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ABSTRAK  

 
 
MUH. ZUBHAN REZKY. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap 
Legitimasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Gowa  (dibimbing oleh Hj. Siti 
Haerani dan Muh. Idrus Taba). 
 
 Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi antara kualitas pelayanan 
publik dengan legitimasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Gowa. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan studi 
dokumen. Data dianalisis dengan uji korelasi dan regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan 
signifikan antara variabel kualitas pelayanan publik yang meliputi dimensi fisik, 
kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dengan variabel legitimasi 
pemerintah kecamatan. Dari kelima dimensi variabel kualitas pelayanan publik 
terdapat empat dimensi, yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 
yang berpengaruh terhadap variabel legitimasi pemerintah kecamatan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
MUH. ZUBHAN REZKY. An analysis on the Influence of Public Service Quality 
on the Legitimacy of District Government of Gowa Regency (surpervised by Hj. 
Siti Haerani and Muh. Idrus Taba) 
 
 This research aims to analyze the correlation between public service 
quality and the legitimacy of District Government of Gowa Regency. 
 This research was carried out in Gowa Regency. The data consisted of 
primary and secondary data collected through questionnaire, interview, 
observation and documentation. They were then analyzed using correlation and 
multiple regression analyses. Correlation analysis was used to analyze the 
correlation level between variable of public service quality and the legitimacy of 
district government. 
The results of corrwlation test show that there is a positive and significant 
correlation between variables of public service quality involving physical, 
reliability, reaction capability, guarantee and empathy factors and variables of 
legitimacy of district government. Based on multiple regression analiysis, it is 
obtained that among the five variables of public service quality, there are four 
dimensions of public service quality namely reliability, reaction capability, 
guarantee and empathy affecting the varieble of legitimacy of district government. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Paradigma manajemen Pemerintahan Indonesia dewasa ini telah 

mengalami pergeseran secara fundamental dari paradigma sentralisasi ke 

paradigma desentralisasi. Perubahan paradigma tersebut disebabkan oleh 

adanya tuntutan daerah yang semakin besar, dan menganggap bahwa 

pemerintahan sentralistik tidak relevan lagi sehingga harus diganti oleh 

pemerintahan desentralistik yang berorientasi pada pemberian kewenangan 

seluas -luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Pemberian otonomi kepada daerah yang dilandasi oleh Undang-undang 

Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan. 

Implikasi perubahan paradigma manajemen pemerintahan tersebut  

antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Hal ini merupakan kondisi yang wajar jika dilihat dari aspek fungsi dan 

keberadaan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rousseau 

dalam LAN (1997 : 5) bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat 

merupakan suatu komitmen atau persetujuan antara pemerintah dan 

masyarakat, dimana masyarakat telah menyerahkan kewenangan kepada 



pemerintah untuk mengatur dan melayaninya. Sedangkan konsekuensi jika 

pemerintah lalai atau tidak sanggup melaksanakan kewenangan tersebut 

maka harus dikembalikan kepada masyarakat. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (1997 : 11) bahwa 

pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, 

tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan 

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya 

demi mencapai kemajuan bersama. 

Hal ini sejalan dengan pemikiran Osborne dan Gaebler (1992 : 192) 

bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan 

karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan 

masyarakatnya. 

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan, hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat bersifat sangat dinamis, bergerak seperti 

pendulum antara kutub sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. Pada 

awalnya pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat menjalankan fungsi 

utama melayani masyarakat yang memberikan kewenangan kepadanya. 

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah menjadi sangat berkuasa 

dan kemudian “menelan” masyarakat yang membentuknya. Kenyataan ini 

terlihat secara jelas dalam kehidupan masyarakat dunia sebelum abad ke -19, 

pada saat terbentuknya pemerintahan yang bercorak monarki absolut. 

  Pendulum tersebut kemudian bergeser setelah berkembangnya paham 

demokrasi pada awal abad ke -20 dan paham good governance pada awal 

abad ke-21. Masyarakat yang semula menjadi obyek kekuasaan yang 



sewenang-wenang dan posisinya termarjinalkan dalam sistem 

ketatanegaraan, kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban 

yang seimbang. 

Konsep ideal sebagaimana dikemukakan di atas dalam prakteknya 

masih banyak mengalami penyimpangan. Efek bureaucratism (Kumorotomo, 

1992 : 229) merupakan sisi buruk administrasi pemerintahan yang senantiasa 

dikeluhkan masyarakat. Dapat dibayangkan betapa kesalnya masyarakat 

yang menjadi bulan -bulanan petugas dari meja yang satu ke meja yang lain 

untuk urusan administrasi publik, dan terkadang seseorang harus menunggu 

berhari-hari untuk urusan pelayanan tersebut. Bahkan setelah menunggu dua 

atau tiga hari seseorang harus kembali ke kantor pemerintah, hanya karena 

salah mengisi formulir. Dan kesalahan kecil seperti ini sering mengharuskan 

seseorang menunggu lebih lama lagi hingga urusan yang dikehendakinya 

selesai. 

Gambaran serupa mengenai lamban, tidak pasti dan berbelit-belitnya 

urusan pelayanan publik masih terlihat pada pelayanan beberapa Kantor 

Camat di Kabupaten Gowa. Contoh kasus yang sering ditemui yaitu 

keterlambatan pelayanan pembuatan akta, baik jual beli maupun hibah. 

Dalam hal ini masyarakat sering mengeluh mengenai lamanya waktu 

penyelesaian urusan pelayanan akta yang berkisar satu hingga dua minggu 

bahkan ada yang sampai satu bulan. Disamping itu biaya pembuatan akta 

yang harus dibayar oleh masyarakat lebih besar dari ketentuan aturan. 

Umumnya biaya pembuatan akta yang ditetapkan hampir semua Kantor 

Camat di Kabupaten Gowa sebesar 2% - 3% dari nilai transaksi atau Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP). Sedangkan ketentuan yang diatur PP 37 tahun 

1998, uang jasa (honorarium) pembuatan akta tidak boleh lebih dari ½%.   



Persoalan ketidakpastian pelayanan dari sis i waktu dan biaya terlihat 

pula pada pelayanan KTP. Waktu penyelesaian layanan KTP bervariasi 

antara satu hari hingga satu minggu dan sangat bergantung pada besarnya 

biaya yang sanggup dikeluarkan masyarakat. KTP dapat selesai dalam satu 

atau dua hari, jika masyarakat dapat membayar lebih dari biaya yang telah 

ditentukan yaitu antara  Rp.30.000,- hingga Rp.50.000,-. Namun sebaliknya 

jika masyarakat hanya sanggup membayar sesuai biaya yang telah 

ditentukan yaitu Rp. 15.000,- maka pelayanan KTP dapat selesai sekitar tiga 

hari sampai satu minggu. 

Rendahnya kualitas pelayanan publik, baik dari segi waktu, biaya, 

kepastian dan kemudahan pelayanan disebabkan antara lain masih adanya 

aparat birokrasi yang belum memahami fungsi dan tugasnya sebagai pelayan 

umum. Ketentuan bahwa birokrasi mempunyai kewajiban untuk melayani 

masyarakat, menjadi terbalik sehingga bukan lagi birokrasi yang melayani 

masyarakat tetapi justru masyarakat yang melayani birokrasi. 

Faktor lain yang dianggap menjadi penyebab yaitu sikap pandang 

organisasi pemerintah yang terlalu berorientasi pada kegiatan dan 

pertanggungjawaban formal. Namun penekanan pada hasil dan kualitas 

pelayanan sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam 

organisasi pemerintah menjadi suatu rutinitas yang membosankan dan tidak 

produktif. 

Di samping itu adanya prinsip yang berkembang luas dan dipegang 

teguh di kalangan aparat birokrasi bahwa “kalau bisa diperlambat kenapa 

harus dipercepat atau kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah” 



menambah keengganan aparat birokrasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

Begitu memusingkannya urusan-urusan menyangkut pelayanan publik, 

sehingga masyarakat sangat membenci birokrasi. Birokrasi menjadi istilah 

yang notorious (Kumorotoma, 1992 : 229) yaitu terkenal karena 

keburukannya. Selain itu istilah yang sering digunakan masyarakakat untuk 

menggambarkan birokrasi adalah necessary evil  atau hantu menakutkan 

yang dibutuhkan (Putra, 2001 : 3). 

Majunya tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 

merupakan potensi bagi masyarakat untuk memberikan dukungan atau 

tuntutan terhadap eksistensi birokrasi. Masyarakat yang sudah mulai paham 

terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan melakukan sikap 

yang kritis bahkan memberikan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah 

yang tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat (Zulkarnaen, 1994 : 65). 

Hirschman dalam Benveniste (1994 : 77) mengingatkan bahwa terdapat 

dua cara bagi klien yang tidak merasa puas untuk berhubungan dengan 

organisasi. Kalau mereka tidak menyukai pelayanannya, mereka dapat 

melakukan exit kapan saja, atau kalau hal ini tidak mungkin dapat dilakukan, 

mereka dapat menggunakan proses politik atau proses hukum untuk 

mengungkapkan kebutuhan mereka. 

Oleh karena itu untuk menjaga agar pemerintah tetap mendapat 

kepercayaan dari masyarakat, dan keberadaannya diterima dengan baik oleh 

masyarakat, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah menjamin 

tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat yaitu pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah. 



Pemberian pelayanan publik yang berkualitas akan menimbulkan 

kepuasan bagi masyarakat. Dan pada akhirnya akan berdampak pada 

meningkatnya kepercayaan, penerimaan, dukungan serta ketaatan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

Dari uraian di atas mengenai masih banyaknya persoalan pada kualitas 

pelayanan publik dan dapat berdampak pada terjadinya krisis legitimasi 

pemerintah, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan judul tesis “ ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

PUBLIK TERHADAP LEGITIMASI PEMERINTAH KECAMATAN  DI  

KABUPATEN GOWA “. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah 

pada penelitian ini, sebagai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan publik 

terhadap legitimasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap legitimasi 

pemerintah kecamatan di Kabupaten Gowa. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Aspek ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut 

pelayanan publik dan legitimasi pemerintah. 



2. Aspek praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Gowa, mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik serta upaya mempertahankan legitimasi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Konsep Kualitas Pelayanan 

Upaya mendefinisikan kualitas dalam organisasi jasa tertentu bukanlah 

sesuatu yang mudah dilakukan. Meski demikian, dari berbagai literatur 

dijumpai beberapa definisi kualitas yang banyak dikutip dan diadaptasi. 

