
BAB III 

ANALISIS DATA DAN HASIL PEMBAHASAN 

3.1 Laporan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 di Kantor Kecamatan 

Banguntapan Bantul Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Karangturi Baturetno 

Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta karena peneliti berasumsi bahwa di daerah Kecamatan Banguntapan 

tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu 

Keluarga memiliki permasalahan terkait dengan kualitas kinerja petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta yang belum memenuhi standar 

pelayanan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 25 

tahun 2009 pasal 1 ayat 7 tentang pelayanan publik. 

Merujuk pada pasal tersebut, tujuan dari pelayanan publik dalam pembuatan 

Kartu Keluarga adalah untuk menciptakan kepuasan masyarakat Banguntapan 

Bantul Yogyakarta. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui indeks kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul terkait dengan 

kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh staf Kecamatan Banguntapan 

Bantul. 

Peneliti dalam mengetahui kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul terkait 

dengan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh staf Kecamatan 



Banguntapan Bantul menggunakan metode wawancara dengan Kepala Seksi 

Pelayanan Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta yakni Ibu Wartiningsih 

dimana Kepala Seksi bertanggungjawab pada kualitas pelayanan para staf 

Kecamatan dalam melayani masyarakat dalam membuat Kartu Keluarga. 

Wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi berisi 14 pertanyaan 

terkait dengan indikator penelitian yakni prosedur pelayanan, persyaratan 

pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, 

tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan peyugas pelayanan, kecapatan 

pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, 

kepastian jadwal pelayanan serta kenyamanan dan keamanan lingkungan. 

Beberapa indikator tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara (KEMENPAN) RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman 

umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat dimana isi dari KEMENPAN RI 

tersebut harus direalisasikan oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik di 

Indonesia khususnya para petugas kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Peneliti dalam mengukur kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul terkait 

dengan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh staf Kecamatan 

Banguntapan Bantul juga menggunakan instrument berupa kuesioner karena 

peneliti berasumsi bahwa keterangan Kepala Seksi pada saat wawancara harus 

diukur keakuratannya dengan mengunakan kuesioner tentang Indeks Kepuasan 

Masyarakat sehingga peneliti mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

Banguntapan Bantul dalam pembuatan Kartu Keluarga  secara lebih akurat. 

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti ini telah tervaliditas melalui uji 



normalitas dan validitas oleh Damayanti (2017). Kuesioner tersebut terbagi 

menjadi 2 jenis, pertama yaitu kuesioner Pelayanan Publik yang berisi 2 

pertanyaan. Kedua, yaitu kuesioner Kepuasan Masyarakat yang berisi 12 

pertanyaan yang mana peneliti membagi dalam aspek prinsip pelayanan, tarif, 

kedisiplinan waktu, keabsahan dan kenyamanan lingkungan. Kuesioner tersebut 

dibagikan pada 100 responden pada tanggal 11 Oktober 2017 dimana para 

responden tersebut adalah para konsumen atau pelanggan pembuatan Kartu 

Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Hasil data dalam kuesioner tersebut kemudian dianalisa dengan 

menggunakan Spearmen Rank dengan menggunakan skala ordinal atau skala 

likert dengan ketentuan penilaian skala 4 adalah kategori “sangat puas” jika 

konsumen memberikan nilai positif pada semua pertanyaan dalam penelitian, 

skala 3 adalah kategori “puas” jika konsumen memberikan nilai positif sebesar 

70% dari semua pertanyaan. Skala 2 adalah kategori “kurang puas” jika 

konsumen memberikan nilai positif sebesar 30-50% dari semua pertanyaan serta 

skala 1 adalah kategori “tidak puas” jika konsumen memberikan nilai positif 

dibawah 30% dari semua pertanyaan. 

Hasil Analisa tersebut kemudian disimpulkan dengan menggunakan uji 

korelasi koefisien antara indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dalam bentuk H0  yang berarti bahwa tidak 

terdapat hubungan diantara keduanya serta H1 yakni terdapat hubungan diantara 

keduanya. 



3.2 Analisis Data Hasil Penelitian  

Penelitian mengenai kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat 

dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta 

tahun 2017, dapat dianalisis dengan uraian sebagai berikut: 

3.2.1 Analisis Data Hasil Wawancara 

a. Pada pertanyaan "Bagaimana proses pembuatan Kartu 

Keluarga?",  kepala seksi pelayanan mengatakan proses 

pembuatan Kartu Keluarga telah sesuai dengan prosedur dalam 

Standar Operating Procedure (SOP) yakni melalui surat 

keterangan ijin pembuatan Kartu Keluarga dari RT yang 

selanjutnya diajukan ke dukuh, kemudian dilanjutkan ke 

pemerintah desa dan diproses ke kecamatan sebagai prosedur 

terakhir dalam pembuatan Kartu Keluarga sekaligus 

keabsahannya secara hukum. 

Hal ini berarti bahwa indikator tentang prosedur pelayanan  

yang menjelaskan tentang bagaimana kemudahan tahapan 

pelayanan bagi masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga 

terpenuhi oleh pihak kecamatan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta. 

b. Pada pertanyaan "Bagaimana persyaratan pelayanan dalam 

pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi Pelayanan 

menyatakan bahwa masyarakat Banguntapan Bantul Yogyakarta 

diberikan persyaratan secara administratif terkait dengan 



pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yakni pelampiran foto 

copy KTP yang telah dicap oleh pihak RT serta dukuh yang 

kemudian disertakan cap legalisir dari Pemerintah Desa, 

pengisian formulir pengajuan pembuatan Kartu Keluarga dan 

disertakan surat pengantar dari Pemerintah Desa untuk 

permohonan pembuatan Kartu Ke;uarga di Kecamatan 

Banguntapan Bantul.  

