343 679 744 1423 

6 ULIDANG 438 1002 1033 2035 

7 AWO 414 846 838 1684 

JUMLAH 2976 6163 6226 12.389 
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2. Komposisi Penduduk 

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana adalah petani 

dan nelayan, sebagian pula pedagang serta yang lainnya adalah PNS. 

3. Struktur Usia 

Tabel 4.4 

Struktur usia penduduk Kecamatan Tammerodo Sendana 

STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

00 Sampai 05 994 893 1,887 

06 Sampai 16 769 1,358 2,127 

17 Sampai 30 1,668 1,558 3,226 

31 Sampai 55 1,799 1,671 3,470 

56 Keatas 687 585 1,272 

Jumlah 6163 6226 12.389 

Sumber: Kantor Camat Tammerodo Sendana, 2019 

 

4. Jenis Pekerjaan 

Masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana mayoritas petani dan nelayan 

sebagian pula bekerja dibidang pertukangan. 

5. Pendidikan 

Kontribusi pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia 

memegang peranan sentral dan sangat strategis. Pembangunan sumber daya 

manusia sebagai proses dalam memperoleh perluasan pikiran juga dapat dilihat 

sebagai proses perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan. 

Secara fisik, perkembangan pendidikan di Kecamatan Tammerodo 

Sendana dapat dilihat pada berbagai sekolah disetiap wilayah Desa mulai dari 



42 
 

 
 

tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat sekolah lanjutan, sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 4.5 

Perkembangan Pendidikan masing-masing Desa mulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai sekolah lanjutan 

No Desa SD MI SMP MTs SMA SMK MA 

1 Tammerodo 3 - - 1 - - - 

2 Tammerodo Utara 1 1 1 1 - - - 

3 Tallambalao 1 - - - - - - 

4 Seppong 2 - 1 1 1 - - 

5 Manyamba 2 - - - - - - 

6 Ulidang 1 - - 1 - 1 - 

7 Awo 2 - - - - - - 

Sumber: Kantor Camat Tammerodo Sendana, 2019 

 

3. Kondisi Ekonomi 

a. Potensi Unggulan Daerah 

Potensi yang dimiliki Kecamatan Tammerodo Sendana sebagian besar 

terletak di bidang Perkebunan dan Pertanian. Lahan pertanian yang dimiliki cukup 

luas sehingga kedepan kami mengharapkan sangat kepada pemerintah kabupaten 

maupun pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana ke Kecamatan Tammerodo 

Sendana khusus ke bidang perkebunan dan  pertanian.  

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun ada peningkatan 

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki telah dikelolah dengan sungguh-

sungguh, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih profesional. 
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c. Jenis Pekerjaan 

Masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana mayoritas petani dan nelayan 

sebagian pula bekerja dibidang pertukangan dan lain-lain. 

B. Pengumpulan Data 

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh selama 

penelitian yang telah dilakukan di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Data ini 

diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 20 Pegawai Kantor 

Camat Tammerodo Sendana dan 30 masyarakat yang dilayani selama 2 bulan 

terakhir. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari dua variabel. Variabel X yaitu 

untuk mengetahui pengaruh Pemberdayaan Aparatur dan Variabel Y yaitu untuk 

mengetahui Kualitas Pelayanan Publik yang telah diberikan kepada masyarakat. 

Penyajian data meliputi data-data tentang identitas dan distribusi jawaban pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana dan masyarakat terhadap pertanyaan ataupun 

pernyataan yang diajukan dan akan diuraikan dalam tabel frekuensi. 

1. Deskripsi Data Identitas Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pegawai Kantor 

Camat Tammerodo Sendana yang berjumlah 20 pegawai dan masyarakat yang 

dilayani selama 2 bulan terakhir yang berjumlah 30 orang.  

a. Identitas Responden Berdasarkan Umur 

Dalam penelitian ini pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dan 

masyarakat yang menjadi responden berada pada tingkat umur yang berbeda-

beda, tingkat umur setiap pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dan 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan disekitaran 30 sampai 48 tahun keatas, 
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informasi tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur  Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1. 30-35 4 8  

2. 36-40 26 52  

3. 41-45 12 24  

4. >46 8 16  

  Jumlah  50 100  

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa umur responden yang paling banyak 

adalah umur 36-40 tahun yaitu sebanyak 26 orang (52%),  kelompok umur 41-45 

tahun yaitu sebanyak 12 orang (24%), dan diatas 46 tahun yaitu sebanyak 8 orang 

(16%), kemudian responden yang paling sedikit dilihat dari umur adalah 

responden berada pada kelompok umur 30-35 tahun yaitu hanya 4 orang (8%). 

b. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dan masyarakat yang 

menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari latar belakang pendidikan 

yang berbeda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1. SMP 16 32  

2. SMA/Sederajat 21 42 

3. Sarjana 13 26 

Jumlah 50 100 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019., 2019. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pegawai Kantor Camat 

Tammerodo Sendana dan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian 

ini dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat adalah yang paling banyak yaitu 21 

orang (42%) dan tingkat pendidikan SMP berjumlah 16 orang (32%), sedangkan 

pada tingkat sarjana adalah yang paling sedikit yaitu hanya berjumlah 13 orang 

(26%). 

c. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Dalam penelitian ini para Pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana 

dan masyarakat yang menjadi responden memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, 

karena masyarakat yang menjadi salah satu responden peneliti memiliki pekerjaan 

tersendiri berbeda dengan responden pegawai kantor camat tammerodo sendana 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi (Orang) Persentasi (%) 

1. Pegawai Kantor Camat 20 40 

2. Pengajar 3 6 

3. IRT 12 24 

4. Pedagang 7 14 

5. Penjahit 3 6 

6. Petani 5 10 

Jumlah  50 100% 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pekerjaan responden 

yang paling banyak yaitu pegawai kantor camat berjumlah sebanyak 20 orang 

(40%) yang artinya memang menjadikan kepegawaian sebagai pekerjaan utama 

mereka, sedangkan masyarakat yang menjadi responden memiliki pekerjaan yang 
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berbeda-beda yaitu sebagai petani berjumlah 5 orang (10%), IRT 12 orang (24%), 

pedagang 7 orang (14%), sedangkan penjahit dan tenaga pengajar memiliki 

jumlah yang paling sedikit yaitu masing-masing hanya berjumlah 3 orang (6%). 

C. Analisis Data 

Penelitian tentang pengaruh pemberdayaan aparatur terhadap kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana ini dilaksanakan pada 

tanggal 07 September s/d 07 November 2019. Adapun yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah pegawai kantor camat tammerodo sendana yang 

berjumlah 20 orang/pegawai dan masyarakat yang dilayani selama 2 bulan 

terakhir berjumlah 30 orang. 