Definisi umum tersebut dikemukakan oleh empat guru kualitas (Tjiptono, 2002 

: 11) : 

1. Josep M. Juran 

Strategi perbaikan kualitas Juran menekankan implementasi proyek 

perproyek dan rangkaian tahap terobosan. Ia juga menegaskan 

pentingnya identifikasi dan pemecahan/eliminasi penyebab suatu 

masalah. Menurutnya langkah ini sangat krusial, karena bila mencari 

jalan pintas –dari gejala langsung diberikan solusi-, maka sumber 

persoalan sesungguhnya belum di atasi dean sewaktu-waktu bisa 

terulang lagi. Juran mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan untuk 

pemakaian (fitness for use). Definisi ini menekankan orientasi pada 

pemenuhan harapan pelanggan. 

2. Philip B. Crosby 

Pendekatan Crosby menaruh perhatian besar pada transformasi budaya 

kualitas. Ia mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang dalam 

organisasi pada proses, yaitu dengan jalan menekankan kesesuaian 



individual terhadap persyaratan/tuntutan. Pendekatan Crosby 

merupakan proses top down . 

3. W. Edwards Deming 

Strategi Deming didasarkan pada alat-alat statistik. Strategi ini 

cenderung bersifat bottom-up. Penekanan utama strategi ini adalah 

perbaikan dan pengukuran kualitas secara terus menerus. Strategi 

Deming berfokus pada proses untuk mengeliminasi variasi, karena 

sebagian besar variasi (kurang lebih 92%) dapat dikendalikan 

manajemen. Deming sangat yakin bahwa bila karyawan diberdayakan 

untuk memecahkan masalah (dengan catatan manajemen menyediakan 

alat-alat yang cocok), maka kualitas dapat disempurnakan terus 

menerus. 

4. Taguchi 

Filosofi Taguchi didasarkan pada premis bahwa biaya dapat diturunkan 

dengan cara  memperbaiki kualitas, dan kualitas tersebut secara 

otomatis dapat diperbaiki  dengan cara mengurangi variasi dalam produk 

atau proses. Strategi Taguchi difokuskan pada loss function, yang 

mendefinisikan setiap penyimpangan dari target sebagai kerugian yang 

dibayar konsumen. Taguchi mendefinisikan kualitas sebagai kerugian 

yang ditimbulkan oleh suatu produk bagi masyarakat setelah produk 

tersebut dikirim, selain kerugian-kerugian yang disebabkan fungsi 

intrinsik produk.  

Tak satupun definisi dari para guru kualitas tersebut yang sempurna. 

Akan tetapi definisi-definisi tersebut merupakan usaha mereka untuk 

menunjukkan bahwa setiap orang memerlukan definisi operasional mengenai 



kualitas. Definisi operasional merupakan deskripsi dalam ukuran-ukuran yang 

dapat dikuantifikasikan mengenai apa yang diukur dan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan untuk mengukurnya secara konsisten. Tujuan pengukuran 

iniadalah untuk menentukan kinerja aktual proses tersebut. 

Definisi-definisi yang dilontarkan para guru kualitas tersebut 

mengandung keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Tak ada 

definisi yang sempurna, oleh sebab itu setiap organisasi jasa harus 

mendefinisikan kualitas berdasarkan tujuan, harapan budaya dan 

pelanggannya masing-masing. Pada kenyataannya, tak jarang sebuah 

organisasi mengkombinasikan aspek-aspek terbaik dari definisi yang ada dan 

kemudian merumuskan definisinya sendiri. Kombinasi tersebut (Tjiptono, 

2002 : 13) terutama didasarkan pada tiga faktor : 

1. Karakteristik kualitas, yaitu karakteristik output dari suatu proses yang 

penting bagi pelanggan. Karakteristik kualitas menuntut pemahaman 

mengenai pelanggan dalam segala hal. 

2. Karakteristik kunci dari kualitas (key quality characteristics), yaitu 

karakteristik kualitas yang paling penting. Karakteristik kunci dari kualitas 

harus didefinisikan secara operasional dengan jalan mengkombinasikan 

pemahaman mengenai pelanggan dengan pemahaman mengenai 

proses. 

3. Variabel kunci dari proses (key process variables), yakni komponen-

komponen proses yang memiliki hubungan sebab akibat yang cukup 

besar dengan karakteristik kunci dari kualitas, sehingga manipulasi dan 

pengendalian variabel kunci dari proses akan mengurangi variasi 



karakteristik kunci dari kualitas dan atau mengubah levelnya menjadi 

karakteristik kualitas atau karakteristik kunci dari kualitas. 

Dari beberapa definisi di atas Tjiptono (2002 : 2) menyimpulkan 

beberapa definisi kualitas yang sering digunakan antara lain : 

a. Kesesuaian dengan persyaratan / tuntutan 

b. Kecocokan untuk pemakaian  

c. Perbaikan atau penyempurnan berkelanjutan 

d. Bebas dari kerusakan atau cacat 

e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 

f. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 

g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan 

Pada prinsipnya definisi-definisi yang sudah ada tersebut bisa diterima. 

Akan tetapi, ada satu pertanyaan yang tetap tersisa, yakni “Unsur-unsur apa 

saja yang terdapat dalam sistem kualitas yang bisa menentukan, 

merencanakan, mengembangkan dan menyempurnakan kualitas dalam 

rangka memuaskan, atau bahkan membahagiakan pelanggan?”. 

Agar dapat menjawab pertanyaan fundamental ini, harus dieks plorasi 

dan dipahami beberapa strategi dasar yang berkaitan dengan unsur manusia 

dalam setiap organisasi. Ini perlu dilakukan, karena kualitas berawal dari 

setiap individu –apapun posisinya- dan bukannya dari departemen fungsional 

sebagaimana yang sering diduga orang. Strategi-strategi dasar tersebut 

meliputi (Tjiptono , 2002 : 2) 

1. Menetapkan tujuan yang jelas 

2. memprakarsai atau menentukan kembali budaya organisasi 

3. Mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten 



4. Melembagakan Pendidikan dan Pelatihan 

5. Mendorong perbaikan terus menerus  

Dalam mendefinisikan kualitas pelayanan (Payne, 2000 : 276) telah 

dilakukan berbagai riset dalam upaya untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan. Barry dan kawan-kawan melakukan riset 

terhadap kualitas pelayanan dalam empat sektor pelayanan yaitu pelayanan 

kartu kredit, reparasi dan perawatan kendaraan, telepon dan perbankan. 

Adapun dimensi yang digunakan oleh Berry, Parasuraman dan Zeithaml 

dalam mengukur kualitas pelayanan adalah  : 

1. Faktor fisik (tangibles ) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. 

2. Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. 

4. Jaminan (assurance) mencakup pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan. 

5. Empati (empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Pakar lainnya Gronroos dalam Tjiptono (2002 : 14) menyatakan bahwa 

ada tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas pelayanan yaitu outcome-

related criteria, process related, dan image-rilated criteria. Ketiga kriteria 

tersebut masih dapa dijabarkan menjadi enam unsur yaitu : 

i. Professionalism and Skills  



Kriteria yang pertama ini merupakan outcome-related criteria, dimana 

pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), 

karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah pelanggan secara profesional. 

ii. Attitudes and Behavior 

Kriteria ini adalah process -related criteria. Pelanggan merasa bahwa 

karyawan perusahaan (contact personnel) menaruh perhatian terhadap 

mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka 

secara spontan dan senang hati. 

iii. Accessibility and Flexibility 

Kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan merasa 

bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem 

operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga 

pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga 

dirancang dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam 

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

iv. Reliability and Trusworthiness 

Kriteria ini juga termasuk dalam process -related criteria. Pelanggan 

memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan 

segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan 

sistemnya. 



v. Recovery 

Recovery termasuk dalam process -related criteria. Pelanggan menyadari 

bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak 

diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk 

mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat.  

vi. Reputation and Credibility  

Kriteria ini merupakan image-related criteria . Pelanggan meyakini bahwa 

operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau 

imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 

Sebuah model telah dikembangkan oleh Parasuraman dan kawan-

kawannya yang membantu mengidentifikasi gap antara kualitas pelayanan 

yang dipersepsikan dan diterima pelanggan dengan apa yang mereka 

harapkan. Model ini mengidentifikasi lima gap (Payne, 2000 : 273) sebagai 

berikut : 

Gap pertama adalah perbedaan antara harapan pelanggan dengan 

persepsi manajemen mengenai harapan konsumen. 

Gap kedua adalah perbedaan antara persepsi manajemen terhadap 

harapan konsumen dan spesifikasi kualitas pelayanan. 

Gap ketiga adalah perbedaan antara spes ifikasi kualitas pelayanan 

dengan pelayanan yang secara aktual disampaikan. 

Gap keempat merupakan perbedaan antara minat penyampaian 

pelayanan dan apa yang dikomunikasikan tentang pelayanan kepada 

pelanggan. 

Gap kelima mencerminkan perbedaan antara kinerja aktual dan persepsi 

pelanggan terhadap pelayanan. 



Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini : 

Gambar 1  
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Sumber : A. Parasuraman, V.A. Zeithaml dan L.L. Berry, A Conceptual model 
of service quality and its implications for future research dalam 
Payne (2000 : 276). 
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kualitas jasa dan menentukan alat-alat yang tepat untuk menghilangkan gap-

gap tersebut. 

Sementara itu dari sisi pelayanan publik (Dwiyanto, 2003 : 81), ada 

beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, 

yaitu : 

1. Equity  (keadilan) 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemenuhan prinsip keadilan 

dilihat dari kemampuan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama 

dan adil kepada warganya dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

(Thompson, 1989). Tata pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah 

kabupaten dan kota menjamin warganya untuk memperoleh akses yang sama 

bukan hanya pada pelayanan publik, tetapi juga pada kualitas pelayanan 

yang sama. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat sering 

memiliki akses yang berbeda terhadap pelayanan yang berkualitas. 

Masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik sering 

memiliki akses terhadap kualitas pelayanan yang baik, sedangkan yang 

memiliki status sosial ekonomi yang rendah sering hanya memiliki akses 

terhadap kualitas pelayanan yang buruk. 

2. Responsivitas 

responsivitas di sini menjelaskan kemampuan pemerintah untuk 

mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, dan mengembangkan 

program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

(Hormon, 1995). Oleh karena itu, responsivitas menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Efisiensi Pelayanan 



Untuk menilai efisiensi pelayanan digunakan dimensi waktu dan biaya 

yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai jenis pelayanan publik, seperti 

surat kelahiran, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan sertifikasi tanah. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sebuah pelayanan seringkali tidak diatur dengan jelas. 

Akibatnya ketidakpastian waktu pelayanan cenderung amat tinggi dalam 

hampir semua jenis pelayana publik. 