Hal ini berarti bahwa pada indikator penelitian prosedur 

teknik serta administratif yang diberikan untuk mendapatkan 

pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga atau persyaratan 

pelayanan  telah ditaati oleh pihak Kecamatan Banguntapan 

Bantul Yogyakarta. 

c. Pada pertanyaan "Bagaimana kejelasan peran dan fungsi 

petugas dalam pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Peelayanan menyatakan bahwa para petugas Kecamatan 

Banguntapan Bantul dalam memberikan pelayanan Kartu 

Keluarga telah sesuai dengan peran dan fungsinya dimana peran 

para staf Kecamatan Banguntapan Bantul sebagai pelaksana 

secara administratif dalam proses pembuatan Kartu Keluarga 

hingga mendapatkan keabsahan atau legalitas hukum serta 

dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai pelaksana pelayan 

publik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 25 

tahun 2009.  



Hal ini berarti bahwa pada indikator penelitian yakni 

kejelasan petugas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di 

Kecamatan Banguntapan Bantul telah mencapai prinsip 

pelayanan publik berupa kejelasan petugas pelayanan yaitu 

proses pembuatan Kartu Keluarga hingga perolehan bentuk 

Kartu Keluarga yang sah secara hukum untuk kemudian 

diserahkan kepada masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta. 

d. Pada pertanyaan "Bagaimana kedisiplinan petugas pelayanan 

dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa sebagian besar petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat Banguntapan Bantul terkait dengan 

pembuatan Kartu Keluarga telah mentaati prosedur pelayanan 

yang salah satunya adalah ketaatan pemenuhan jadwal kerja 

sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dalam Standard 

Operating Procedure (SOP) serta ketaatan dalam durasi waktu 

yang telah ditentukan dalam proses pembuatan Kartu Keluarga 

hingga terselenggaranya Kartu Keluarga pada penyerahan Katu 

Keluarga pada konsumen atau masyarakat Banguntapan 

Bantul.  



Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada kedisiplinan 

petugas pelayanan telah terselenggara dengan baik di 

Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

e. Pada pertanyaan "Bagaimana tanggungjawab petugas 

pelayanan dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", 

Kepala Seksi Pelayanan menyatakan bahwa konsep pelayanan 

dalam pembuatan Kartu Keluarga pada masyarakat 

Banguntapan Bantul disesuaikan dengan wewenang masing-

masing dari petugas pelayanan seperti kewenangan para petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul dalam proses keabsahan 

persyaratan administratif, kewenangan petugas kecamatan 

dalam pengawasan keabsahan persyaratan administratif 

pembuatan Kartu Keluarga, kewenangan dalam pemanfaatan 

teknologi dengan menggunakan komputer  dalam menerbitkan 

Kartu Keluarga serta kewenangannya dalam memberikan 

keabsahan atau legalitas secara hukum pada penyelenggaraan 

Kartu Keluarga dan kewenanggannya dalam menyerahkan Kartu 

Keluarga yang telah sah secara hukum tersebut kepada 

konsumen atau masyarakat Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian berupa 

tanggungjawab petugas pelayanan dalam memberikan 

pelayanan publik terkait dengan pembuatan Kartu Keluarga  

telah diselenggarakan dengan baik sehingga sesuai dengan isi 



undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 yang 

merujuk pada upaya pelayanan publik khususnya pembuatan 

Kartu Keluarga pada upayan kebijakan atau wewenang dari 

masing-masing petugas Kecamatan Banguntapan Bantul.  

f. Pada pertanyaan "Bagaimana kemampuan petugas pelayanan 

dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa dalam mewujudkan atau 

menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait 

dengan penciptaan kemampuan para petugas Kecamatan 

Banguntapan pada pemberian pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga telah diberikan beberapa pelatihan khusus yang 

terbagi dalam dua jenis pelatihan yakni pelatihan teknis 

meliputi pemahaman serta pengoperasian program khusus 

pembuatan Kartu Keluarga melalui komputer sehingga tercipta 

bentuk Kartu Keluarga yang diharapkan oleh pemerintah serta 

masyarakat dan bentuk pelatihan sosial meliputi metode 

pelayanan komunikasi yang baik mencakup senyum, salam, 

sapa, sopan dan santun pada konsumen atau masyarakat 

Banguntapan Bantul.  

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada 

kemampuan petugas pelayanan telah sesuai dengan prinsip 

pelayanan publik terkait dengan pembuatan Kartu Keluarga 

yakni penyelenggaraan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 



untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul dalam hal kemampuan teknis 

dan sosial yang diberikan pada konsumen atau masyarakat 

Banguntapan Bantul. 

g. Pada pertanyaan "Bagaimana kecepatan  atau kecekatan 

pelayanan dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", 

Kepala Seksi Pelayanan menyatakan bahwa sebagian besar 

petugas pelayanan Kecamatan Banguntapan Bantul telah 

memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga sesuai 

dengan durasi waktu yang ditentukan yakni empat hari dari 

pelaksanaan keabsahan persyaratan administratif hingga 

penyerahan Kartu Keluarga pada masyarakat Banguntapan 

Bantul.  

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada kecepatan 

pelayanan telah diselenggarakan secara efektif dan efisien 

terkait dengan target atau durasi waktu yang ditentukan 

sehingga upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terkait 

dengan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga oleh staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul telah sesuai dengan isi undang-

undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7. 

h. Pada pertanyaan "Bagaimana keadilan petugas pelayanan 

dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa proses pelayanan pembuatan 



Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh Kecamatan 

Banguntapan Bantul menggunakan sistem antrian yakni petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul melaksanakan tugasnya mulai 

dari pelayanan sosial dan teknis sesuai dengan nomor urut 

antrian yang diambil masyarakat Banguntapan Bantul dari 

nomor urut satu (1) hingga nomor urut terakhir, sehingga 

petugas Kecamatan Banguntapan Bantul tidak bisa 

mengutamakan konsumen atau masyarakat Banguntapan Bantul 

pembuat Kartu Keluarga berdasarkan ras atau golongan tertentu 

dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada keadilan 

mendapatkan pelayanan diselenggarakan dengan baik oleh staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul, sehingga secara hukum 

pelayanan publik telah memenuhi upaya pengembangan 

kebijakan atau wewenang dengan sistem antrian untuk 

menciptakan kepuasan masyarakat sebagaimana tercantum 

dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7. 