1. Pemberdayaan Aparatur 

Pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri 

untuk menggunakan daya yang ia miliki, begitupun dengan pemberdayaan 

pegawai kantor camat tammerodo sendana yaitu kemampuan dan rasa percaya diri 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya ataupun menyelesaikan tujuan  yang telah 

direncanakan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Setelah keseluruhan data yang diperoleh pada saat penelitian dari 

hasil kuesioner yang dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan 

analisis data tentang variabel X “ Pengaruh Pemberdayaan Aparatur” dan juga 

untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama peneliti yaitu untuk 

mengetahui seberapa baik pemberdayaan aparatur pada Kantor Camat 

Tammerodo Sendana. Adapun indikator pemberdayaan yaitu sebagai berikut : 
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a. Pemberdayaan Dalam Tahap Pelatihan/Pendidikan 

Pemberdayaan dalam tahap pelatihan/pendidikan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara 

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai sesuai dengan 

kebutuhan Kantor Camat Tammerodo Sendana. Ada 4 jenis diklat yang 

dilaksanakan setiap 1 kali dalam 1 tahun di kantor camat tammerodo sendana 

yaitu: Diklat kepemimpinan, diklat management of training, diklat administrasi 

perkantoran moderen dan diklat pelayanan publik. Pemberdayaan dalam 

pelatihan/pendidikan ini adalah bagian dari indikator dalam variabel pengaruh 

pemberdayaan aparatur, maka dari itu untuk mengetahui indikator 

pelatihan/pembinaan diukur melalui deskriptor yang terdiri dari 4 (Empat) 

pertanyaan/pernyataan yang telah diisi oleh responden dan dapat dilihat dalam 

pengolahan data pada tabel  yang telah dibuat dalam satu tabel sebagai berikut  

Tabel 4.9 

Indikator pelatihan/pembinaan 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

P1 58 38 2 - 2 100 

P2 42 58 - - - 100 

P3 42 54 4 - - 100 

P4 58 42 - - - 100 

Rata-Rata (%) 50 48 1,5 - 0,5 100 

Jumlah 25 24 0,75 - 0,25 50 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 
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Berdasarkan data tabel di atas maka indikator pelatihan/pendidikan dengan 

empat item deskriptor pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden yaitu 50% 

responden yang memberikan penilaian sangat setuju (SS), 48% responden yang 

memberikan penilaian setuju (S), 1,5% responden yang memberikan penilaian 

ragu-ragu (RR), 0% responden yang memberikan penilaian tidak setuju (TS), dan 

0,5% responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju (STS) terhadap 

indikator pelatihan/pembinaan dalam pemberdayaan aparatur. 

 Hasil analisis deskriptif tentang indikator pelatihan/pembinaan dapat 

dilihat bahwa penilaian rata-rata responden paling tinggi yakni penilaian setuju 

yaitu sebesar 50%, sedangkan penlaian rata-rata responden paling rendah yakni 

penilaian sangat tidak setuju yaitu sebesar 0,5%. Pemberdayaan aparatur dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa memiliki penilaian 

sangat baik yaitu sebesar 98% responden, penilaian tersebut diperoleh dari hasil 

analisis indikator pelatihan/pembinaan sebesar 50% responden sangat setuju 

dijumlah dengan 48% responden setuju. Namun dengan begitu masih ada 

beberapa responden yang memberikan penilaian tidak baik yaitu sebesar 2% 

responden yang diperoleh dari penilaian sebesar 1,5% responden ragu-ragu 

dijumlah dengan 0,5% responden sangat tidak setuju. 

 Pernyataan di atas merupakan hasil dari kusioner yang dibagikan, bahwa 

pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada 

Kantor Camat Tammerodo Sendana ditinjau dari indikator pelatihan/pembinaan 

telah dilaksanakan dengan baik, mampu mempertanggung jawabkan segala 

bentuk pelayanan yang diberikan, serta mengikuti segala bentuk proses dari 
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indikator pelatihan/pembinaan yang sementara berlangsung mendapatkan 

tanggapan yang baik dari responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa indikator pelatihan/pembinaan berada pada tingkat penilaian 

sangat baik dengan perolehan hasil sebesar 98%, tingkat penilaian tersebut 

dikatakan sangat baik dapat diketahui dari tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban 

responden yang ada pada bab 3 halaman 28. 

b. Pemberdayaan Dalam Tahap Pengembangan  

Pemberdayaan dalam tahap pengembangan adalah peningkatan 

kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan. dan pengembangan lebih difokuskan pada 

peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas 

hubungan manusia bagi  manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat 

menengah sehingga, hal ini sangat dibutuhkan. Maksud dari pengembangan 

tersebut adalah bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan komunikasi 

yang baik dan memberikan arahan kepada bawahannya sehingga dapat dipahami 

dengan baik dan dilaksanakan dengan tepat. Pemberdayaan dalam pengembangan 

ini adalah indikator dari variabel pengaruh pemberdayaan aparatur, maka dari itu 

untuk mengetahui indikator pengembangan diukur melalui deskriptor yang terdiri 

dari 4 (Empat) pertanyaan/pernyataan yang telah diisi oleh responden dan dapat 

dilihat dalam pengolahan data pada tabel  yang telah dibuat dalam satu tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 
Indikator Pengembangan 

Pernyataan 
SS 

(%) 
S 

(%) 
RR 
(%) 

TS 
(%) 

STS 
(%) 

JUMLAH 
(%) 

P1 40 56 4 - - 100 
P2 46 52 2 - - 100 
P3 40 58 2 - - 100 
P4 42 54 4 - - 100 

Rata-Rata (%) 42 55 3 - - 100 
Jumlah 21 27,5 1,5 - - 50 

Pernyataan 
SS 

(%) 
S 

(%) 
RR 
(%) 

TS 
(%) 

STS 
(%) 

JUMLAH 
(%) 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 
 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator 

pengembangan dengan Empat item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 

responden yaitu 42% responden yang memberikan penilaian sangat setuju (SS), 

55% responden yang memberikan penilian setuju (S), 3% responden yang 

memberikan penilaian ragu-ragu (RR), 0% responden yang memberikan penilaian 

tidak setuju (TS), dan 0% responden yang memberikan penilaian sangat tidak 

setuju (STS) terhadap indikator pengembangan pemberdayaan aparatur dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator pengembangan dapat dilihat 

bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 97% responden 

memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata responden paling 

rendah yakni 3% responden memberikan penilaian ragu-ragu. Pengembangan 

pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dalam pemberdayaan aparatur untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa memiliki penilaian 

sangat baik terhadap indikator pengembangan yaitu sebesar 97% responden, 

penilaian tersebut diperoleh dari hasil analisis indikator pengembangan sebesar 

55% responden setuju dijumlah dengan 42% responden sangat setuju. Namun 

demikian masih ada beberapa responden yang memberikan penilaian tidak baik 
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yaitu sebesar 3% responden yang diperoleh dari penilaian sebesar 3% responden 

ragu-ragu dijumlah dengan 0% responden tidak setuju. 