4. Suap dan Rente Birokrasi 

Fenomena suap dalam pelayanan publik masih banyak dijumpai dalam 

berbagai jenis pelayanan di banyak kabupaten dan kota. Ada banyak faktor 

yang menyebabkan suap dan rente birokrasi masih menjadi fenomena yang 

lazim di dalam praktik pelayanan publik di Indonesia. Di samping karena 

penghasilan aparat birokrasi yang rendah, suap dan rente birokrasi terjadi 

terjadi karena struktur birokrasi yang masih sangat dominan dalam praktik 

penyelenggaraan pelayanan publik. Struktur birokrasi memungkinkan 

birokrasi menempatkan dirinya lebih sebagai penguasa dari pada pelayan 

masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia tidak pernah ditempatkan sebagai 

salah satu bentuk kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi kepada 

warganya, tetapi sebagai kebaikan atau kemurahan yang diberikan 

pemerintah yang harus diperebutkan oleh warga yang menginginkannya. 

Akibatnya, dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik posisi warga 

begitu lemah ketika berhadapan dengan rezim pelayanan. 

Disamping itu indikator kualitas pelayanan publik berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1995 



ditegaskan bahwa pelayanan hendaknya sesuai dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Kesederhanaan yaitu prosedur atau tata cara pelayanan 

dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit -belit 

serta mudah difahami dan dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan kepastian, menyangkut : 

a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum 

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif 

c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum 

d. Rincian biaya pelayanan umum dan tata cara pembayarannya 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum 

f. Hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima pelayanan 

umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan 

pemrosesan pelayanan umum. 

3. Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum 

dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat 

memberikan  kepastian hukum. 

4. Keterbukaan dalam arti bahwa prosedur atau tata cara, 

persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi 

pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib  

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 



5. Efisien, meliputi : 

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan umum yang diberikan 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan 

persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan 

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah 

lain yang terkait 

6. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : 

a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut 

biaya yang tinggi diluar kewajaran 

b. Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk 

membayar secara umum 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

7. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan 

pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan 

distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 

8. ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

F. Konsep Pelayanan Jasa 

Jasa merupaka aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Pembedaan secara ketat antara barang dan jasa sukar dilakukan., 

karena pembelian barang tertentu seringkali disertai jasa-jasa khusus dan 



pembelian suatu jasa seringkali meliputi barang-barang yang melengkapinya, 

misalnya makanan di restoran. 

Meskipun demikian Kotler dalam Tjiptono (2002 : 23) mendefinisikan 

jasa sebagai setiap tindakan  atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible  (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Gambar di bawah ini menunjukkan kontinum barang murni hingga jasa 

murni, berdasarkan kadar berwujud dan tidak berwujudnya. 

 

Gambar 2  
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Philip Kotler dalam Payne (2000 : 8) telah membedakan empat kategori 
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b. Barang fisik dengan jasa pelengkap untuk meningkatkan daya tarik 

konsumen, contohnya komputer. 

c. Jasa utama disertai barang dan jasa minor seperti perjalanan 

penerbangan kelas satu  

d. Jasa murni seperti mengasuh bayi dan psikoterapi. 

Kategorisasi ini membuat jelas mengapa tidak mudah mendefinisikan 

ataupun memilah-milah jasa. Jasa amat beragam berdasarkan sejumlah 

faktor, termasuk apakah mereka diarahkan pada bisnis atau konsumen 

individual, memerlukan kehadiran fisik konsumen, dan bersifat equipment 

intensive atau people intensive. 

Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau 

produk-produk manufaktur. Ada empat karakteristik yang paling sering 

dijumpai (Tjiptono, 2002 : 24) yaitu : 

1. Intangibility 

Jasa bersifat intangible, maksudnya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangible 

pada jasa memiliki dua pengertian yaitu : 

Pertama jasa sebagai sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat 

dirasa. 

Kedua jasa sebagai sesuatu yang tidak dapat dengan mudah 

didefinisikan, diformulasikan atau dipahami secara rohaniah. 

2. Inseparability 



Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized out 

put, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa 

sangat peduli dengan variabilitas yang tinggi ini den seringkali mereka 

meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. 

4. Perishability  

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam 

tertentu tanpa pasien di tempat praktek seorang dokter akan berlalu atau 

hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipergunakan di 

waktu yang lain. 

Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan manufaktur, nampaknya 

perusahaan jasa ketinggalan dalam penggunaan pemasaran. George dan 

Barksdale telah melakukan survei terhadap empat ratus perusahaan jasa dan 

manufaktur, kemudian menyimpulkan bahwa perusahaan jasa : 

1. Pada umumnya kurang melakukan aktivitas bauran pemasaran seperti 

dilakukan departemen pemasaran. 

2. Kurang dalam melakukan analisis pada penawaran. 

3. Lebih senang melakukan periklanan secara internal daripada melalui 

agen-agen luar 

4. Kurang memiliki rencana penjualan menyeluruh 

5. Kurang mengembangkan program latihan penjualan 



6. Kurang menggunakan jasa-jasa perusahaan riset dan konsultan 

manajemen 

7. Kurang melakukan pengeluaran sebanyak yang tampak pada 

persentase penjualan kotor. 

Karena jasa pada umumnya bernilai tinggi dalam mutu pengalaman dan 

mutu kepercayaan, konsumen merasakan resiko yang lebih besar dalam 

pembelian mereka. Hal tersebut mangakibatkan beberapa konsekuensi 

antara lain : 

a. Konsumen umumnya lebih percaya pada kata-kata yang keluar dari 

mulut ke mulut daripada iklan layanan perusahaan. 

b. Konsumen sangat bergantung pada harga, personil dan hal-hal fisik 

dalam menilai mutu pelayanan tersebut. 

c. Konsumen akan sangat loyal kepada penyedia jasa tertentu apabila 

mereka merasa puas. 

 

G. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Pelayanan pada hakekatnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Oleh karena itu setiap organisasi berfokus pada kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini kepuasan 

pelanggan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

(Tjiptono, 1996 : 54). 

Gasparz (1997 : 34) mengatakan bahwa pada dasarnya kepuasan 

pelanggan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu keadaan di 

mana kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui 

suatu produk yang dikonsumsi. 



Sementara itu Kotler (2002 : 42) mengemukakan bahwa kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya. 

Seperti dijelaskan dalam definisi di atas, kepuasan merupakan fungsi 

dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan amat puas 

atau senang. 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan tidak semudah mengukur berat 

atau tinggi para pelanggan tersebut. Data yang diperoleh bersifat subyektif, 

sesuai dengan jawaban para responden menurut pengalaman mereka, dalam 

menggunakan suatu jenis produk tertentu. 

Metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melacak 

kepuasan pelanggan (Kotler, 2002 : 44) yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan. Banyak restoran 

dan hotel menyediakan formulir bagi tamu untuk melaporkan hal-hal 

yang mereka sukai dan tidak sukai. Rumah sakit dapat menempatkan 

kotak saran di koridor, menyediakan kartu komentar untuk diisi oleh 

pasien yang akan keluar dan mempekerjakan staf khusus untuk 

menangani keluhan pasien. Ada pula perusahaan yang menggunakan 

web pages dan e-mail untuk melaksanakan komunikasi dua arah. Bagi 



perusahaan tersebut, informasi itu merupakan sumber gagasan yang 

baik yang meyakinkan perusahaan bertindak cepat untuk menyelesaikan 

masalah. 

2. Survei kepuasan pelanggan 

Penelitian menunjukkan bahwa walaupun para pelanggan tidak puas 

terhadap satu dari setiap empat pembelian, kurang dari 5% pelanggan 

yang tidak puas akan mengeluh. Kebanyakan pelanggan akan membeli 

lebih sedikit atau berganti pemasok daripada mengajukan keluhan. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan tidak dapat menggunakan 

banyaknya keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Perusahaan-

perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan secara 

langsung dengan melakukan survei berkala. Mereka mengirimkan daftar 

pertanyaan atau menelpon pelanggan-pelanggan terakhir mereka 

sebagai sampel acak dan menanyakan apakah mereka amat puas, 

puas, biasa saja, kurang puas atau amat tidak puas terhadap berbagai 

aspek kinerja perusahaan. Mereka juga meminta pendapat pembeli 

tentang kinerja para pesaing mereka. 

3. Belanja siluman 

Perusahaan-perusahaan dapat membayar orang-orang untuk bertindak 

sebagai pembeli potensial guna melaporkan hasil temuan mereka 

tentang kekuatan dan kelemahan yang mereka alami ketika membeli 

produk perusahaan dan produk pesaing. Para pembelanja siluman itu 

bahkan dapat menyampaikan masalah tertentu untuk menguji apakah 

staf penjualan perusahaan menangani situasi tersebut dengan baik. 

Selain membayar pembelanja siluman, terkadang para manajer 



meninggalkan kantor mereka, melihat situasi penjualan perusahaan dan 

mengalami sendiri secara langsung perlakuan yang mereka terima 

sebagai “pelanggan”. 

4. Analisis Pelanggan yang hilang 

Perusahaan-perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang 

berhenti membeli atau berganti pemas ok untuk mempelajari sebabnya. 

Ketika IBM kehilangan pelanggan, perusahaan itu melakukan usaha 

yang mendalam untuk mempelajari kegagalan mereka. Bukan saja 

penting untuk melakukan wawancara keluar ketika pelanggan mulai 

berhenti membeli, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kehilangan 

pelanggan. Dimana jika meningkat, jelas menunjukkan bahwa 

perusahaan gagal memuaskan pelanggannya. 

Hirschman dalam Benveniste (1994 : 77) mengingatkan bahwa terdapat 

dua cara bagi klien (masyarakat atau pelanggan) yang tidak merasa puas 

untuk berhubungan dengan organisasi. Kalau mereka tidak menyukai 

pelayanannya, mereka dapat melakukan exit kapan saja, atau kalau hal ini 

tidak mungkin dapat dilakukan, mereka dapat menggunakan proses politik 

atau proses hukum untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. 

Dalam organisasi privat (perusahaan) biasanya pelanggan memilih 

alternatif pertama (exit) jika pelayanan yang diberikan perusahaan tidak dapat 

memuaskan mereka. Tetapi pelanggan (masyarakat) dalam organisasi publik 

biasanya memilih alternatif kedua jika mereka tidak puas dan bahkan 

berdampak pada dukungan masyarakat terhadap pemerintah. 

Oleh karena itu selaku pelayan publik sewajarnyalah organisasi 

pemerintah harus menerapkan konsep kepuasan masyarakat dalam 



pelayanannya dan hendaknya menempatkan masyarakat pada posisi yang 

harus dilayani dan dipuaskan, karena kondisi saat ini masyarakat semakin 

kritis dalam menilai kinerja pemerintah. 