i. Pada pertanyaan "Bagaimana kesopanan dan keramahan 

petugas pelayanan dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga 

?", Kepala Seksi Pelayanan menyatakan bahwa aspek-aspek 

penting dalam melayani masyarakat pada saat memberikan 

pelayanan,, petugas Kecamatan Banguntapan Bantul diketahui 

telah menunjukkan sikap dan perilaku yang menghormati serta 



menghargai para pembuat Kartu Keluarga yakni menciptakan 

kondisi kekeluargaan, kenyamanan serta keakraban dalam 

berkomunikasi pada masyarakat.  

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian berupa 

kesopanan dan keramahan petugas telah diciptakan dengan 

baik oleh petugas Kecamatan Banguntapan Bantul dalam 

rangka memperbaiki kualitas pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga sebagaimana tercantum didalam undang-undang 

nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 terkait dengan kualitas 

pelayanan publik. 

j. Pada pertanyaan "Bagaimana kepastian jadwal pelayanan 

dalam melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga yang diberikan kepada masyarakat Banguntapan 

Bantul berdasarkan jam kerja atau jam operasional yang 

ditetapkan oleh Kecamatan Banguntapan Bantul yakni pada hari 

Senin hingga Kamis meliputi jam kerja dari pukul 08.00 hingga 

14.00 WIB, sedangkan pada hari Jum’at dari pukul 08.00 hingga 

pukul 11.00 WIB dan pada hari Sabtu serta hari Minggu tidak 

terdapat jam kerja atau jam operasional untuk pelayanan 

masyarakat.  

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada kepastian 

jadwal pelayanan telah ditentukan berdasarkan Standard 



Operating Procedur (SOP) Kecamatan Banguntapan Bantul 

yang mana jadwal pelayanan tersebut telah diketahui oleh 

masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul sebagaimana 

tercantum didalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 

ayat 7 terkait dengan penciptaan kebijakan atau wewenang yang 

dalam hal ini adalah kebijakan ketentuan jadwal pelayanan. 

k. Pada pertanyaan "Bagaimana kenyamanan lingkungan dalam 

melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa dari segi kenyamanan lingkungan 

yang diciptakan oleh Kecamatan Banguntapan Bantul meliputi 

kenyamanan sarana dan prasarana atau fasilitas berupa ruang 

tunggu konsumen yang dilengkapi dengan Air Conditioner 

(AC), kelengkapan komputer beserta program-programnya, 

menyediakan fasilitas pendukung berupa toilet, memberikan 

fasilitas ruang parkir yang luas, menerapkan sistem kebersihan 

disetiap ruangan, menyediakan ruang pelayanan medis dan 

kelengkapan Alat Tulis Kantor (ATK). Petugas Kecamatan 

Banguntapan Bantul juga telah menciptakan ruang terbuka hijau 

di area depan kecamatan untuk menciptakan kenyamanan para 

konsumen atau masyarakat Banguntapan Bantul terutama pada 

saat pembuatan Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa indikator penelitian pada kenyamanan 

lingkungan telah diselenggarakan oleh petugas Kecamatan 



Banguntapan Bantul dalam rangka upaya memperbaiki dan 

melengkapi kualitas pelayanan publik terkait dengan pelayanan 

pembutan Kartu Keluarga sebagaimana tercantum didalam 

undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 tentang 

pelayanan publik. 

l. Pada pertanyaan "Bagaimana keamanan pelayanan dalam 

melayani pembuatan Kartu Keluarga ?", Kepala Seksi 

Pelayanan menyatakan bahwa Kecamatan Banguntapan telah 

mengupayakan beberapa tindakan keamanan terkait dengan 

pelayanan masyarakat seperti keamanan fasilitas yang 

berhubungan dengan kelistrikan yaitu keamanan posisi saklar 

listrik yang jauh dari ruang pelayanan serta memberikan 

penutup pelindung pada bagian saklar, menyediakan genset 

untuk menanggulangi pada saat pemadaman listrik dan 

pemasangan instalasi listrik yang tepat pada posisinya sehingga 

mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya Kecamatan 

Banguntapan Bantul juga memperhatikan keamanan pelayanan 

dengan bekerjasama pada pihak-pihak terkait dengan kondisi 

keamanan kecamatan seperti pihak pemadam kebakaran, aparat 

keamanan, petugas kesehatan, petugas PLN serta petugas 

teknologi (komputer dan elektronik) dan melibatkan masyarakat 

sekitar kecamatan dalam menanggulangi kasus pencurian dan 

perampokan. 



Hal ini berarti bahwa pada indikator penelitian keamanan 

pelayanan telah diselenggarakan dengan baik oleh petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul dalam rangka merealisasikan  

tugasnya sebagai pelaksana pelayan publik yakni memperbaiki 

dan melengkapi pelayanan pembuatan Kartu Keluarga 

sebagaimana tercantum didalam undang-undang nomor 25 tahun 

2009 pasal 1 ayat 7 tentang pelayanan publik. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

menurut kepala seksi kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta, kualitas 

pelayanan publik terkait dengan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga telah 

diselenggarakan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) serta telah 

menjalankan isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

yang merujuk pada pasal 1 ayat 7 terkait upaya yang diselenggarakan oleh petugas 

kecamatan Banguntapan Bantul untuk menciptakan kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga. 

Di satu sisi, beberapa indikator penelitian yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan para petugas kecamatan Banguntapan Bantul seperti prosedur 

pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan 

petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan 

keramahan petugas, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan 

keamanan pelayanan telah diasumsikan oleh kepala seksi kecamatan Banguntapan 

terselenggara dengan baik. 