Pernyataan di atas merupakan hasil dari kuesioner yang dibagikan, yang 

menggambarkan bahwa pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dalam 

pemberdayaan aparatur pada indikator pengembangan yaitu melaksanakan setiap 

kegiatan dengan sepenuh hati, bersama-sama menyelesaikan setiap tugas, dan 

selalu melaksanakan atau menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tepat waktu 

mendapatkan tanggapan yang baik dari responden hal tersebut dibuktikan dari 

tanggapan responden dari kuesioner yang dibagikan yang telah dianalisis datanya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator 

pengembangan berada pada tingkat penilaian sangat baik dengan perolehan hasil 

sebesar 97% tingkat penilaian tersebut dikatakan sangat baik dapat diketahui dari 

tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden yang ada pada bab 3 halaman 28. 

c. Pemberdayaan Dalam Tahap Penggajian 

Pemberdayaan dalam tahap penggajian adalah sistem dari prosedur dan 

pencatatan pembayaran gaji secara menyeluruh, efektif, dan efesien yang berguna 

untuk mempercepat dan tepat dalam penggajian aparatur. Yang dimaksud dengan 

penggajian di sini  adalah berupa insentif atau biasa disebut reward bagi pegawai 

yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga 

membuat para pegawai tetap semangat dalam bekerja tanpa beban. Pengembangan 

dalam tahap penggajian adalah bagian dari indikator dalam variabel pengaruh 

pemberdayaan aparatur, maka dari itu untuk mengetahui indikator tahap 

penggajian dapat diukur melalui deskriptor yang terdiri dari 4 (Empat) 
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pertanyaan/pernyataan yang telah diisi oleh responden dan dapat dilihat dalam 

pengolahan data pada tabel yang telah dibuat dalam satu tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.11 
Indikator Penggajian 

Pernyataan SS 
(%) 

S 
(%) 

RR 
(%) 

TS 
(%) 

STS 
(%) 

JUMLAH 
(%) 

P1 58 42 - - - 100 
P2 58 40 - - 2 100 
P3 42 58 - - - 100 
P4 48 42 2 - 8 100 

Rata-Rata (%) 51,5 45,5 0,5 - 2,5 100 
Jumlah 25,75 22,75 0,25 - 1,25 50 

Pernyataan SS 
(%) 

S 
(%) 

RR 
(%) 

TS 
(%) 

STS 
(%) 

JUMLAH 
(%) 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 
 

Berdasarkan data tabel di atas maka indikator penggajian dengan empat 

item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden yaitu 51,5% responden yang 

memberikan penilaian sangat setuju (SS), 45,5% responden memberikan penilaian 

setuju (S), 0,5% responden memberikan penilaian ragu-ragu (RR), 0% responden 

memberikan penilaian tidak setuju (TS), dan 2,5% responden memberikan 

penilaian sangat tidak setuju (STS) terhadap penggajian di pemberdayaan 

aparatur. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator penggajian dapat dilihat bahwa 

penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 51,5% responden 

memberikan penilaian sangat setuju, sedangkan penilaian rata-rata responden 

paling rendah yakni 2,5% responden memberikan penilaian sangat tidak setuju. 

Penggajian pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dalam pemberdayaan 

aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa 

responden memberikan penilaian yang baik terhadap indikator penggajian yaitu 

sebesar 97% responden, penilaian tersebut diperoleh dari hasil analisis indikator 

penggajian sebesar 51,5% responden sangat setuju dijumlah dengan 45,5% 
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responden setuju. Namun demikian masih ada beberapa responden yang 

memberikan penilaian tidak baik yaitu sebesar 3% responden yang diperoleh dari 

penilaian sebesar 0,5% responden ragu-ragu dijumlah dengan 2,5% responden 

sangat tidak setuju. 

Pernyataan di atas mengenai indikator tahap penggajian merupakan hasil 

dari kusioner yang dibagikan, bahwa indikator penggajian yaitu hasil yang 

diperoleh dari pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik,.Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator 

penggajian berada pada tingkat penilaian sangat baik dengan perolehan hasil 

sebesar 97%, tingkat penilaian tersebut dikatakan sangat baik dapat diketahui dari 

tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden yang ada pada bab 3 halaman 28.  

Berdasarkan hasil analisis data dari ketiga indikator variabel X “Pengaruh 

Pemberdayaan Aparatur” dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling 

dominan dalam pemberdayaan aparatur adalah indikator pelatihan. Hal ini dapat 

dilihat dari skor perolehan masing-masing dari ketiga indikator tersebut yang 

dimana indikator pelatihan/pendidikan sebesar 98% sedangkan indikator 

pengembangan dan penggajian skornya sama yaitu 97% sehingga dapat diketahui 

bahwa indikator pelatihan/pendidikan lebih dominan dari indikator 

pengembangan dan penggajian. Berdasarkan hasil analisis dari ketiga indikator 

variabel X ”Pengaruh Pemberdayaan Aparatur” dapat dilihat  pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12 
Tanggapan Responden Pada 

Variabel X  “Pengaruh Pemberdayaan Aparatur” 

Pernyataan 
Jawaban Responden 

Skor SS S RR TS STS 
Σ (%) Σ (%) Σ (%) Σ (%) Σ (%) 

P1 29 58 19 38 1 2 - - 1 2 225 

P2 21 42 29 58 - - - - - - 221 

P3 21 42 27 54 2 4 - - - - 219 

P4 29 58 21 42 - - - - - - 229 

P5 20 40 28 56 2 4 - - - - 218 

P6 23 46 26 52 1 2 - - - - 222 

P7 20 40 29 58 1 2 - - - - 219 

P8 21 42 27 54 2 4 - - - - 219 

P9 29 58 21 42 - - - - - - 229 

P10 29 58 20 40 - - - - 1 2 226 

P11 21 42 29 58 - - - - - - 221 

P12 24 48 21 42 1 2 - - 4 8 211 

Total Skor 2.659 

Rata-Rata 221,5 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 
 

Pada tabel di atas tanggapan responden tentang variabel X pengaruh 

pemberdayaan aparatur dengan total skor 2.659 atau dengan rata-rata skor 221,5 

dari 12 item pernyataan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor 

tertinggi dari setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item 

pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel X pengaruh 

pemberdayaan aparatur adalah sebagai berikut : 

Skor Maximum = Skor tertinggi item pernyataan x N x Item Pernyataan 

    = 5 x 50 x 12 

    = 3.000 

 Berdasarkan dari hasil penelitian pemberdayaan aparatur terhadap kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana diperoleh dari jumlah 

skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner yang  sebanyak 2.659. 