H. Konsep Legitimasi 

Legitimasi secara etimologis berasal dari bahasa latin : Lex, yang berarti 

hukum, dalam hal ini konsep legitimasi selalu mengacu kepada hukum yang 

berlaku. Namun perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi bukan hanya 

mengacu pada kesesuaian hukum hormal, tetapi juga hukum-hukum 

kemasyarakatan dan norma-norma etis. Dalam hubungan ini legitimasi selalu 

akan berkaitan dengan kewenangan. 

Surbakti (1992 : 92) mengatakan bahwa legitimasi berkaitan dengan 

sikap masyarakat terhadap kewenangan, artinya apakah masyarakat 

menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan 

melaksanakan keputusan yang mengikat atau tidak. Dalam hal ini legitimasi 

dipandang sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak 

moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan 

politik. 

Pendapat senada dikemukakan Suseno (1994 : 53) dan kumorotomo 

(1992 : 41)  bahwa pada hakekatnya legitimasi adalah keabsahan kekuasaan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keabsahan itu tidak identik dengan keyakinan 

masyarakat dimana wewenang penguasa adalah wajar dan patut  ditaati. 

 Berbeda dengan Jones (1996 : 205) mengatakan bahwa legitimasi 

adalah sebuah atribut dinamis dari suatu sistem politik. Masalah legitimasi 

merupakan masalah yang utama dalam demokrasi, di mana orang-orang 



merasa  mempunyai kekuasaan kolektif untuk memberi atau memotong 

legitimasi. 

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa konsep 

legitimasi berkaitan dengan hubungan antara penguasa, pemerintah, 

pemimpin dengan yang dikuasai, yang diperintah dan dipimpin. Surbakti 

(1992 : 92) mengatakan bahwa hanya anggota masyarakat saja yang dapat 

memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah atas 

kewenangannya.  

Adapun unsur-unsur dari legitimasi adalah : 

1. Obyek legitimasi 

Easton (1997 : 171) mengemukakan adanya perbedaan obyek-obyek 

legitimasi. Disebutkan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai otoritas-

otoritas politik, seperti sebuah elit, seorang staf administrasi atau 

sekumpulan orang yang menjalankan otoritas tersebut, atau juga norma-

norma dari struktur sebuah rezim. Secara sederhana dikatakannya 

bahwa obyek legitimasi dikelompokkan pada komunitas politik rezim dan 

pemerintahan. 

2. Kebutuhan dan kadar legitimasi 

Jones (1992 : 200) mengatakan bahwa legitimasi menjadi suatu yang 

sifatnya esensial bagi sebuah sistem politik. Emmeison dalam Himawan 

(1997 : 86) bahwa pada negara demokrasi legitimasi diperoleh dari suatu 

pemilu, namun kewenangan ini sangat sulit diperoleh bagi pemerintah 

yang telah kehilangan kepercayaan dari rakyat.  

3. Tipe dan bentuk legitimasi 



Menurut Pye dalam Biner (1971 : 138) mengatakan bahwa jika legitimasi 

merupakan pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, 

maka legitimasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe, yaitu legitimasi 

kualitas pribadi, legitimasi prosedural, dan legitimasi instrumental. 

Jones (1996 : 198) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 

dua bentuk legitimasi yang dapat didefinisikan pada sistem politik.  

Kedua bentuk legitimasi tersebut adalah : 

a. Bentuk yang memberikan wewenang kepada proses-proses politik 

dasar yang meliputi juga proses yang dirancang untuk 

mengesahkan proposal-proposal khusus mengenai pemecahan 

masalah-masalah publik, 

b. Meliputi proses -proses khusus lewat mana program-program 

pemerintah disahkan. 

4. Krisis Legitimasi 

Krisis legitimasi adalah suatu kondisi di mana masyarakat tidak 

memberikan dukungan terhadap suatu sistem politik. Krisis ini biasanya 

terjadi pada masa transisi (Surbakti, 1992 : 98). Mengenai transisi 

tersebut adalah perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur 

sederhana menjadi modern dan berstruktur kompleks. Selanjutnya 

dikatakan bahwa krisis legitimasi tercermin dari memudarnya dukungan 

terhadap suatu pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

kehancuran suatu rezim, kejatuhan suatu pemerintah ataupun 

pergantian pimpinan pemerintah.  

5. Dimensi legitimasi pemerintah 



Mengukur legitimasi pemerintah merupakan hal yang tidak mudah. 

Namun demikian Jones (1996 : 205) mengemukakan bahwa indikator 

dari suatu legitimasi pemerintah bertumpu pada kepercayaan dan kerja 

sama dalam pemerintahan, sinisme publik, kebanggaan atas kesetiaan 

serta pandangan-pandangan terhadap perubahan. 

Sementara itu Rasyid (1998 : 32) mengemukakan empat dimensi 

legitimasi pemerintah. Adapun keempat dimensi legitimasi itu adalah: 

a. Kepercayaan masyarakat 

b. Penerimaan masyarakat 

c . Dukungan masyarakat 

d. Ketaatan Masyarakat 

I. Kerangka Pikir 

Terdapat lima dimensi pokok yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kelima 

dimensi pokok ini digunakan sebagai indikator variabel untuk mengukur 

tingkat kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat di Kabupaten Gowa. 

Kualitas pelayanan publik yang merupakan variabel bebas (independen 

Variabel) menjadi salah satu dimensi strategis dalam menilai tingkat legitimasi 

Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan karena 

melalui pemberian pelayanan yang berkualitas akan memenuhi tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Pada saat yang sama, kepuasan yang dirasakan masyarakat akan 

berdampak pada meningkatnya kepercayaan, penerimaan, dukungan serta 

ketaatan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Gowa. 



Secara lebih jelas dapat dilihat pada skema kerangka pikir di bawah ini : 

 

 

Gambar 3  

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis 

Dari rumusan masalah dan kerangka pikir di atas, maka diajukan suatu 

hipotesis sebagai berikut : 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan 

publik terhadap legitimasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

K. Jenis Penelitian 

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian yang digunakan adalah 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ini merupakan suatu penelitian yang 

bertujuan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Adapun dasar penelitian yang dilakukan yaitu survei. 

L. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa dengan pertimbangan bahwa : 

1. Kabupaten Gowa memiliki posisi yang strategis karena letaknya yang 

berbatasan dengan Ibu Kota Propvinsi, sehingga mendorong proses 

perkembangan yang dinamis dan perubahan yang signifikan bagi 

pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Gowa. 

2. Daerah ini tempat penulis mengabdi sehingga berkeinginan memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik di 

Kabupaten Gowa. 

Waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu mulai Bulan April sampai 

dengan Juni 2006 

M. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berhak 

mendapatkan jasa pelayanan pada Kantor Camat di Kabupaten Gowa. 

Besarnya jumlah masyarakat pengguna jasa pelayanan Kantor Camat di 

Kabupaten Gowa sehingga perlu dibatasi jumlahnya berdasarkan jumlah 

kepala keluarga atau rumah tangga di Kabupaten Gowa. 



 Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa umumnya kepala keluarga 

yang sering mewakili anggota keluarganya jika mengurus berbagai keperluan 

jasa pelayanan seperti Surat Keterangan Kelakuan Baik, Akta Jual Beli dan 

Hibah, Surat Pengantar IMB dan berbagai pelayanan lainnya pada Kantor 

Camat di Kabupaten Gowa.  

Gambaran Jumlah kepala keluarga atau rumah tangga masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. 

Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Gowa 

Jumlah Jumlah
Penduduk Rumah Tangga

1 2 3 4
1. Bontonompo 60.038 13.419
2. Bajeng 70.763 15.922
3. Pallangga 68.493 14.957
4. Barombong 26.787 5.736
5. Somba Opu 87.115 18.326
6. Bontomarannu 43.241 9.658
7. Parangloe 25.907 6.548
8. Tinggimoncong 32.364 6.586
9. Tombolo Pao 22.791 4.449
10. Bungaya 29.475 7.527
11. Tompobulu 28.721 6.860
12. Biringbulu 32.618 9.906

528.313 119.894
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2005

NO Kecamatan

 
 

Melihat banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti, dan adanya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka digunakan sampel yang diambil 

dari populasi. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

sampel wilayah (area sampling) yang dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama ditentukan wilayah sampel sebanyak tiga kecamatan berdasarkan 



kondisi geografis kecamatan yang terdiri dari dataran rendah, daerah pesisir 

dan dataran tinggi, sehingga masing-masing dapat mewakili kecamatan pada 

kondisi geografis yang sama. Pada tahap kedua ditentukan orang-orang yang 

ada pada tiga wilayah sampel kecamatan secara acak dan proporsional. 

 Ketiga sampel wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 

Pembagian Wilayah Sampel Berdasarkan Kondisi Geografis Kecamatan 

1 2 3 4 5
1. Dataran Rendah Bajeng, Pallangga Somba Opu 18.326

Somba Opu,Bontomarannu

2. Daerah Pesisir Bontonompo, Barombong Barombong 5.736

3. Dataran Tinggi Parangloe, Tg Moncong Bungaya 7.527
Tombolopao, Bungaya
Tompobulu, Biringbulu

Jumlah 31.589
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2005

 

Untuk menentukan besarnya jumlah sampel di tiga wilayah kecamatan 

digunakan tabel penentuan jumlah sampel dari tabel Isaac dan Michael, dan 

setelah melihat tabel dengan tingkat kesalahan 5% ditentukan sampel 

sebanyak 348 rumah tangga (Sugiyono, 2003 : 99). 

Pengambilan subyek dari setiap wilayah ditentukan seimbang atau 

sebanding dengan banyaknya subyek pada masing-masing wilayah sampel. 

Secara lebih jelas jumlah subyek pada masing-masing wilayah sampel adalah 

sebagai berikut : 

1. Kecamatan Somba Opu 

              18.326 
n 1   =                   X    348 = 201 rumah tangga 
              31.589 
 

2. Kecamatan Barombong 



              5.736 
n 2   =                   X    348 =  63 rumah tangga 
             31.589 

 

3. Kecamatan Bungaya  

n 3   = 348 – (201 + 63)  = 84 rumah tangga 
 

N. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam rangka penelitian ini terdiri atas dua 

kelompok, yaitu ; 

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari para responden, dalam hal 

ini masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Kantor Camat di 

Kabupaten Gowa. 

2. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari berbagai laporan dan 

dokumentasi yang menyangkut pelayanan publik pada Kantor Camat di 

Kabupaten Gowa. 

O. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu : 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

kemudian dibagikan kepada setiap responden untuk diisi atau dijawab. 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini berupa pertanyaan 

tertutup yang bertujuan mendapatkan data yang valid dan realiabel mengenai 

variabel yang akan diukur. 

2. Wawancara  



Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dan informan guna melengkapi data yang belum terjaring melalui kuesioner. 