3.2.2 Analisis Data Hasil Kuesioner 

Penelitian mengenai hubungan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta tahun 2017, selain dianalisa dengan hasil wawancara juga harus 

dianalisis dengan menggunakan instrumen kuesioner yang bertujuan untuk 

mendapatkan keakuratan data hasil penelitian terkait dengan Kepuasan 

Masyarakat terhadap hubungan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga 

oleh staf Kecamatan Banguntapan Bantul. 

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti menggunakan kuesioner tingkat 

kepuasan masyarakat yang hasilnya dianalisa dengan menggunakan Spearman 

Rank berdasarkan penggolongan jawaban dalam bentuk skala ordinal atau skala 

likert.  Peneliti memberikan 14 pertanyaan yang telah terbagi kedalam kuesioner 

untuk jenis pelayanan publik serta kuesioner kepuasan masyarakat kepada 100 

responden dimana responden tersebut adalah para konsumen atau masyarakat 

pembuat Kartu Keluarga. Berikut ini adalah paparan pertanyaan yang kemudian 

diuraikan berdasarkan isi undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 

tentang Pelayanan Publik : 

1) Pada pertanyaan “Bagaimana pemahanan saudara tentang institusi 

Kecamatan Banguntapan dalam prosedur pembuatan Kartu Keluarga 

?” sebanyak 33 orang masyarakat Banguntapan mengatakan bahwa 

proses pembuatan Kartu Keluarga kurang mudah dalam persyaratan 

administrasinya yakni masyarakat harus mendapatkan perizinan mulai 

dari RT kemudian ke pedukuhan yang dilanjutkan pada pengesahan di 



Pemerintah Desa yang mana pengesahan dari Pemerintah Desa tersebut 

membutuhkan waktu yang lama karena penyelenggaraan administrasi di 

Pemerintah Desa tidak hanya melayani konsumen yang membuat Kartu 

Keluarga namun juga melayani jenis pelayanan yang lain. 

Hal ini berarti bahwa proses pembuatan Kartu Keluarga yang 

diselenggarakan oleh Kecamatan Banguntapan Bantul masih belum 

mendapatkan respon kepuasan dari masyarakat Banguntapan Bantul.  

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indikator prosedur pelayanan yang 

diselenggarakan oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul 

tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat Mudah 1 1% 

2. Mudah 16 16% 

3. Kurang Mudah 33 33% 

4. Tidak Mudah 43 43% 

Total 100 100% 

 

1. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian 

persyaratan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dengan jenis 

pelayanannya ?” sebanyak 8 orang masyarakat Banguntapan Bantul 

mengatakan bahwa persyaratan pembuatan Kartu Keluarga telah sesuai 

dengan jenis pelayanannya yakni persyaratan administrasi yang diperlukan 



untuk membuat Kartu Keluarga dinilai sesuai dengan standar ketentuan 

yang berlaku di Kabupaten Bantul. 

Hal ini berarti bahwa masyarakat Banguntapan Bantul memperoleh 

respon kepuasan terkait dengan kesesuaian persyaratan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga menurut ketentuan yang diberlakukan di 

Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indikator kesesuaian persyaratan yang 

diselenggarakan oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul 

tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat sesuai 4 4% 

2. Sesuai 8 8% 

3. Kurang sesuai 39 39% 

4. Sangat sesuai 49 49% 

Total 100 100% 

 

 

Selanjutnya dibawah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner kepuasan masyarakat yang telah disebar kepada 100 responden 

masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul yang sedang membuat Kartu 

Keluarga : 

1. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang penyampaian 

informasi atau kejelasan petugas Kecamatan Banguntapan yang 



melayani pembuatan Kartu Keluarga ?” sbanyak 7 orang masyarakat 

Banguntapan Bantul mengatakan bahwa penyampaian informasi dari 

petugas Kecamatan Banguntapan Bantul kurang jelas karena pihak 

petugas Kecamatan Banguntapan Bantul tidak mengadakan sosialisasi 

secara berkala terkait dengan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga . 

masyarakat Kecamatan Banguntapan juga menyatakan bahwa 

sosialisasi tentang pembuatan Kartu Keluarga seharusnya 

disosialisasikan oleh staf Kecamatan Banguntapan Bantul secara 

periodik dengan alasan bahwa para penduduk di area Kecamatan  

Banguntapan Bantul diketahui merupakan masyarakat pendatang dari 

daerah lain yang jumlahnya semakin meningkat dalam waktu tertentu 

sehingga pihak Kecamatan Banguntapan Bantul diharapkan 

mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus Desa mulai dari RT 

hingga Kepala Dusun terkait dengan persyaratan administrasi 

pembuatan Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat pembuat Kartu 

Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul menyatakan kurang jelas 

terkait denga penyampaian informasi dari petugas kecamatan 

sehubungan dengan persyaratan administrasi pembuatan Kartu 

Keluarga.  

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indikator penyampaian informasi yang 



diselenggarakan oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul 

tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat jelas 30 30% 

2. Jelas  40 40% 

3. Kurang Jelas 7 7% 

4. Sangat jelas 23 23% 

Total 100 100% 

 

2. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan 

petugas Kecamatan Banguntapan dalam memberikan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga ?” sebanyak 10 orang masyarakat 

Banguntapan Bantul mengatakan bahwa petugas Kecamatan 

Banguntapan Bantul dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga dinilai tidak disiplin dalam memulai jam kerja pelayanan yakni 

petugas Kecamatan Banguntapan Bantul terkadang memulai pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga diatas pukul 08.00 WIB yang mana 

seharusnya waktu pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB. Disatu sisi 

masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul juga menilai bahwa proses 

pembuatan Kartu Keluarga melebihi jangka waktu 4 hari sebagaimana 

ditentukan bahwa proses pembuatan Kartu Keluarga hanya memerlukan 

waktu 4 hari dari awal pengumpulan berkas persyaratan administratif 

hingga perolehan Kartu Keluarga pada masyarakat Banguntapan Bantul. 