Maka tanggapan dari 50 responden terhadap pemberdayaan aparatur dalam 
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meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana  

yaitu : 

  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Camat Tammerodo Sendana 

mendapatkan hasil sebesar 88,6% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

responden pada variabel X “Pemberdayaan Aparatur” berada pada penilaian 

sangat baik. Menurut pengamatan peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemberdayaaan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah 

termasuk sangat baik dari perolehan nilai sebesar 88,6%. 

Dengan hasil yang diperoleh pada Variabel X hal tersebut menggambarkan 

bahwa pemberdayaan aparatur sudah berjalan sesuai dengan tujuan pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana hal tersebut dibuktikan pada tanggapan 

responden terhadap kuesioner yang dibagikan dan pada saat peneliti berada 

dilapangan dan melihat langsung keadaan pegawai yang berpartisipasi dalam 

menjalankan pelayanan. Semua pegawai bekerja sama dengan baik dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pegawai yaitu untuk 

meningkatkan pelayanan yang diberikan, semakin pegawai memberikan 

pelayanan dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan maka semakin 

baik pula hasil yang diterima, maka dari itu pegawai kantor camat tammerodo 

sendana harus selalu diberikan support yang besar dari atasan dan sesama pegawai 

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.  
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2. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting, karena 

kualitas pelayanan dapat menentukan tercapainya tujuan dari pelayanan itu 

sendiri. Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam 

lingkungan pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana, dengan pemberdayaan 

yang dilakukan dalam melaksanakan tanggungjawab diharapkan mampu 

membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat 

pengaruhnya dari hasil kuesioner peneliti pada variabel Y “Kualitas Pelayanan 

Publik” yaitu untuk mengukur sejauh mana peningkatan kualitas pelayanan publik 

pada pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana dengan menggunakan 

perhitungan peningkatan kualitas pelayanan dari teori Atep yang terdiri dari empat 

indikator dan masing-masing indikator berisi tiga pernyataan yaitu sebagai berikut  

a. Kesederhanaan pelayanan 

Kesederhanaan pelayanan merupakan salah satu prosedur pelayanan 

publik tidak berbelit dan mudah dipahami. Dengan demikian, apa bila pelayanan 

yang diberikan berbelit dan tidak mudah dipahami maka hal tersebut dapat 

dikategorikan telah terjadi kesalahan pada kesederhanaan pelayanan. 

Cara kesederhanaan pelayanan adalah bagian dari indikator dalam variabel 

kualitas pelayanan publik, maka dari itu untuk mengetahui indikator 

kesederhanaan pelayanan dapat diukur melalui deskriptor ysng terdiri dari 3 

(Tiga) pertanyaan/pernyataan. Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 50 (lima 

puluh) responden terhadap indikator kesederhanaan pelayanan dapat dilihat dalam 

pengolahan data pada tabel sebagai berikut :  
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Tabel 4.13 

Indikator Kesederhanaan Pelayanan 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

P1 46 46 8 - - 100 

P2 40 56 4 - - 100 

P3 46 46 8 - - 100 

Rata-Rata (%) 44 49,3 6,7 - - 100 

Jumlah 22 24,65 3,35 - - 50 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan data tabel di atas maka indikator kesederhanaan pelayanan 

dengan tiga item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden yaitu 44% 

responden yang memberikan penlaian sangat setuju (SS), 49,3% responden yang 

memberikan penilaian setuju (S), 6,7% responden memberikan penilaian ragu-

ragu (RR), 0% responden memberikan penilaian tidak setuju (TS), dan 0% 

responden memberikan penilaian sangat tidak setuju (STS) terhadap indikator 

kesederhanaan pelayanan di Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kesederhanaan pelayanan dapat 

dilihat bahwa penilaian rata-rata responden paling tinggi adalah 49,3% responden 

memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata responden paling 

terendah adalah 6,7% responden memberikan penilaian tidak setuju. Indikator 

kesederhanaan pelayanan di Kantor Camat Tammerodo Sendana menujukkan 

bahwa memiliki penilaian baik yaitu sebesar 93,3% responden, penilaian tersebut 

diperoleh dari hasil analisis indikator pengeluaran sebesar 49,3% responden setuju 

dijumlah dengan 44% responden sangat setuju. Namun demikian masih ada 

beberapa responden yang memberikan penilaian tidak baik yaitu sebesar 6,7% 
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responden yang diperoleh dari penilaian sebesar 6,7% responden ragu-ragu 

dijumlah dengan 0% responden tidak setuju. 

Hasil penelitian di atas merupakan hasil dari kusioner yang dibagikan, 

bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana pada 

indikator kesederhanaan pelayanan yaitu dengan melihat berbagai macam jenis 

pelayanan yang diberikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan mendapatkan 

tanggapan yang baik dari responden hal tersebut menunjukkan bahwa hasil 

penelitian pada indikator kesederhanaan pelayanan berada pada tingkat penilaian 

sangat baik dengan hasil sebesar 93,3%, tingkat penilaian tersebut dikatakan 

sangat baik dapat diketahui dari tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden 

yang ada pada bab 3 halaman 28. 

b. Kejelasan Pelayanan 

Kejelasan pelayanan merupakan cara yang digunakan untuk 

mempublikasikan berbagai persyaratan dalam pelayanan baik persyaratan tekhnik 

administratif, maupun rincian biaya, yang akan di keluarkan sebagai imbalan atas 

pemberian pelayanan umum serta tata cara pembayarannya. 

Cara kejelasan pelayanan adalah bagian dari indikator dalam variabel 

kualitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, 

maka dari itu untuk mengetahui indikator kejelasan pelayanan dapat diukur 

melalui deskriptor dalam 3 (tiga) pertanyaan/pernyataan yang peneliti buat 

didalam kuesioner peneliti pada variabel Y “Kualitas Pelayanan Publik”. Untuk 

mendeskripsikan pernyataan dari 50 (Lima puluh) responden terhadap indikator 
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kejelasan pelayanan dapat dilihat dalam pengolahan data pada tabel yang telah 

disatukan dalam satu tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Indikator Kejelasan Pelayanan 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

P1 40 56 4 - - 100 

P2 50 40 2 - 8 100 

P3 48 48 4 - - 100 

Rata-Rata (%) 46 48 3,3 - 2,7 100 

Jumlah 23 24 1,65 - 1,35 50 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan 

pelayanan dengan tiga item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden yaitu 

46% responden yang memberikan penilaian sangat setuju (SS), 48% responden 

yang memberikan penilaian setuju (S), 3,3% responden yang memberikan 

penilaian ragu-ragu (RR), 0% responden yang memberikan penilaian tidak setuju 

(TS), dan 2,7% responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju (STS) 

terhadap indikator kejelasan pelayanan di Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kejelasan pelayanan dapat dilihat 

bahwa penilaian rata-rata responden paling tinggi yakni 48% responden 

memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata responden paling 

terendah yakni 2,7% responden memberikan penilaian sangat tidak setuju. 