3. Observasi  

Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, dengan melihat dan mengamati 

secara langsung pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan meneliti catatan-catatan atau arsip yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

P. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik inferensial yaitu 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 1993 : 108). Dan jenis statistik yang 

digunakan adalah statistik korelasi dan regresi. 

Teknik korelasi digunakan untuk menganalisis kuatnya hubungan antar 

variabel, sedangkan regresi  digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai 

variabel tertentu bila variabel lain berubah. 

Regresi digunakan untuk analisis antara satu variabel dengan variabel 

lain yang secara konseptual memiliki hubungan kausal atau fungsional. Bila 

secara konseptual antara variabel tidak mempunyai hubungan maka analisis 

regresi tidak dilakukan, tetapi cukup dengan analisis korelasi. Jadi analisis 



regresi dilakukan setelah didahului dengan analisis korelasi (Sugiyono, 1993 : 

167). 

 

Rumus korelasi product moment yang digunakan adalah : 

                n?  XiYi – ( ? Xi ) ( ? Yi )   
r =  

                  {n?  Xi2 – ( ? Xi )2?  {n?  Yi2 – ( ? Yi )2 ? 

 

Adapun model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk 

menghitung koefisien regresi adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi (r) yang diperoleh, akan 

dikonsultasikan dengan nilai (r) pada tabel. Jika r hitung lebih besardari  r 

tabel pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

positif dan signifikan antara kualitas pelayanan publik terhadap legitimasi 

pemerintah kecamatan. 

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara 

menyeluruh dengan taraf signifikansi 5%, dilakukan dengan 

mengkonsultasikan nilai F pada tabel. Jika F hitung > F tabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel X secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap Variabel Y, dengan kata lain bahwa skor pada variabel X dapat 

digunakan untuk memprediksi skor pada variabel Y. 

Selanjutnya untuk memperkecil terjadinya resiko kesalahan perhitungan 

korelasi dan regresi dilakukan melalui komputer dengan Program SPSS for 

Windows .  

 



Q. Definisi Konsep 

Kualitas pelayanan publik adalah berbagai bentuk pelayanan yang 

diberiakan oleh Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Gowa untuk memenuhi 

tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik, 

murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Variabel ini merupakan Variabel bebas 

yang diukur melalui lima indikator variabel, sebagai berikut: 

1. Faktor fisik (tangibles ) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi. 

2. Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness ) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. 

4. Jaminan (assurance) mencakup pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan 

dan keyakinan. 

5. Empati (empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. 

Variabel terikat adalah legitimasi Pemerintah Kecamatan. Adapun yang 

dimaksud legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap 

hak moral pemimpin dan aparat pemerintah untuk membuat dan 

melaksanakan kebijakan publik.  

Variabel ini mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, penerimaan 

masyarakat, dukungan masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap 



Pemerintah kecamatan melalui tingkat kepuasan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Untuk memudahkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti 

ditentukan indikator dari setiap variabel dengan mengacu pada landasan teori 

yang ada. Adapun indikator dan jumlah butir pertanyaan yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

i. Indikator kualitas pelayanan publik 

1. Faktor Fisik (tangibles) terdiri dari empat butir 

pertanyaan/pernyataan meliputi peralatan komputer, formulir 

pelayanan, keberadaan pegawai dan penataan loket pelayanan. 

2. Kehandalan (Reliability) terdiri dari empat butir 

pertanyan/pernyataan meliputi kemampuan pegawai dalam 

melayani dan memberikan pelayanan yang adil serta sikap yang 

jujur kepada masyarakat. 

3. Daya tanggap (responsiveness) terdiri dari tiga butir 

pertanyaan/pernyataan meliputi pelayanan yang cepat, informasi 

yang jelas dan tanggapan yang cepat terhadap adanya keluhan 

dari masyarakat. 

4. Jaminan (assurance) terdiri dari tiga butir pertanyaan meliputi 

penguasaan peraturan pelayanan, pemahaman terhadap prosedur 

dan sikap ramah dan sopan yang ditunjukkan oleh petugas 

pelayanan. 

5. Empati terdiri dari empat butir pertanyaan/pernyataan meliputi 

kemampuan pegawai dalam menjalin hubungan secara pribadi, 



komunikasi yang baik, perhatian khusus dan penampilan yang 

menarik. 

ii. Indikator Legitimasi Pemerintah Kecamatan 

1. Kepercayaan masyarakat terdiri dari dua butir pertanyaan / 

pernyataan meliputi kepercayaan masyarakat terhadap  

a. Informasi 

b. Janji yang diberikan pemerintah. 

2. Penerimaan Masyarakat terdiri dari dua butir pertanyaan / 

pernyataan meliputi : 

a. Penerimaan 

b. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. 

3. Dukungan masyarakat terdiri dari dua butir pertanyaan / pernyataan 

meliputi : 

a. Keaktifan bergotong-royong 

b. Kewajiban membayar pajak 

4. Ketaatan masyarakat terdiri dari dua butir pertanyaan / pernyataan 

meliputi : 

a. ketaatan terhadap peraturan 

b. Keinginan berpartisipasi 

h. Pengukuran Konsep 

Untuk mengkuantifikasikan jawaban responden yang diperoleh melalui 

kuesioner, mengenai tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

pada Kantor Camat di Kabupaten Gowa dan tingkat legitimasi pemerintah 



kecamatan, digunakan skala likert yang terdiri dari empat tingkat. Keempat 

penilaian tersebut diberikan bobot sebagai berikut : 

a. Jawaban Sangat Baik / Sangat Puas diberi bobot = 4 

b. Jawaban Baik / Puas diberi bobot = 3 

c. Jawaban Tidak Baik / Tidak Puas diberi bobot = 2 

d. Jawaban Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Puas diberi bobot = 1 

Adapun interval nilai yang digunakan untuk mengetahui tanggapan 

responden berdasarkan jumlah butir pertanyaan pada setiap variabel adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor Fisik  

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai terendah) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 4 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 16 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 

4  6  9  13  16 

 

 

2. Kehandalan  

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai terendah) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 4 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 16 

 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 



4  6  9  13  16 

 

3. Daya tanggap  

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai te rendah) X 3 (Jumlah butir pertanyaan) = 3 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 3 (Jumlah butir pertanyaan) = 12 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 

3  5  7  10  12 

 

 

4. Jaminan  

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai terendah) X 3 (Jumlah butir pertanyaan) = 3 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 3 (Jumlah butir pertanyaan) = 12 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 

3  5  7  10  12 

 

5. Empati 

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai terendah) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 4 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 4 (Jumlah butir pertanyaan) = 16 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 

4  6  9  13  16 



 

 

6. Legitimasi Pemerintah Kecamatan 

- Skor Terendah : 1 (bobot nilai terendah) X 8 (Jumlah butir pertanyaan) = 8 

- Skor Tertinggi : 4 (bobot nilai tertinggi) X 8 (Jumlah butir pertanyaan) = 32 

Sehingga secara kontinum, skala interval dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

STB  TB  B  SB 

8  13  19  26  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

R. Letak Geografis 

Secara geografis Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan provinsi 

Sulawesi Selatan. Luas wilayah mencapai 1833,33 Km persegi atau sekitar 

3,01 % dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini sebagian 

besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 80,17 % dan sisanya merupakan 

dataran rendah sekitar 19,83 %. 

Luasnya wilayah Kabupaten Gowa merupakan potensi bagi 

pengembangan beragam sumber daya alam guna mendorong pembangunan 

daerah. Potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi pertanian dalam 

arti luas, dimana pembangunan sektor pertanian bertumpu pada tanaman 

pangan. Hal ini dimungkinkan mengingat mengingat pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura sebagian besar dikelola dalam bentuk pertanian 

rakyat dan menjadi alat utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. 

Secara administratif wilayah Kabupaten Gowa terbagi atas 12 

kecamatan dan 151 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten gowa 

berdasarkan luas wilayah kecamatan secara lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. 

Luas Daerah Dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Gowa 

Luas Persentase Jumlah
Wilayah (Km²) (%) Desa/Kel.

1 2 3 4 5
1. Bontonompo 59,63 3,17 22
2. Bajeng 79,13 4,2 20
3. Pallangga 48,29 2,56 16
4. Barombong 20,62 1,09 7
5. Somba Opu 28,06 1,49 14
6. Bontomarannu 137,59 7,31 15
7. Parangloe 313,16 16,63 10
8. Tinggimoncong 275,63 14,64 9
9. Tombolo Pao 251,82 13,37 8
10. Bungaya 317,99 16,88 12
11. Tompobulu 132,99 7,06 8
12. Biringbulu 218,39 11,6 10

1883,3 100 151
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam angka 2002

KecamatanNO

 

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Gowa, adalah : 

- Sebelah Utara berbatasab dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan 

Bone. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan 

Bantaeng. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, dan Jeneponto. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Selat Makassar 

(Kota Makassar). 

Letak Kabupaten Gowa   yang berbatasan langsung dengan Kota 

Makassar memiliki posisi yang strategis secara dari aspek ekonomi. Posisi ini 

semakin dipertegas dengan daerah-daerah perbatasan lainnyayang 

mempunyai karakteristik dan keragaman antara satu dengan yang lainnya, 



dimana secara fungsional akan saling mendukung di dalam memajukan 

wilayahnya. 

S. Keadaan Demografis 

Berdasarkan data tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Gowa 

mencapai 528.313 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 281 

jiwa per Km2, dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan 

Somba Opu yang mencapai 3.101 jiwa per Km2, sedangkan kepadatan 

penduduk terendah di Kecamatan Parangloe yang hanya mencapai 83 jiwa 

per Km2. 

Ketimpangan distribusi penduduk ini, semakin terlihat jika dicermati 

persentase penduduk dan luas wilayah. Kecamatan Somba Opu yang hanya 

memiliki luas 1,49 % dari total luas Kabupaten Gowa dihuni sekitar 16,49 % 

dari total penduduk Kabupaten Gowa. Pada sisi lain Kecamatan 

Tinggimoncong yang memiliki wilayah luas yaitu 14,63 % dari total luas 

Kabupaten Gowa hanya dihuni oleh sekitar 6,12 % penduduk. 

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah 

Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah Ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel   4. 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk 

Menurut Kecamatan  di Kabupaten Gowa 

Jumlah Jumlah Kepadatan
Penduduk Rumah Penduduk

Tangga Per Km2
1 2 3 4 5

1. Bontonompo 60.038 13.419 1.007
2. Bajeng 70.763 15.922 894
3. Pallangga 68.493 14.957 1.418
4. Barombong 26.787 5.736 1.299
5. Somba Opu 87.115 18.326 3.101
6. Bontomarannu 43.241 9.658 314
7. Parangloe 25.907 6.548 83
8. Tinggimoncong 32.364 6.586 117
9. Tombolo Pao 22.791 4.449 91
10. Bungaya 29.475 7.527 93
11. Tompobulu 28.721 6.860 216
12. Biringbulu 32.618 9.906 149

528.313 119.894 281
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2002

NO Kecamatan

 

Komposisi penduduk berdasarkan struktur umur, secara umum usia 

dewasa mencapai 360.077 jiwa atau sekitar  68,16 % melebihi usia anak-

anak yang hanya mencapai  31,84 % dari total penduduk Kabupaten Gowa. 