Hal ini berarti bahwa kedisiplinan petugas kecamatan dalam 

memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga belum terselenggara 

dengan baik. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indikator kedisiplinan  yang diselenggarakan oleh 

para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  disiplin 25 25% 

2. Disiplin 50 50% 

3. Kurang disiplin 15 15% 

4. Tidak disiplin 10 10% 

Total 100 100% 

 

Dalam hal ini penulis merekomendasikan kepada pihak staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul untuk meningkatkan kedisiplinan 

kinerja dari setiap pegawainya. 

2. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung 

jawab petugas Kecamatan Banguntapan dalam memberikan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga ?” sebanyak 17 orang masyarakat 

Banguntapan Bantul mengatakan bahwa para petugas Kecamatan 

Banguntapan Bantul kurang bertanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang mana terdapat beberapa 



petugas Kecamatan diketahui mengurusi pelaksanaan pembuatan Kartu 

Keluarga yang bukan merupakan tugas dan wewenangnya. Masyarakat 

Kecamatan Banguntapan Bantul menyatakan bahwa terdapat petugas 

kecamatan yang menangani seleksi persyaratan administrasi dimana 

tugas yang diberikan kepadanya adalah dalam membuat bentuk Kartu 

Keluarga di bagian teknologi komputer. Selanjutnya masyarakat 

kecamatan Banguntapan Bantul juga mengetahui sebagian petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul menangani kegiatan pembentukan 

Kartu Keluarga dengan menggunakan komputer yang berkebalikan 

dengan perannya sebagai penyelenggara persyaratan administrasi 

pembuatan Kartu Keluarga.  

Hal ini berarti bahwa tanggungjawab petugas Kecamatan 

Banguntapan Bantul dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga belum terlaksana sesuai dengan Standard Opertaing 

Procedure (SOP). 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indikator tanggungjawab yang diselenggarakan 

oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

 

 

 

 



No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  bertanggungjawab 34 34% 

2. Bertanggungjawan 22 22% 

3. Kurang bertanggungjawab 17 17% 

4. Tidak bertanggungjawab 27 27% 

Total 100 100% 

 

3. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan 

petugas Kecamatan Banguntapan dalam memberikan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga ?” sebanyak 9 orang masyarakat 

Banguntapan Bantul mengatakan bahwa beberapa petugas kecamatan 

tidak mampu dalam pelaksanaan teknis pembuatan Kartu Keluarga. 

Masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul melihat bahwa beberpa 

petugas kecamatan masih mempertanyakan pada rekan kerjanya terkait 

dengan kelengkapan adminitrasi pembuatan Kartu keluarga dan 

terdapat beberapa petugas kecamatan yang bertugas di pembuatan Kartu 

Keluarga pada teknologi komputer yang juga masih belum paham 

terkait dengan proses pencetakan Kartu Keluarga sehingga beberapa 

dari mereka masih mempertanyakan pada rekan kerjanya mengenai 

beberapa hal yang harus dicantumkan dalam Kartu Keluarga secara 

teknis. 

Hal ini berarti bahwa masyarakat Banguntapan Bantul menilai 

beberapa petugas kecamatan belum mampu menjalankan tugasnya 

dalam pembuatan Kartu Keluarga sesuai dengan wewenangnya.  



Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator kemampuan yang diselenggarakan oleh 

para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  mampu 45 45% 

2. Mampu 36 36% 

3. Kurang mampu 10 10% 

4. Tidak mampu 9 9% 

Total 100 100 

 

Dalam hal ini penulis merekomendasikan kepada pihak staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul untuk meningkatkan kemampuan 

dalam hal pembuatan Kartu Keluarga supaya tidak ada lagi keluhan-

keluhan dari masyarakat Banguntapan Bantul. 

4. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kecekatan 

petugas Kecamatan Banguntapan dalam memberikan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga ?” sebanyak 9 orang masyarakat 

Banguntapan Bantul mengatakan bahwa petugas pelayanan pembuatan 

Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul dalam membuat 

Kartu Keluarga tidak cepat  dari awal penyelenggaraan seleksi 

administratif sehingga sistem antrian tidak diterapkan sesuai prosedur. 

Masyarakat Banguntapan Bantul terkadang tidak mendapatkan 

pelayanan sesuai dengan nomor urut antrian karena pihak kecamatan 



mengundurkan waktu di kemudian hari karena telah melebihi jam kerja 

operasional. Petugas Kecamatan Banguntapan Bantul mengundurkan 

waktu pelayanan karena keterbatasan waktu penyelenggaraan sehingga 

berpengaruh pada kualitas kinerjanya.  

Hal ini berarti bahwa prinsip kecekatan pada  pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga oleh staf Kecamatan Banguntapan Bantul 

belum dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat Banguntapan 

Bantul belum merasakan kepuasan terkait dengan kecekatan petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul.  

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator kecekatan yang diselenggarakan oleh para 

karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat disimpulkan 

dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  cekatan 33 33% 

2. Cekatan 52 52% 

3. Kurang cekatan 6 6% 

4. Tidak cekatan 9 9% 

Total 100 100% 

 

Dalam hal ini penulis memberikan rekomendasi kepada staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul yang berwenang dalam hal pembuatan 

Kartu Keluarga untuk lebih meningkatkan kecekatannya dalam 

pembuatan Kartu Keluarga. 



5. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan 

terkait dengan pelayanan antrian dalam pembuatan Kartu Keluarga ?” 

sebanyak 9 orang masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa 

pelayanan antrian dalam pembuatan Kartu Keluarga tidak adil karena 

masyarakat Banguntapan Bantul melihat secara langsung pihak 

Kecamatan Banguntapan Bantul lebih mendahulukan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga bagi konsumen yang memiliki relasi atau 

hubungan dengan beberapa pihak Kecamatan Banguntapan Bantul 

sehingga sistem antrian tidak terlaksana dengan baik.  

Hal ini berarti bahwa keadilan pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga dengan sistem antrian tidak terselenggara dengan baik 

sehingga masyarakat Banguntapan Bantul merasakan ketidakadilan 

terkait dengan pelayanan antrian dalam pembuatan Kartu Keluarga di 

Kecamatan Banguntapan Bantul. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator keadilan yang diselenggarakan oleh para 

karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat disimpulkan 

dalam bentuk table dibawah ini : 

 

 

 

 

 



No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  adil 34 34% 

2. Adil  51 51% 

3. Kurang adil 6 6% 

4. Tidak adil 9 9% 

Total 100 100% 

 

Dalam hal ini penulis memberikan rekomendasi kepada staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul yang berwenang dalam hal pembuatan 

Kartu Keluarga untuk bisa lebih adil lagi kepada setiap pelanggan atau 

masyarakat Kecamatan Banguntapan dalam melayani setiap pelayanan 

yang diberikan. 

6. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan 

petugas kelurahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga ?” 

sebanyak 8 orang masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa 

beberapa petugas Kecamatan Banguntapan Bantul dalam menerapkan 

komunikasi pada saat memberikan pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga dinilai kurang sopan yakni komunikasi yang kurang 

bersahabat sehingga menciptakan ketidaknyamanan pada masyarakat 

pembuat Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa prinsip kesopanan yang seharusnya 

diselenggarakan oleh staf Kecamatan Banguntapan Bantul belum 

direalisasikan sepenuhnya sehingga masyarakat Banguntapan Bantul 



tidak merasakan kepuasan dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh 

petugas Kecamatan Banguntapan Bantul. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator kesopanan yang diselenggarakan oleh 

para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  sopan 33 33% 

2. Sopan  43 43% 

3. Kurang sopan 8 8% 

4. Tidak sopan 12 12% 

Total 100 100% 

 

7. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang keramahan 

petugas kelurahan dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga ?” 

sebanyak 8 orang masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa 

beberapa petugas Kecamatan Banguntapan Bantul kurang ramah dalam 

melayani masyarakat yakni kurangnya sapaan dan senyum yang hangat 

dari petugas Kecamatan Banguntapan Bantul kepada masyarakat 

sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat pembuat 

Kartu Keluarga pada saat pengurusan Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa aspek keramahan petugas kecamatan dalam 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga masih kurang diterapkan dengan 

baik.  



Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator keramahan yang diselenggarakan oleh 

para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  ramah 28 28% 

2. Ramah  52 52% 

3. Kurang ramah 8 8% 

4. Tidak ramah 12 12% 

Total 100 100% 

 

8. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran 

tarif atau biaya dalam pembuatan Kartu Keluarga ?” sebanyak 100 

orang masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa petugas 

Kecamatan Banguntapan Bantul dalam melayani pembuatan Kartu 

Keluarga tidak ada satupun yang melakukan pungutan liar pada 

masyarakat atau konsumen karena petugas kecamatan mengetahui 

bahwa masyarakat Banguntapan Bantul telah memahami pengetahuan 

masyarakat tentang bebas tarif pembuatan Kartu Keluarga.  

Hal ini berarti bahwa petugas Kecamatan Banguntapan Bantul 

dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga tidak 

menerapkan pungutan liar pada masyarakat Banguntapan Bantul  

sehingga masyarakat mendapat respon kepuasan terkait dengan bebas 

tarif pembuatan Kartu Keluarga. 



Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator kewajaran tarif yang diselenggarakan 

oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  wajar 100 100% 

2. Wajar  0 0% 

3. Kurang wajar 0 0% 

4. Tidak wajar 0 0% 

Total 100 100% 

 

9. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang keabsahan 

persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga yang ditentukan oleh 

petugas Kartu Keluarga ?” sebanyak 9 orang masyarakat Banguntapan 

Bantul mengatakan bahwa pembuatan Kartu Keluarga terkait dengan 

persyaratan administratif terkadang dinyatakan tidak tepat atau tidak 

sah dari petugas kecamatan terkait dengan pemahaman atau 

pengetahuan dari staf Kecamatan Banguntapan Bantul yang kurang 

tentang persyaratan administartif pembuatan Kartu Keluarga. 

Hal ini berarti bahwa keabsahan persyaratan dalam pembuatan 

Kartu Keluarga yang ditentukan oleh Kecamatan Banguntapan Bantul 

dinilai kurang sesuai dengan ketentuan berlaku yang lebih dikarenakan 

oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari staf Kecamatan 



Banguntapan Bantul yang belum mumpuni. Hal ini mengakibatkan 

respon ketidakpuasan masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator keabsahan persyaratan yang 

diselenggarakan oleh para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul 

tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Selalu tepat 28 28% 

2. Banyak tepatnya 52 52% 

3. Kadang-kadang tepat 11 11% 

4. Selalu tidak tepat 9 9% 

Total 100 100% 

 

10. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan 

lingkungan di Kecamatan Banguntapan ?” sebanyak 9 orang 

masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa lingkungan di 

Kecamatan Banguntapan Bantul dirasa tidak nyaman karena beberapa 

area di kecamatan kurang bersih seperti kondisi Air Conditioner (AC) 

yang kurang dingin, toilet yang kurang bersih dan banyak reruntuhan 

daun kering di halaman serta area parkir kecamatan. Sehingga membuat 

masyarakat Banguntapan Bantul merasa tidak nyaman pada saat 

membuat Kartu Keluarga. 