Indikator kejelasan pelayanan untuk melihat kualitas pelayanan public di Kantor 

Camat Tammerodo Sendana menunjukkan bahwa memiliki penilaian baik dengan 

hasil perhitungan sebesar 94% responden, penilaian tersebut diperoleh dari hasil 

analisis indikator produksi sebesar 48% responden setuju dijumlah dengan 46% 
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responden sangat setuju. Namun demikian masih ada beberapa responden yang 

memberikan penilaian tidak baik yaitu sebesar 6% responden yang diperoleh dari 

penilaian sebesar 3,3% responden ragu-ragu dijumlah dengan 2,7% responden 

sangat tidak setuju. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kejelasan pelayanan untuk 

melihat kualitas pelayanan dengan tanggapan responden dari pernyataan dengan 

adanya pegawai kantor camat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diperoleh, harus selalu memperhatikan setiap hasil dari pelayanan yang diberikan, 

dan mencatat setiap pelayanan yang mendapatkan tanggapan yang baik dari 

responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator 

kejelasan pelayanan  berada pada tingkat penilaian sangat baik dengan perolehan 

hasil sebesar 94%, tingkat penilaian tersebut dikatakan sangat baik dapat 

diketahui dari tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden yang ada pada bab 

3 halaman 28.  

Hal ini juga didukung dari hasil pengamatan peneliti, bahwa pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana memanfaatkan hasil yang diperoleh dari 

pemberdayaan aparatur dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut membuktikan bahwa dengan 

adanya pemberdayaan aparatur mampu membantu sebagian kebutuhan 

masyarakat dan memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Camat Tammerodo Sendana dengan cara memberdayakan para pegawai. 
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c. Kepastian Waktu Pelayanan 

Kepastian waktu pelayanan merupakan suatu hal dimana pegawai mampu 

memberikan waktu yang pasti terhadap masyarakat yang dilayani mengenai 

sesuatu hal yang akan diurus mulai dari waktu pelayanannya sampai selesai 

pelayanan atau urusannya sehingga masyarakat lebih mudah mengerti dan 

memahami aturan dalam pelayanan tersebut dan mengukur tingkat kualitas 

pelayanannya. 

Cara kepastian waktu pelayanan adalah bagian dari indikator dalam 

variabel kualitas pelayanan publik, maka dari itu untuk mengetahui indikator 

kepastian waktu pelayanan dapat diukur melalui deskriptor yang terdiri dari 3 

(Tiga) pertanyaan/pernyataan. Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 50 (Lima 

puluh) responden terhadap indikator kepastian waktu pelayanan dapat dilihat 

dalam pengolahan data pada tabel yang disatukan dalam satu tabel berikut:  

Tabel 4.15 

Indikator kepastian waktu pelayanan 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

P1 48 42 2 - 8 100 

P2 62 30 8 - - 100 

P3 48 48 4 - - 100 

Rata-Rata (%) 52,6 40 4,7 - 2,7 100 

Jumlah 26,3 20 2,35 - 1,35 50 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan dari data tabel di atas maka indikator kepastian waktu 

pelayanan dengan Tiga item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden 

yaitu 52,6% respoden yang memberikan penilaian sangat setuju (SS), 40% 

responden yang memberikan penilaian setuju (S), 4,7% responden yang 
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memberikan penilaian ragu-ragu (RR), 0% respon yang memberikan penilaian 

tidak setuju (TS) , 2,7% responden yang memberikan tanggapan sangat tidak 

setuju (STS) terhadap indikator kepastian waktu pelayanan di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepastian watu pelayanan dapat 

dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 52,6% 

responden memberikan penilaian sangat setuju, sedangkan penilaian rata-rata 

responden paling rendah yakni 2,7% responden memberikan penilaian sangat 

tidak setuju. Indikator  kepastian waktu pelayanan untuk melihat kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana menunjukkan bahwa 

memiliki penilaian sangat baik sebesar 92,6% responden, penilaian tersebut 

diperoleh dari hasil analisis indikator kepastian waktu pelayanan sebesar 52,6% 

responden sangat setuju dijumlah dengan 40% responden setuju. Namun demikian 

masih ada beberapa responden yang memberikan penilaian tidak baik yaitu 

sebesar 7,4% responden yang diperoleh dari penilaian sebesar 4,7% responden 

ragu-ragu dijumlah dengan 2,7% responden sangat tidak setuju. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kepastian waktu pelayanan 

berada pada tingkat penilaian sangat baik. Pegawai Kantor Camat Tammerodo 

Sendana pada indikator kepastian waktu pelayanan yaitu dengan pernyataan 

pelayanan yang diterima mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

mencatat pelayanan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan, dan 

meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih 

diprioritaskan oleh masyarakat mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari 
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responden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator 

kepastian waktu pelayanan berada pada tingkat sangat baik dengan perolehan 

hasil sebesar 92,6%, tingkat penilaian tersebut dikatakan sangat baik dapat 

diketahui dari tabel 3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden yang ada pada bab 

3 halaman 28.  

Hal ini didukung dengan adanya data kuesioner peneliti dan observasi 

peneliti dilapangan, bahwa kepastian waktu pelayanan yang dilakukan oleh 

pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana memberikan dampak yang lebih 

baik pada kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana karena 

pegawai bisa mendapatkan pengalaman kerja secara efektif dan efisien.  

d. Akurasi Pelayanan 

Akurasi pelayanan merupakan suatu hal dimana pegawai mampu 

memberikan produk/jasa yang pasti terhadap masyarakat yang dilayani mengenai 

sesuatu hal yang akan diurus secara benar, tepat, dan sah sehingga masyarakat 

lebih mudah dalam pengurusan dan tidak pusing dalam pelayanan tersebut dan 

dapat mengukur tingkat kualitas pelayanannya. 