Jumlah penduduk tersebut terhimpun di dalam 119.894 Rumah tangga, yang 

berarti rata -rata penduduk per rumah tangga sekitar 4 orang. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Klasifikasi Dewasa dan  

Anak-anak Di Kabupaten Gowa 

Dewasa Anak-anak Jumlah
1 2 3 4 5

1. Bontonompo 41.976 18.062 60.038
2. Bajeng 49.313 21.450 70.763
3. Pallangga 46.428 22.065 68.493
4. Barombong 18.053 8.735 26.788
5. Somba Opu 58.600 28.515 87.115
6. Bontomarannu 29.443 13.798 43.241
7. Parangloe 17.561 8.346 25.907
8. Tinggimoncong 22.264 10.100 32.364
9. Tombolo Pao 15.066 7.725 22.791
10. Bungaya 19.416 10.059 29.475
11. Tompobulu 19.573 9.147 28.720
12. Biringbulu 22.384 10.234 32.618

360.077 168.236 528.313
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2002

KlasifikasiNO Kecamatan

 

Selain itu indikator kependudukan yang sangat signifikan untuk 

mengamati tingkat perkembangan sumber daya manusia suatu daerah yaitu 

struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data terakhir 

tahun 2002, tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Gowa 

terdiri atas 20,29 % tidak/belum pernah sekolah, 18,13% yang sementara 

sekolah dan 61,58% yang tidak bersekolah lagi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 6. 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin 

Dan Status Pendidikan Di Kabupaten Gowa 

Pendidikan
Yang Ditamatkan

1 2 3 4

Tidak Pernah Sekolah 18,4 22,18 20,29

Masih Sekolah
- SD/MI/Setara 8,74 7,86 8,3
- SLTP/MTs/Sederajat/Kej. 4,82 5,17 5
- SLTA/MA/Sederajat/Kej. 4,78 1,78 3,28
- Diploma I Ke atas 1,59 1,51 1,55
Tidak Bersekolah Lagi 61,66 61,5 61,58

Jumlah 100 100 100
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2002

Laki-laki Perempuan Jumlah

 

Jika diamati tingkat pendidikan yang ditamatkan, data menunjukkan 

bahwa 57,94 % penduduk Kabupaten gowa yang berpendidikan rendah yaitu 

mereka yang hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar. 

Komposisi tingkat pendidikan penduduk ini lebih rendah jika dilihat dari 

persentase penduduk yang menamatkan pendidikan hingga akademi dan 

perguruan tinggi yaitu mencapai 3,87 % dari total penduduk. 

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 7. 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin 

Dan Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kabupaten Gowa 
Pendidikan

Yang Ditamatkan
1 2 3 4

Tidak/Belum Tamat SD 28,49 28,52 28,5
SD/MI 26,29 32,76 29,44
SLTP/MTs/Sederajat/Kej. 19,74 16,62 18,21
SLTA/MA/Sederajat/Kej. 21,05 18,82 19,97
Diploma I/II 0,32 0,69 0,5
Diploma III/SARMUD 0,87 0,68 0,77
Diploma IV/S1,S2,S3 3,25 1,91 2,6

100 100 100
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2002

Laki-laki Perempuan Total

 

T. Visi, Misi dan Arah Kebijakan 

Tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Gowa didasarkan pada 

visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2000 – 2004. 

Visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai adalah : “Terwujudnya 

Kabupaten Gowa yang sejajar dengan daerah termaju di Indonesia serta 

menjadi daerah andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mensejahterakan 

masyarakat lahir dan batin”. 

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Gowa, maka ditetapkan misi yang 

menjadi sasaran sebagai berikut : 

1. Menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal (investasi) melalui 

pengembangan kerjasama dengan Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi 

sulawesi Selatan). 



2. Menjadi pionir pengembangan kerja sama wilayah dan interkoneksitas 

antar daerah, khususnya untuk daerah-daerah di sepanjang pantai 

selatan provinsi sulawesi selatan. 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya 

alam dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) dan berwawasan lingkungan. 

4. Mengembangkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui 

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan. 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ditinjau dari aspek 

material berupa peningkatan pendapatan perkapita, maupun dari aspek 

spiritual berupa peningkatan kualitas keagamaan menuju kehidupan 

keagamaan yang lebih religius. 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka Kabupaten Gowa 

merumuskan arah kebijakan dan strategi dasar pembangunan Kabupaten 

Gowa, yaitu : 

a. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam mempunyai peranan yang amat penting dan 

strategis karena dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang diperlukan 

dalam mengembangkan berbagai aktivitas pembangunan di daerah. Oleh 

karena itu efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam mempunyai 

upayameningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Gowa.  

b. Pengembangan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pengembangan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. 



Upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan haltersebut antara lain 

pengembangan rentang kendali pemerintahan, peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan sumber daya manusia, penciptaan harmonisasi kerja, 

pendelegasian kewenangan baik secara wilayah (kecamatan) maupun secara 

sektoral (dinas dan unit kerja lingkup pemerintah kabupaten). 

Kesemua upaya tersebut diharapkan bermuara pada peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas pelayanan publik dan 

biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan adanya 

penghematan dalam penggunaan sumber daya. 

c. Peningkatan Kemampuan Aparat 

Dalam perspektif otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu 

merumuskan formulasi perencanaan pembangunan daerah dan menyusun 

kerangka implementasi secara lebih mandiri dan otonom. Namun hal tersebut 

hanya dapat diwujudkan apabila aparat pemerintah daerah memiliki kualifikasi 

dan kompetensi yang memadai dengan senantiasa mengembangkan 

prakarsa, kreativitas dan inisiatif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 

Gowa memberikan perhatian terhadap peningkatan kemampuan aparat, 

melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat struktural dan fungsional. 

d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Dalam perspektif otonomi daerah salah satu sumber penting dalam 

pembiayaan pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah. 

Disamping itu pendapatan asli daerah seringkali menjadi indikator utama 

untuk menilai kemampuan daerah dalam memobilisasi dana dan kemandirian 



daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

e. Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan bahwa 

pemerintah harus bersikap transparan dan mengembangkan akuntabilitas 

publik dalam menjalankan roda pemerintahan dan aktivitas pembangunan. 

Tuntutan dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik 

mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical 

reporting yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat akan tetapi melakukan 

pula horizontal reporting yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada 

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

U. Kedudukan Pemerintah Kecamatan 

Pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 05 tahun 2001 tentang 

pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa. 

Dalam perspektif undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai 

perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan demikian camat tidak 

secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan 

pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta 

kewenangan residu. 

Jika dilihat dari karakteristik pekerjaannya, kecamatan dapat 

dikelompokkan ke dalam jajaran unsur lini tetapi dengan nama unsur lini 

kewilayahan. Pengelompokan ini untuk membedakan dengan unsur lini teknis 



pada dinas daerah. Sebagai unsur lini kewilayahan camat beserta jajarannya 

bersifat operasional memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Kewenangan camat merupakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari bupati, 

camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Sejauh ini 

kewenangan yang dilaksanakan oleh camat sebagai pimpinan pemerintahan 

kecamatan adalah : 

1. Kewenangan di bidang pemerintahan 

2. kewenangan di bidang kependudukan 

a. Penandatanganan KTP 

b. Kartu Keluarga 

c . Legalisasi Surat Keterangan Kependudukan 

3. Kewenangan di bidang perizinan 

a. IMB untuk rumah tinggal 

b. SITU untuk usaha kecil 

c . HO/Undang-undang Gangguan nonpolutif untuk usaha kecil 

d. Legalisasi surat-surat keterangan 

4. Kewenangan di bidang pembangunan 

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan 

b. Pengawasan Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan 

5. Kewenangan di bidang pemungutan Pajak dan Retribusi daerah 

6. Kewenangan di bidang keagrariaan/pertanahan 

Melayani pembuatan akta tanah selaku Pejabat Sementara Pembuat 

Akta Tanah 

7. Kewenangan di bidang kemasyarakatan 



Untuk membantu pelaksanaan kewenangan Camat, telah ditetapkan 

struktur organisasi Pemerintah Kecamatan yang menggambarkan rentang 

kendali dan tingkat hierarki pada Pemerintah Kecamatan.  

Adapun struktur organisasi pemerintah kecamatan berdasarkan 

peraturan daerah nomor 05 tahun 2001 dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

Gambar 4. 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perda Kab. Gowa Nomor 05 Tahun 2001 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

V. Deskripsi Responden 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

masyarakat pengguna jasa pelayanan kantor camat di Kabupaten Gowa. 

Jenis pelayanan kantor camat yang diteliti antara lain pelayanan di bidang 

kependudukan (KTP, KK dan legalisasi surat keterangan kependudukan), 

Pelayanan di bidang Pertanahan (pembuatan akta tanah), Pelayanan di 

bidang pembangunan (surat pengantar IMB) dan pelayanan di bidang 

usaha/ekonomi (surat pengantar SITU). Adapun deskripsi responden yang 

diperoleh dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi tentang deskripsi 

responden menurut jenis kelamin yaitu sebagian besar responden adalah 

laki-laki sebanyak 295 orang (85 %) dan sisanya 53 orang (15 %) adalah 

perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Banyaknya Persentase
(Orang) (%)

Laki - laki 295 85
Perempuan 53 15
Jumlah 348 100
Sumber : Data Primer Diolah

Jenis Kelamin

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya responden adalah laki-

laki. Hal ini tidak terlepas dari populas i yang dipilih sebagai sampel adalah 

kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki, sehingga wajar jika 

yang terpilih menjadi responden kebanyakan laki-laki. 

2. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan mengenai deskripsi 

responden menurut tingkat pendidikan diketahui bahwa 12 % atau 41 

responden berpendidikan terakhir S1. Selanjutnya jumlah responden yang 

terbesar berpendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 34 % atau 120 orang. 

Sedangkan 97 orang berpendidikan SLTP dan 73 orang berpendidikan SD 

dan sisanya sekitar 3 % atau 17 orang tidak tamat SD. Secara lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9 

Deskripsi Responen Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Banyaknya Persentase
(Orang) (%)

Tidak Tamat SD 17 5
S D 73 21

S L T P 97 28
S L T A 120 34

S 1 41 12
Jumlah 348 100

Sumber : Data Primer Diolah

Pendidikan Terakhir

 

Melihat data di atas dapat dijelaskan bahwa jawaban yang didapatkan 

dari responden secara langsung adalah sesuai dengan jawaban yang 

diharapkan, dimana responden dapat menjawab pertanyaan berdasarkan apa 

yang dirasakan dan yang diharapkan. 