Hal ini berarti bahwa masyarakat Banguntapan Bantul tidak 

memperoleh kepuasan terkait dengan kepuasan lingkungan pada saat 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul 

Yogyakarta terhadap indicator kenyamanan yang diselenggarakan oleh 

para karyawan Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat 

disimpulkan dalam bentuk table dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  nyaman 30 30% 

2. Nyaman 50 50% 

3. Kurang nyaman 11 1% 

4. Tidak nyaman 9 9% 

Total 100 100% 

 

Dalam hal ini penulis memberikan rekomendasi kepada staf 

Kecamatan Banguntapan Bantul untuk lebih meningkatkan kenyamanan 

lingkungan baik itu didalam ruangan ataupun di luar ruangan seluruh 

lingkungan Kecamatan Banguntapan Bantul yang bertujuan agar 

pelanggan atau masyarakat Kecamatan Banguntapan merasa nyaman 

ketika berada di lingkungan Kecamatan Banguntapan. 

11. Pada pertanyaan “Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan 

lingkungan di Kecamatan Banguntapan ?” sebanyak 4 orang 

masyarakat Banguntapan Bantul mengatakan bahwa kondisi lingkungan 

di Kecamatan Banguntapan Bantul kurang aman terkait dengan tidak 



adanya petugas keamanan di Kecamatan Banguntapan Bantul sehingga 

masyarakat Banguntapan Bantul merasa tidak aman terhadap pelayanan 

keamanan di Kecamatan Banguntapan Bantul. 

Hal ini berarti bahwa prinsip keamanan pada saat pembuatan Kartu 

Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul belum diselenggarakan dengan baik 

sehingga masyarakat Banguntapan Bantul belum mendapat respon kepuasan. 

Berdasarkan uraian respon masyarakat Banguntapan Bantul Yogyakarta 

terhadap indicator keamanan yang diselenggarakan oleh para karyawan 

Kecamatan Banguntapan Bantul tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk table 

dibawah ini : 

No. Kriteria Absolute (sampel) % 

1. Sangat  aman 38 38% 

2. Aman 50 50% 

3. Kurang aman 4 4% 

4. Tidak aman 8 8% 

Total 100 100% 

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

menurut masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta, kualitas 

pelayanan publik terkait dengan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga belum 

memenuhi kepuasan. Sehingga petugas Kecamatan Banguntapan Bantul belum 

menyelenggarakan Standar Operating Procedure (SOP) serta belum menjalankan 

isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merujuk 

pada pasal 1 ayat 7 terkait upaya yang diselenggarakan oleh petugas kecamatan 



Banguntapan Bantul untuk menciptakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga. 

Di satu sisi, beberapa indikator penelitian yang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan para petugas kecamatan Banguntapan Bantul seperti prosedur 

pelayanan dan persyaratan pelayanan, dan kejelasan atau penyampaian informasi 

diasumsikan oleh masyarakat Kecamatan Banguntapan belum memenuhi respon 

kepuasan dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh masyarakat Banguntapan Bantul. 

Berdasarkan penilaian indikator di atas, peneliti menetapkan analisis 

tabulasi data dengan menggunakan table frekuensi dan table korelasi non-

parametrik yang di uraikan dibawah ini : 

1) Tabel Frekuensi 

Tabel II. Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Frekuensi Persentase Validitas 

Validitas 

Jumlah 

Persentase 

Validitas          Tidak Puas 

                         Kurang Puas                     

                         Puas 

                         Total  

55 

32 

13 

100 

55,0 % 

32,0 % 

13,0 % 

100,0 % 

55,0 

32,0 

13,0 

100,0 

55,0 

87,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 



Tabel III. Pelayanan 

 Frekuensi Persentase Validitas 

Validitas 

Jumlah 

Persentase 

Validitas          Tidak Baik 

                         Kurang Baik                     

                         Baik 

                         Sangat Baik 

                         Total  

46 

41 

8 

5 

100 

46,0 % 

41,0 % 

8,0  % 

5,0 % 

100,0 % 

46,0 

41,0 

8,0 

5,0 

100,0 

46,0 

87,0 

95,0 

100,0 

 

2) Hubungan Non-Parametrik Spearman’s Rho 

Tabel IV. Hubungan Non-Parametrik Spearman’s rho 

Spearman’s Rho Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 

Kepuasan                    Koefisien Hubungan  

Masyarakat                  Sig. (2-tailed) 

                                     N 

 

 

Pelayanan                   Koefisien Hubungan 

                                    Sig. (2-tailed) 

                                    N 

1,000 

 

100 

 

 

0,295** 

0,003 

100 

0,295 

0,003 

100 

 

 

1,000 

 

100 

 

Berdasarkan kumpulan jawaban dari 100 responden di atas, peneliti 

kemudian melakukan pengelompokan jawaban sesuai skala ordinal atau skala 

likert yang dapat diuraikan bahwa sebanyak 55 responden (55%) yang 

menyatakan tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf 

kecamatan Banguntapan Bantul, sebanyak 32 responden (32%) yang menyatakan 

kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan 



Banguntapan dan sebanyak 13 responden (13%) menyatakan puas terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul. 

Sedangkan pada aspek jenis pelayannya, masyarakat Banguntapan Bantul 

sebanyak 46 responden (46%) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas 

kecamatan Banguntapan Bantul adalah tidak baik, sebesar 41 responden (41%) 

menyatakan kurang baik, sebesar 8 responden (8%) menyatakan baik dan sebesar 

5 responden (5%) menyatakan sangat baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar masyarakat pembuat Kartu Keluarga terdapat dalam kategori skala 

2 yakni  kategori “kurang puas” karena konsumen memberikan nilai positif hanya 

sebesar 30-50% dari 14 pertanyaan serta skala 1 yakni kategori “tidak puas” 

karena konsumen memberikan nilai positif dibawah 30% dari 14 pertanyaan. 