Cara akurasi pelayanan adalah bagian dari indikator dalam variabel 

kualitas pelayanan publik, maka dari itu untuk mengetahui indikator akurasi 

pelayanan dapat diukur melalui deskriptor yang terdiri dari 3 (Tiga) 

pertanyaan/pernyataan. Untuk mendeskripsikan pernyataan dari 50 (Lima puluh) 

responden terhadap indikator akurasi pelayanan dapat dilihat dalam pengolahan 

data pada tabel  yang disatukan dalam satu tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Indikator akurasi pelayanan 

Pernyataan 
SS 

(%) 

S 

(%) 

RR 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

JUMLAH 

(%) 

P1 48 42 2 - 8 100 

P2 40 60 - - - 100 

P3 42 54 4 - - 100 

Rata-Rata (%) 43,3 52 2 - 2,7 100 

Jumlah 21,65 26 1 - 1,35 50 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Berdasarkan dari data tabel di atas maka indikator akurasi pelayanan 

dengan Tiga item pernyataan penilaian rata-rata dari 50 responden yaitu 43,3% 

respoden yang memberikan penilaian sangat setuju (SS), 52% responden yang 

memberikan penilaian setuju (S), 2% responden yang memberikan penilaian ragu-

ragu (RR), 0% responden yang memberikan penilaian tidak setuju (TS) , 2,7% 

responden yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju (STS) terhadap 

indikator akurasi pelayanan di Kantor Camat Tammerodo Sendana. 

Hasil analisis deskriptif tentang indikator akurasi pelayanan dapat dilihat 

bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 52% responden 

memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata responden paling 

rendah yakni 2,7% responden memberikan penilaian sangat tidak setuju. Indikator  

akurasi pelayanan untuk melihat kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana menunjukkan bahwa memiliki penilaian sangat baik sebesar 

95,3% responden, penilaian tersebut diperoleh dari hasil analisis indikator akurasi 

pelayanan sebesar 43,3% responden sangat setuju dijumlah dengan 52% 

responden setuju. Namun demikian masih ada beberapa responden yang 

memberikan penilaian tidak baik yaitu sebesar 4,7% responden yang diperoleh 
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dari penilaian sebesar 2% responden ragu-ragu dijumlah dengan 2,7% responden 

sangat tidak setuju. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator akurasi pelayanan berada 

pada tingkat penilaian sangat baik. Pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana 

pada indikator akurasi pelayanan yaitu dengan pernyataan pelayanan yang 

diterima mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencatat pelayanan 

yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan, dan meningkatkan 

pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih diprioritaskan 

oleh masyarakat mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari responden. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator kepastian 

waktu pelayanan berada pada tingkat sangat baik dengan perolehan hasil sebesar 

95,3%, tingkat penilaian tersebut dikatakan sangat baik dapat diketahui dari tabel 

3.1 yaitu tabel kriteria jawaban responden yang ada pada bab 3 halaman 28.  

Hal ini didukung dengan adanya data kuesioner peneliti dan observasi 

peneliti dilapangan, bahwa kepastian waktu pelayanan yang dilakukan oleh 

pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana memberikan dampak yang lebih 

baik pada kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana karena 

pegawai bisa mendapatkan pengalaman kerja secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil analisis data pada keempat indikator variabel Y 

“Kualitas Pelayanan Publik” dapat disimpulkan dalam tabel guna memberikan 

gambaran secara lengkap berdasarkan dari keempat indikator mengenai indikator 

variabel Y “Kualitas Pelayanan Publik” dengan tabel  : 
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Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Pada  

Variabel Y  “Kualitas Pelayanan Publik” 

Pernyataan 

Jawaban Responden 

Skor SS S RR TS STS 

Σ (%) Σ (%) Σ (%) Σ (%) Σ (%) 

P1 23 46 23 46 4 8 - - - - 219 

P2 20 40 28 56 2 4 - - - - 218 

P3 23 46 23 46 4 8 - - - - 219 

P4 20 40 28 56 2 4 - - - - 218 

P5 25 50 20 40 1 2 - - 4 8 212 

P6 24 48 24 48 2 4 - - - - 222 

P7 24 48 21 42 1 2 - - 4 8 211 

P8 31 62 15 30 4 8 - - - - 227 

P9 24 48 24 48 2 4 - - - - 222 

P10 24 48 21 42 1 2 - - 4 8 211 

P11 20 40 30 60 - - - - - - 220 

P12 21 42 27 54 2 4 - - - - 219 

Total Skor 2.618 

Rata-Rata 218,1 

Sumber : Hasil olah Kuesioner, 2019. 

 

Pada tabel di atas tanggapan responden tentang kualitas pelayanan publik 

dengan total skor 2.618 atau dengan rata-rata skor 218,1 dari 12 item pernyataan 

yang didapatkan pada keempat indikator. Adapun skor tertinggi dari setiap item 

pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. 

Untuk mengetahui skor maximum variabel Y Kualitas Pelayanan Publik adalah 

sebagai berikut :  

Skor Maximum = Skor tertinggi item pernyataan x N x Iterm Pernyataan 

    = 5 x 50 x 12 

    = 3.000 
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 Berdasarkan dari hasil penelitian kualitas pelayanan publik di Kantor 

Camat Tammerodo Sendana diperoleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam 

pengumpulan data kuesinoner dengan sebesar 2.618. maka tanggapan dari 50 

responden terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo 

Sendana yaitu: 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil peneltiian di Kantor Camat Tammerodo Sendana 

sebesar 87,2% yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada 

penilaian sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik dari pemberdayaan aparatur sehingga 

menyebabkan hasil pemberdayaan mampu mempengaruhi kualitas pelayanan 

publik, beradasarkan perhitungan dan analisis data dari empat indikator variabel Y 

“Kualitas Pelayanan Publik” dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan aparatur 

memberikan pengaruh yang baik terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik pemberdayaan atau semakin aktif pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan maka semakin baik pula 

hasil yang diberikan, semakin baik pemberdayaan yang diperoleh maka semakin 

baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. 
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3. Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

di Kantor Camat Tammerodo Sendana 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pemberdayaan aparatur 

terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana 

ditemukan beberapa pemberdayaan yang dilakukan oleh pegawai kantor Camat 

Tammerodo Sendana. Mulai dari pemberdayaan pada tahap pelatihan/pembinaan 

hampir semua pegawai kantor camat tammerodo sendana turut aktif dalam 

memberikan tanggapan ataupun ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam memberikan pelayanan, pada pemberdayaan pelatihan/pembinaan juga 

mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari pegawai kantor camat tammerodo 

sendana para pegawai memiliki kerja sama yang baik untuk menuangkan 

waktunya pada saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berlangsung, dan 

pemberdayaan pada tahap pengembangan juga dilaksanakan dalam pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana karena para pegawai mampu menyesuaikan 

masing-masing ilmu atau pengetahuan yang di peroleh dari pemberdayaan dalam 

tahap pengembangan seperti menerapkan sedikit ilmu atau pengetahuan yang 

diterima untuk diterapkan kembali sebagai pelajaran hal tersebut termasuk dalam 

pemberdayaan dalam pendidikan. Sedangkan berdasarkan dari hasil tanggapan 

responden mengenai kualitas pelayanan publik ditemukan komitmen 

berkelanjutan yang lebih dominan, dari terlaksananya pemberdayaan aparatur 

memberikan dampak yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan atau terjadi 

peningkatan pada kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo 

Sendana. 
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Untuk melihat hasil pengaruh Pemberdayaan Aparatur Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana pada responden yang 

berjumlah sebanyak 50 orang yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana dengan bantuan SPSS versi 20.0. Adapun hasil analisis regresi 

sederhana dapat diperoleh seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.18 