Banyaknya responden yang berpendidikan menengah ke atas (SLTA 

dan S1) yaitu sekitar 46 % berakibat tingginya ekspektasi atau harapan 

responden terhadap kualitas pelayanan  yang baik, hal ini dimungkinkan 

karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula 

harapan akan pelayanan yang baik sehingga cenderung tidak memberikan 

kepuasan pada saat menerima jasa pelayanan pada kantor camat.  

3. Jenis Pekerjaan  

Pekerjaan merupakan aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Status pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat 

ekspektasi seseorang terhadap kualitas pelayanan yang dibutuhkan. Semakin 

baik status pekerjaan seseorang semakin tinggi harapan akan kualitas 

pelayanan yang baik. Sebaliknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh 



atau petani terkadang tidak mempersoalkan lambat atau berbelit-belitnya 

urusan pelayanan di kantor camat sehingga tingkat kepuasannya tergolong 

rendah. 

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa 15 % 

atau 53 orang responden bekerja sebagai pegawai negeri. Selanjutnya 14 % 

atau 48 orang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta, 76 orang sebagai 

wiraswasta, 55 orang bekerja sebagai buruh dan sisanyasebesar 33 % atau 

116 orang sebagai petani. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

 

Tabel 10 

Deskripsi Responen Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Banyaknya Persentase
(Orang) (%)

Pegawai Negeri 53 15
Pegawai Swasta 48 14

Wiraswasta 76 22
Buruh 55 16
Petani 116 33
Jumlah 348 100

Sumber : Data Primer Diolah

Jenis Pekerjaan

 

Dengan data mengenai pekerjaan di atas dapat menggambarkan 

jawaban yang didapatkan dari responden sudah dapat mewakili masyarakat 

yang mendapatkan jasa pelayanan di kantor camat. 

4. Tingkat Pendapatan  

Tingkat pendapatan responden merupakan gambaran status ekonomi 

masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

menggambarkan status sosial seseorang di masyarakat. Tingkat pendapatan 



seseorang sangat menentukan kemampuan  membayar jasa pelayanan yang 

didapatkan pada kantor camat. Banyaknya responden atau sekitar 60 % yang 

memiliki tingkat pendapatan rendah atau menengah ke bawah berarti ada 

cenderung sebagian besar responden merasa terbebani akan biaya 

pelayanan yang harus dikeluarkan sehingga dapat berakibat ketidakpuasan 

sebagian besar responden terhadap pelayanan yang murah dan berkualitas.  

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa responden yang 

memilik pendapatan sebesar = Rp. 500.000 perbulan sebanyak 97 orang atau 

28 %, tingkat pendapatan Rp. 510.000 – 1.000.000 sebanyak 110 orang atau 

31 %, tingkat pendapatan Rp. 1.010.000 – Rp. 1.500.000 sebanyak 25 % dan 

sisanya sebesar 16 % atau 55 orang memiliki tingkat pendapatan > 

Rp.1.500.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11 

Deskripsi Responen Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Tingkat Pendapatan Banyaknya Persentase
(Rp) (Orang) (%)

= 500.000 97 28
510.000 - 1.000.000 110 31

1.010.000 - 1.500.000 86 25
> 1.500.000 55 16

Jumlah 348 100
Sumber : Data Primer Diolah  

W. Gambaran Kualitas Pelayanan Publik dan Legitimasi Pemerintah 

Kecamatan 

1. Kualitas Pelayanan Publik 

Setiap organisasi pemerintah bertujuan melayani masyarakatnya (public 

service). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya 

melayani masyarakat harus dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat 

sehingga pada saat yang sama kepuasan yang dirasakan masyarakat akan 



memberikan dampak pada meningkatnya kepercayaan, penerimaan, 

dukungan serta ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terdapat lima dimensi pokok 

yang perlu diperhatikan sebagai indikator tingkat kualitas pelayanan publik. 

Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut yaitu dimensi faktor fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. 

Kelima dimensi pokok ini saling berhubungan antara satu sama lain dan 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk selanjutnya 

akan diuraikan gambaran masing-masing dimensi kualitas pelayanan 

berdasarkan jawaban yang didapatkan dari responden. 

a. Dimensi Faktor fisik 

Variabel kualitas pelayanan publik dimensi faktor fisik diukur melalui 

fasilitas fisik dan perlengkapan yang digunakan berupa peralatan komputer, 

formulir (blanko) pelayanan dan penataan loket pelayanan. Disamping itu 

faktor lain yang diperhatikan terkait dengan dimensi faktor fisik yaitu 

penampilan dan kemampuan pegawai kantor camat dalam membantu 

pemohon (masyarakat) dalam mengisi formulir. 

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

dimensi faktor fisik dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 12 
Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

Dimensi Faktor fisik 

Jumlah Persentase Jumlah
Responden (%) Nilai

4 - 6 Sangat Tidak Baik 116 33 642
7 - 9 Tidak Baik 158 45 1.211

10 - 13 Baik 68 20 774
14 - 16 Sangat Baik 6 2 86

Jumlah 348 100 2.713
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa penilaian responden terhadap kualitas 

pelayanan publik dimensi faktor fisik cenderung tidak baik. Hal ini terlihat dari 

sebagian besar tanggapan responden atau 45 % berada pada kategori tidak 

baik, 33 % atau 116 responden menilai sangat tidak baik, sedangkan sisanya 

yang menilai baik sebanyak 68 orang atau 20 % dan hanya 6 orang atau 2 % 

menilai sangat baik. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel kualitas 

pelayanan publik dimensi faktor fisik secara keseluruhan masih tergolong 

pada kategori tidak baik atau rendah sesuai dengan jumlah total nilai yaitu 

2.713 yang berada pada interval kriterium tidak baik. 

b. Dimensi Kehandalan 

Variabel kualitas pelayanan publik dimensi kehandalan diukur melalui 

kemampuan pegawai dalam meberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. Indikator ini lebih banyak berfokus pada 

sikap dan kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

dimensi faktor fisik dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 



Tabel 13 
Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

Dimensi Kehandalan 

Jumlah Persentase Jumlah
Responden (%) Nilai

4 - 6 Sangat Tidak Baik 155 44 860
7 - 9 Tidak Baik 117 34 880

10 - 13 Baik 62 18 716
14 - 16 Sangat Baik 14 4 199

Jumlah 348 100 2.655
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa penilaian responden terhadap kualitas 

pelayanan publik dimensi kehandalan cenderung tidak baik. Hal ini terlihat 

dari sebagian besar tanggapan responden atau 44 % berada pada kategori 

sangat tidak baik, 34 % atau 117 responden menilai tidak baik, sedangkan 

sisanya yang menilai baik sebanyak 62 orang atau 18 % dan hanya 14 orang 

atau 4 % menilai sangat baik. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel 

kualitas pelayanan publik dimensi kehandalan dengan total nilai 2.655 secara 

keseluruhan berada pada interval kriterium tidak baik. 

 

c. Dimensi Daya tanggap 

Variabel kualitas pelayanan publik dimensi daya tanggap diukur melalui 

keinginan dan kemampuan para pegawai di kantor camat untuk membantu 

masyarakat pengguna jasa pelayanan dan memberikan pelayanan yang 

cepat. Kriteria yang dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan dimensi daya 

tanggap antara lain pelayanan yang cepat yang dirasakan masyarakat dan 

tanggapan atau respon yang cepat dari pegawai kantor camat jika muncul 

keluhan dari pengguna jasa pelayanan kantor camat. Disamping itu kriteria 



lain yang dijadikan ukuran adalah kemampuan pegawai kantor camat 

memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. 

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

dimensi daya tanggap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 14 
Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

Dimensi Daya tanggap 

Jumlah Persentase Jumlah
Responden (%) Nilai

3 - 4 Sangat Tidak Baik 106 30 401
5 - 7 Tidak Baik 170 50 954
8 - 10 Baik 67 19 587
11 - 12 Sangat Baik 5 1 55

Jumlah 348 100 1.997
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa tanggapan responden terhadap 

kualitas pelayanan publik dimensi daya tanggap masih barada pada kategori 

tidak baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar tanggapan responden atau 50 

% berada pada kategori tidak baik, 30 % atau 106 responden menilai sangat 

tidak baik, sedangkan sisanya yang menilai baik sebanyak 67 orang atau 19 

% dan hanya 5 orang atau 1 % yang menilai sangat baik. Hasil ini dapat 

diinterpretasikan bahwa variabel kualitas pelayanan publik dimensi daya 

tanggap secara keseluruhan masih berada pada kategori tidak baik. 

d. Dimensi Jaminan 

Variabel kualitas pelayanan publik dimensi jaminan mencakup 

pengetahuan dan kesopanan pegawai kantor camat dalam memberikan 

pelayanan sehingga masyarakat merasa percaya dan yakin akan pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai kantor camat. Pengetahuan dan kemampuan 



yang harus dimiliki oleh setiap pegawai kantor camat terkait dengan 

pelayanan yang diberikan adalah pengetahuan dan penguasaan peraturan 

atau prosedur pelayanan sehingga pegawai kantor camat mampu melayani 

masyarakat dengan tepat. Disamping itu kriteria lain yang terkait dengan 

kualitas pelayanan publik dimensi jaminan adalah sikap pegawai kantor 

camat yang senantiasa bertindak ramah dan sopan sehingga masyarakat 

pengguna jasa pelayanan merasa nyaman. 

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

dimensi jaminan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 15 
Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

Dimensi Jaminan 

Jumlah Persentase Jumlah 
Responden (%) Nilai

3 - 4 Sangat Tidak Baik 109 31 411
5 - 7 Tidak Baik 170 49 943
8 - 10 Baik 63 18 551
11 - 12 Sangat Baik 6 2 67

Jumlah 348 100 1.972
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar tanggapan responden 

atau 49 % berada pada kategori tidak baik, 31 % atau 109 responden menilai 

sangat tidak baik, sedangkan sisanya yang menilai baik sebanyak 63 orang 

atau 18 % dan hanya 6 orang atau 2 % menilai sangat baik.  

Melihat banyaknya responden yang menilai tidak baik dengan jumlah 

total nilai yaitu 1.972 berada pada interval kriterium tidak baik sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan variabel kualitas pelayanan 

publik dimensi jaminan dapat dinilai tidak baik. 

e. Dimensi Empati 



Tolok ukur variabel kualitas pelayanan publik dimensi empati meliputi 

kemampuan pegawai kantor camat menjalin hubungan secara pribadi dan 

berkomunikasi dengan baik sehingga masyarakat merasa nyaman dilayani 

dalam suasana keakraban. Disamping itu pegawai kantor camat senantiasa 

memberikan perhatian khusus jika terjadi masalah pelayanan yang dialami 

oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan kantor camat. 