Selanjutnya peneliti menganalisa hasil skala likert tersebut dengan 

menggunakan rumus Spearman Rank dengan turunan Spearman’s rho yang 

didapatkan paparan bahwa terdapat korelasi non parametrik antara nilai 0 hingga 

100 atau antara 0,001 hingga dibawah 0,005 sehingga diperoleh nilai signifikansi 

yaitu 

       Thit > ttabel : tolak H0 

       Thit < ttabel : terima H0 

Berdasarkan uji signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hipotesis asosiatif yaitu adanya hubungan antara dua variabel yang berarti apabila  

kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh staf 

kecamatan Banguntapan Bantul baik, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

masyarakat Banguntapan Bantul dan sebaliknya apabila  kualitas pelayanan 



pembuatan Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh staf kecamatan 

Banguntapan Bantul tidak baik, maka semakin rendah tingkat kepuasan 

masyarakat Banguntapan Bantul. 

Pada uji signifikansi tersebut ditetapkan nilai signifikansi H1 sebesar 0,003 

atau di bawah angka 0,005 yang berarti bahwa kualitas pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga yang diselenggarakan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul tidak 

baik, maka tingkat kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul dalam pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga adalah rendah. 

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisa data hasil penelitian melalui wawancara dan kuesioner  

mengenai kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dalam 

pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta tahun 

2017 dapat dijabarkan bahwa beberapa indikator penelitian seperti prosedur 

pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan 

petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan 

keramahan petugas, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, 

ketetapan tarif  dan keamanan pelayanan diasumsikan oleh masyarakat Kecamatan 

Banguntapan Bantul belum memenuhi respon kepuasan dalam pembuatan Kartu 

Keluarga oleh masyarakat Banguntapan Bantul. 

Beberapa indikator penelitian yang terkait dengan prinsip pelayanan publik 

dalam pembuatan Kartu Keluarga di atas  belum memenuhi respon kepuasan 

dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh masyarakat Banguntapan Bantul karena 



staf kecamatan Banguntapan Bantul belum mampu menerapkannya sesuai dengan 

Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah DIY dalam 

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi kecamatan 

khususnya Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Beberapa indikator penelitian yang terkait dengan prinsip pelayanan publik 

dalam pembuatan Kartu Keluarga di atas  juga belum memenuhi respon kepuasan 

dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh masyarakat Banguntapan Bantul karena 

staf kecamatan Banguntapan Bantul belum mampu menerapkannya sesuai dengan 

isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang merujuk 

pada pasal 1 ayat 7 yang menyatakan  

“Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur” 

Prinsip pelayanan publik dimana pada ayat tersebut ditentukan bahwa dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, para pelayan publik harus 

berupaya untuk terus memperbaiki, melengkapi serta mengembangkan kebijakan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Merujuk pada paparan ayat 

tersebut, staf kecamatan Banguntapan Bantul belum merealisasikan prinsip 

pelayanan publik pada masyarakat Banguntapan Bantul berdasarkan analisis data 

penelitian dengan kuesioner yang menyatakan bahwa belum terciptanya respon 

kepuasan dalam pembuatan Kartu Keluarga oleh masyarakat Banguntapan Bantul. 



Pada uji signifikansi kuesioner menggunakan rumus Spearman Rank, 

ditetapkan nilai signifikansi berupa  H1 sebesar 0,003 atau di bawah angka 0,005 

yang berarti bahwa kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang 

diselenggarakan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul tidak baik, maka tingkat 

kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul dalam pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga adalah rendah. 

Berdasarkan hasil pengelompokan jawaban sesuai dengan skala ordinal atau 

skala likert yang dapat diuraikan bahwa sebanyak 55 responden (55%) yang 

menyatakan tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf 

kecamatan Banguntapan Bantul, sebanyak 32 responden (32%) yang menyatakan 

kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan 

Banguntapan dan sebanyak 13 responden (13%) menyatakan puas terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul. 

Sedangkan pada aspek jenis pelayannya, masyarakat Banguntapan Bantul 

sebanyak 46 responden (46%) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas 

kecamatan Banguntapan Bantul adalah tidak baik, sebesar 41 responden (41%) 

menyatakan kurang baik, sebesar 8 responden (8%) menyatakan baik dan sebesar 

5 responden (5%) menyatakan sangat baik.  

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pembuat 

Kartu Keluarga terdapat dalam kategori skala 2 yakni  kategori “kurang puas” 

karena konsumen memberikan nilai positif hanya sebesar 30-50% dari 14 

pertanyaan serta skala 1 yakni kategori “tidak puas” karena konsumen 

memberikan nilai positif dibawah 30% dari 14 pertanyaan. 



Selanjutnya berdasarkan hasil skala likert tersebut dengan menggunakan 

rumus Spearman Rank dengan turunan Spearman’s rho yang didapatkan paparan 

bahwa terdapat korelasi non parametrik antara nilai 0 hingga 100 atau antara 0,01 

hingga dibawah 0,05 sehingga diperoleh nilai signifikansi yaitu : 

       Thit > ttabel : tolak H0 

       Thit < ttabel : terima H0 

Berdasarkan uji signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hipotesis asosiatif yaitu adanya hubungan antara dua variabel yang berarti apabila  

kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh staf 

kecamatan Banguntapan Bantul baik, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

masyarakat Banguntapan Bantul dan sebaliknya apabila  kualitas pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga yang diselenggarakan oleh staf kecamatan 

Banguntapan Bantul tidak baik, maka semakin rendah tingkat kepuasan 

masyarakat Banguntapan Bantul. 

Pada uji signifikansi tersebut ditetapkan nilai signifikansi H1 sebesar 0,003 

atau di bawah angka 0,005 yang berarti bahwa kualitas pelayanan pembuatan Kartu 

Keluarga yang diselenggarakan oleh staf kecamatan Banguntapan Bantul tidak 

baik, maka tingkat kepuasan masyarakat Banguntapan Bantul dalam pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga adalah rendah. 

 