 

 

 

 

Model summary di atas merupakan tabel untuk memperoleh informasi 

mengenai besarnya pengaruh dari variabel X terhadap Variabel Y, pengaruh 

tersebut disimbolkan dengan R (korelasi), seperti pada tabel diatas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,478 yang artinya 47,8%. Dari 

besar pengaruh variabel independen atau Pemberdayaan aparatur (X) terhadap 

variabel dependen kualitas pelayanan publik (Y) juga ditunjukkan oleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,455 artinya 45,5% besar pengaruh variabel 

independen atau Pemberdayaan aparatur (X) terhadap variabel dependen kualitas 

pelayanan publik (Y) di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Dari hasil output 

tersebut berada pada tingkat baik hal tersebut juga dibuktikan dari kolom 

Standard Error, disitu tertera angka 3,865 jika nilai semakin mendekati 0 maka 

semakin akurat data yang diperoleh.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .478
a
 .456 .455 3.865 

a. Predictors: (Constant), Pemberdayaan_Aparatur 
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Hal ini berarti jika pemberdayaan aparatur dilakukan dengan baik maka 

kualitas pelayanan publik akan meningkat dengan baik juga, begitupun sebaliknya 

jika pegawai kurang aktif pada pemberdayaan aparatur dalam menjalankan 

tugasnya maka pelayanan juga tidak akan stabil. Sedangkan sisanya 54,5%  

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian atau yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.19 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -2.462 2.546  3,541 .005 

X 1.021 .032 .478 32.298 .000 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayanan Publik 

Pada tabel Coefficients di atas digunakan untuk mengetahui output dari 

variabel yaitu dengan melihat nilai Sig. pada variabel, jika nilai Sig. lebih kecil 

dari 0,05 maka kesimpulannya berpengaruh dan dengan membandingkan t hitung 

dan t tabel jika t hitung lebih besar dari t tabel maka kesimpulannya variabel 

tersebut berpengaruh, semakin kecil maka semakin berpengaruh. Adapun rumus 

model persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam menentukan 

besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + bX 

Y = 2,462 + 0,1021 (0) 

Y = 2,462 
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Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa 

nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 2,462 yang menyatakan bahwa variabel 

independen atau pemberdayaan aparatur (X) berpengaruh positif atau kuat 

pengaruhnya terhadap variabel dependen atau kualitas pelayanan publik (Y). 

Berdasarkan hasil t hitung > t tabel (2,462 > 1,683) atau signifikan (Sig) sebesar 

0,000 lebih kecil dari < 0,05 sehingga berarti Ha diterima. Hal ini berarti Ha 

pemberdayaan aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik 

di Kantor Camat Tammerodo Sendana, dan juga berdasarkan dari perhitungan t 

hitung dengan t tabel yang menggambarkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel 

sehingga variabel X dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel Y. 

Dari hasil hipotesis di atas yaitu hipotesis pertama atau Ha diterima 

menjelaskan bahwa pemberdayaan aparatur memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kualitas pelayanan publik, jika pegawai Kantor Camat Tammerodo 

Sendana aktif dalam pemberdayaan terhadap aparatur maka akan berpangurh 

positif terhadap kualitas pelayanan publik, begitupun sebaliknya jika pegawai 

Kantor Camat Tammerodo Sendana pasif dalam pemberdayaan terhadap aparatur 

maka kualitas pelayanan tidak akan bisa stabil atau meningkat. Karena dengan 

pemberdayaan yang baik maka mampu mempengaruhi aparatur yang baik dan 

dengan aparatur yang baik maka akan berdampak juga pada kualitas pelayanan 

publik karena adanya aparatur yang sangat baik diperoleh dari bentuk 

pemberdayaan setiap pegawai. Maka dari itu pemberdayaan yang baik dari setiap 

pegawai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ilmu atau pengetahuan agar 

mampu mempengaruhi kualitas pelayanan. 
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Tabel 4.20 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 15579.147 1 15579.147 1043.140 .000
b
 

Residual 716.873 48 14.935   

Total 16296.020 49    

a. Dependent Variable: Kualitas_Pelayan Publik 

b. Predictors: (Constant), Pemberdayaan_Aparatur 

 

Tabel Anova di atas digunakan untuk mengetahui informasi tentang 

berpengaruh tidaknya variabel X terhadap Variabel Y secara simultan (bersama-

sama) dengan cara melihat nilai Sig. 0,05, jika dibawah 0,05 maka variabel X 

dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan pengaruh 

pemberdayaan aparatur terhadap kualitas pelayanan publik dapat ditentukan 

dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana antara variabel 

pemberdayaan aparatur (X) terhadap variabel kualitas pelayanan publik (Y) di 

Kantor Camat Tammerodo Sendana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi 

linear sederhana mengacu pada dua hal yaitu : 

a. Jika nilai signifikan lebih kecil < 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y, maka Ha diterima. 

b. Jika nilai signifikan lebih besar > 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y, maka Ha ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.20 Anova tersebut 

digunakan untuk menentukan model persamaan regresi linear sederhana yang 

diketahui bahwa nilai F hitung = 1043,140 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 lebih kecil < 0,05 maka variabel pemberdayaan aparatur (X) kuat 
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pengaruhnya terhadap variabel kualitas pelayanan publik (Y) dengan demikian 

dapat diketahui bahwa Ha diterima dan H0 ditolak karena nilai Sig. lebih kecil dari 

0,05.  

4. Interpretasi Data 

Pada tabel 4.12 tabel tanggapan responden pada variabel X dan tabel 4.17 

tabel tanggapan responden pada Variabel Y dapat dilihat bahwa pengaruh 

pemberdayaan aparatur memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelayanan 

publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana dengan perolehan nilai pada 

variabel X sebesar 88,6% dengan status penilaian sangat baik dan perolehan nilai 

pada vairabel Y sebesar 87,2% dengan status penilaian sangat baik dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan pegawai Kantor Camat 

Tammerodo Sendana memang memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan 

publik.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan pemberdayaan yang 

dilakukan terhadap aparatur dalam pegawai Kantor Camat Tammerodo Sendana 

sudah sangat baik, para pegawai aktif dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan 

dari kepegawaian. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan itu berupa 

pemberdayaan dalam pelatihan/pembinaan, pemberdayaan dalam pengembangan, 

dan pemberdayaan penggajian. Dengan adanya pemberdayaan aparatur ini para 

pegawai bisa jadi lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, 

dan membantu kebutuhan masyarakat meskipun belum sepenuhnya mampu 

dilakukan secara efektif dan efisien namun hal tersebut sudah sangat membantu 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka dari itu dengan 
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paemberdayaan yang dilakukan guna memberikan pembangunan kearah yang 

lebih baik terutama dalam kualitas pelayanan publik khusunya pegawai Kantor 

Camat Tammerodo Sendana sangat perlu diperhatikan dan semakin 

dikembangkan agar tujuan dari pegawai mampu dicapai dengan hasil yang lebih 

maksimal. 

Para pegawai kantor camat juga sudah cukup kompak, memiliki semangat 

tinggi untuk maju, rapat rutin dibangun guna untuk tetap progresif dalam 

melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab, membicarakan rencana-rencana 

dan persoalan yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelayanan yang di 

berikan. Sesuai dengan pendapat  

Sesuai dengan hasil perhitungan dari tabel 4.18 Model Summary dapat 

diketahui bahwa pemberdayaan aparatur berpengaruh sebesar 86% terhadap 

kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Hal ini juga 

dikuatkan dari tabel 4.12 dan 4.17 dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur 

terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana berada 

dalam kategori sangat baik berdasarkan dari analisis data yang diperoleh oleh 

peneliti. Karena diketahui bahwa pemberdayaan merupakan hal yang sangat 

penting dalam proses pembangunan, terutama dalam pelayanan masyarakat.  

Pemberdayaan aparatur merupakan hal yang sangat dibutuhkan dari 

pegawai kantor camat agar mampu meningkatkan kualitas kerja pegawai Kantor 

Camat Tammerodo Sendana karena dengan kualitas kerja yang baik maka hasil 

yang diperoleh juga akan maksimal, maka dari itu pemberdayaan yang baik harus 

diterapkan pegawai kantor camat agar mampu mencapai tujuan pegawai dengan 



75 
 

 
 

maksimal karena jika tujuan pegawai dicapai dengan maksimal maka kualitas 

pelayanan juga akan membaik.  

Kontribusi pemberdayaan aparatur sebesar 86% dapat diartikan bahwa 

pegawai Kantor Camat memiliki beberapa fakor yang dapat meningkatkan 

pemberdayaan pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab demi 

meningkatkan kualitas pelayanan. Angka 86% bukan angka yang kecil hal 

tersebut menggambarkan bahwa memang besar pengaruhnya pemberdayaan 

aparatur terhadap kualitas pelayanan publik, maka dari itu Pemerintah Daerah 

(Badan Ketenaga kerjaan) Kabupaten Majene harus memberikan perhatian dalam 

pemberdayaan aparatur di Kantor Camat Tammerodo Sendana untuk 

meningkatkan pengetahuan/skill agar pemberdayaan pegawai  dalam pelatihan 

atau pembinaan dan melaksanakan suatu pelayanan lebih meningkat sehingga 

hasil pelayanan yang diberikan bisa lebih maksimal untuk dijalankan dan mampu 

menutupi kebutuhan masyarakat secara maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh 

pemberdayaan aparatur terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan aparatur di Kantor Camat Tammerodo Sendana dengan 3 

indikator yang diambil oleh peneliti yaitu indikator pelatihan/pendidikan 

dengan skor 98%, indikator pengembangan dengan skor 97% dan indikator 

penggajian dengan skor 97%. Hasil ini diperoleh dari olahan kuesioner yang 

telah di bagikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan aparatur di 

Kantor Camat Tammerodo Srndana sudah diterapkan dengan sangat baik, hal 

ini sesuai dengan jawaban responden dari kuesioner yang dibagikan peneliti 

serta hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur dalam 

menjalangkan tugas dan tanggung jawabnya di Kantor Camat Tammerodo 

Sendana berada dalam kategori sangat baik dengan skor 88,6%  hasil diperoleh 

dari perhitungan rata-rata kuesioner peneliti dari ketiga indikator tersebut. 

2. Kualitas pelayanan publik yang diberikan pegawai Kantor Camat Tammerodo 

Sendana sudah sangat baik, meskipun belum mampu menutupi secara 

keseluruhan semua kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana dalam kategori sangat 

baik hasil diperoleh dari perhitungan rata-rata kuesioner peneliti dari 4 

indikator pelayanan publik yaitu: kesederhanaan pelayanan dengan skor 93,3%, 
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kejelasan pelayanan dengan skor 94%, ketepatan waktu pelayanan dengan skor 

92,6% dan akurasi pelayanan dengan skor 95,3%. Hasil ini di peroleh dari 

olahan kuesioner sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Y “Kualitas 

Pelayanan Publik” sudah di terapkan dengan sangat baik dengan skor 87,2%. 

Hasil ini diperoleh dari perhitungan rata-rata olahan kuesioner peneliti dari 

keempat indikator tersebut. 

3. Berdasarkan hasil analisis data statistik model summary, menjelaskan besar 

pengaruh variabel X“Pemberdayaan Aparatur” terhadap variabel Y“Kualitas 

Pelayanan Publik” sebesar 45% besar pengaruh variabel pemberdayaan 

aparatur (X) terhadap variabel kualitas pelayanan publik (Y) di Kantor Camat 

Tammerodo Sendana, dari hasil output tersebut berada pada tingkat baik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari hasil penelitian dilapangan penulis 

dapat memberikan saran mengenai penelitian pengaruh pemberdayaan aparatur 

terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Tammerodo Sendana yaitu 

sebagai berikut : 

1. Seharusnya (Badan Ketenaga Kerjaan) Kabupaten Majene lebih 

memperhatikan keadaan para pegawai Kantor camat agar mampu 

meningkatkan kualitas kerja terhadap pelayanan yang diberikan, demi 

terciptanya kualitas pelayanan yang prima di tiap-tiap pemerintah daerah dalam 

skala kecamatan. 

2. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pegawai harus bekerja 

sesuai dengan aturan yang ada, harus mampu mengatur waktu yang dimiliki 
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untuk dibagi dengan urusan pribadi, dan urusan kantor. pegawai juga harus 

mampu mengatur sistematis pelayanan sesuai dengan pengetahuan/skill yang 

dimiliki dari hasil pemberdayaan  agar bisa dimanfaatkan dengan baik untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Pegawai sebaiknya menyediakan kotak saran dan menghimbau kepada 

masyarakat agar memberikan keluhan dan keinginannya dalam hal pelayanan 

agar pegawai lebih mudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan 

dihilangkan.  
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