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

dimensi empati dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 16 
Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

Dimensi Empati 

Jumlah Persentase Jumlah
Responden (%) Nilai

4 - 6 Sangat Tidak Baik 139 40 767
7 - 9 Tidak Baik 139 40 1.055

10 - 13 Baik 55 16 635
14 - 16 Sangat Baik 15 4 211

Jumlah 348 100 2.668
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar tanggapan responden 

atau 40 % menilai kualitas pelayanan publik dimensi empati masih pada 

kategori tidak baik, dan 40 % atau 139 responden menilai sangat tidak baik, 

sedangkan sisanya yang menilai baik sebanyak 55 orang atau 16 % dan 

penilaian sangat baik berasal dari  6 orang atau 2 %. Setelah melihat 

persentase penilaian responden dan jumlah total nilai sebesar 2.688 berada 

pada kriterium tidak baik sehingga secara keseluruhan hasil ini dapat 

diinterpretasikan bahwa variabel kualitas pelayanan publik dimensi empati 

dapat dinyatakan tidak baik. 



Untuk mengetahui rata -rata tanggapan responden secara keseluruhan 

terhadap lima dimensi kualitas pelayanan publik maka ditabulasikan secara 

keseluruhan tanggapan responden dalam menilai setiap dimensi kualitas 

pelayanan publik. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel rangkuman 

dibawah ini : 

 

Tabel 17 

Rangkuman Tanggapan responden terhadap Kualitas Pelayanan publik  

STB TB B SB
1. Faktor fisik 33 45 20 2 100
2. Kehandalan 45 34 18 4 100
3. Daya tanggap 30 49 19 1 100
4. Jaminan 31 49 18 2 100
5. Empati 40 40 16 4 100

Rata-rata 35,8 43,4 18,2 2,6 100
Sumber : Data Primer Diolah

NO DIMENSI PERSENTASE JUMLAH RESPONDEN JUMLAH

 

Berdasarkan tabulasi secara keseluruhan tanggapan responden 

terhadap dimensi kualitas pelayanan publik diketahui bahwa secara 

keseluruhan jumlah rata-rata responden yang memberikan penilaian sangat 

tidak baik sebesar 35,8 %, dan sebagian besar responden menilai tidak baik 

yaitu 43,4 % sedangkan yang menilai baik sebesar 18,2 % dan hanya 2,6 % 

manilai sangat baik.  

Melihat rata -rata tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan 

publik sebagian besar menilai tidak baik, sehingga dapat dijelaskan bahwa 

secara keseluruhan kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan rendah. 

2. Legitimasi Pemerintah Kecamatan 

Legitimasi merupakan faktor penting bagi setiap pemerintah dalam 

menjalankan dan mengelola pemerintahannya. Legitimasi terkait dengan 



kewenangan yang dimiliki pemerintah yang sumbernya berasal dari 

masyarakat. Dalam hal ini legitimasi dipandang sebagai pengakuan 

masyarakat terhadap pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat. 

Dihadapkan pada perkembangan pemerintahan modern dan demokratis 

saat ini, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya 

sumber kewenangan yang absah. Masyarakat dengan sendirinya sebagai 

sumber legitimasi bahkan menjadi penentu atas legitimasi pemerintah yang 

ditujukan untuk mengelola kehidupan masyarakat dan memenuhi salah satu 

kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemberian pelayanan yang berkualitas. 

Untuk memahami gambaran legitimasi pemerintah kecamatan di 

Kabupaten Gowa digunakan indikator yang dapat menilai tingkat kepercayaan 

masyarakat, penerimaan masyarakat, dukungan masyarakat dan ketaatan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

Secara lebih jelas tanggapan responden terhadap legitimasi pemerintah 

kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 18 

Tanggapan responden terhadap Legitimasi Pemerintah Kecamatan 

Jumlah Persentase Jumlah
Responden (%) Nilai

8 -13 Sangat Tidak Baik 116 33 1.382
14 - 19 Tidak Baik 163 47 2.482
20 - 26 Baik 67 19 1.502
27 - 32 Sangat Baik 2 1 55

Jumlah 348 100 5.421
Sumber : Data Primer yang Diolah

KategoriInterval Nilai

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa 47 % atau 163 orang responden 

menilai legitimasi pemerintah kecamatan pada kategori tidak baik dan 116 

orang responden atau 33 % menilai sangat tidak baik. Sedangkan sisanya 



yang menilai baik sebanya k 67 orang atau 19 % dan hanya 2 orang 

responden atau 1 % menilai sangat baik.  

Melihat banyaknya responden yang menilai tidak baik dengan jumlah 

total nilai yaitu 5.421 berada pada interval kriterium tidak baik sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan legitimasi pemerintah kecamatan 

dapat dinilai rendah atau tidak baik. 

X. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Legitimasi 

Pemerintah Kecamatan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada metode analisis, untuk 

menganalisis tingkat korelasi dan pengaruh variabel kualitas pelayanan publik 

terhadap legitimasi pemerintah kecamatan, maka digunakan analisis korelasi 

dan regresi, dan pada hasil penghitungan komputer melalaui program SPSS 

for Windows didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Korelasi 

Nilai korelasi antara masing-masing dimensi kualitas pelayanan publik 

terhadap legitimasi pemerintah kecamatan diperoleh hasil sebagai berikut: 

i. Dimensi Faktor fisik 

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan nilai koefisien korelasi 

antara kualitas pelayanan publik dimensi faktor fisik dan legitimasi pemerintah 

kecamatan  sebesar 0,636. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi yang positif 

antara variabel X1 dengan Variabel Y. Besarnya nilai koefisien korelasi ini 

dapat menjelaskan adanya korelasi yang kuat antara variabel X1 dengan 

variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara Variabel X1 dengan 

variabel Y dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan nilai r 



tabel  dengan ketentuan jika r hitung lebih besar dari r tabel (rh>rt) maka nilai 

koefisien korelasi dinyatakan signifikan. 

Selanjutnya jika menggunakan r tabel untuk n = 348 dengan taraf 

signifikansi 5 % diketahui nilai r tabel sebesar 0,113. setelah membandingkan 

nilai r hitung dengan nilai r tabel diketahui r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,636 > 0,113) dan dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif dan 

siknifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. 

ii. Dimensi Kehandalan 

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan nilai koefisien korelasi 

antara kualitas pelayanan publik dimensi kehandalan dan legitimasi 

pemerintah kecamatan  sebesar 0,717. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi 

yang positif antara variabel X2 dengan Variabel Y. Besarnya nilai koefisien 

korelasi ini dapat menjelaskan adanya korelasi yang kuat antara variabel X2 

dengan variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara Variabel X2 dengan 

variabel Y dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan nilai r 

tabel  dan setelah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel diketahui 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,717 > 0,113) dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. 

iii. Dimensi Daya tanggap 

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan nilai koefisien korelasi 

antara kualitas pelayanan publik dimensi daya tanggap dan legitimasi 

pemerintah kecamatan  sebesar 0,696. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi 

yang positif antara variabel X3 dengan Variabel Y. Besarnya nilai koefisien 



korelasi ini dapat menjelaskan adanya korelasi yang kuat antara variabel X3 

dengan variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara Variabel X3 dengan 

variabel Y dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan nilai r 

tabel  dan  setelah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel diketahui 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,696 > 0,113) dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel X3 dengan variabel Y. 

iv. Dimensi Jaminan 

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan nilai koefisien korelasi 

antara kualitas pelayanan publik dimensi jaminan dan legitimasi pemerintah 

kecamatan  sebesar 0,719. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi yang positif 

antara variabel X4 dengan Variabel Y. Besarnya nilai koefisien korelasi ini 

dapat menjelaskan adanya korelasi yang kuat antara variabel X4 dengan 

variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara Variabel X4 dengan 

variabel Y dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan nilai r 

tabel  dan setelah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel diketahui 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,719 > 0,113) dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel X4 dengan variabel Y. 

v. Dimensi Empati 

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan nilai koefisien korelasi 

antara kualitas pelayanan publik dimensi faktor fisik dan legitimasi pemerintah 

kecamatan  sebesar 0,716. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi yang positif 

antara variabel X5 dengan Variabel Y. Besarnya nilai koefisien korelasi ini 



dapat menjelaskan adanya korelasi yang kuat antara variabel X5 dengan 

variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara Variabel X5 dengan 

variabel Y dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan nilai r 

tabel  dan setelah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel diketahui 

r hitung lebih besar dari r tabel (0,716 > 0,113) dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi positif dan siknifikan antara variabel X5 dengan variabel Y. 

Adapun koefisien korelasi ganda antara variabel bebas dengan variabel 

terikat adalah sebesar 0,810. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang 

positif antara variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama-sama dengan 

variabel Y. 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda yang diperoleh, 

dilakukan melalui uji F yaitu membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel. 

Jika menggunakan F tabel dengan dk pembilang = 5 dan dk penyebut = 342 

pada taraf signifikansi 5 % diketahui nilai F tabel sebesar 2,26. Setelah 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel diketahui F hitung lebih 

besar dari F tabel (130,163 > 2,26) dan dapat dinyatakan bahwa terdapat 

korelasi positif dan siknifikan antara variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara 

bersama-sama dengan variabel Y. 

2. Regresi 

Hasil penghitungan dengan menggunakan model regresi berganda 

diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

sebagai berikut : 

a = 4,774, b1 = -1,175, b2 = 0,323,  

b3 = 0,392, b4 = 0,593, b5 = 0,368 



Dari nilai-nilai tersebut di atas dapat disusun model persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = 4,774 – 1,175 X1 + 0,323 X2 + 0,392 X3 + 0,593 X4 + 0,368 X5 

Untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas pada 

persamaan di atas secara individu berpengaruh terhadap perubahan variasi 

nilai variabel terikat (Y) maka dilakukan pengujian secara parsial dengan 

menggunakan uji t yaitu membandingkan t hitung dengan t tabel dengan 

ketentuan jika t hitung lebih besar dari t tabel (th>tt) maka nilai masing-masing 

koefisien regresi variabel bebas (X) dinyatakan signifikan dan berpengaruh 

terhadap variasi perubahan nilai variabel terikat (Y). 

Selanjutnya jika menggunakan t tabel pada taraf signifikansi 5 % dengan 

derajat kebebasan (dk) 342 diketahui nilai t tabel adalah 1,960. Adapun nilai t 

hitung masing-masing koefisien regresi variabel bebas dapat diketahui 

melalui hasil penghitungan komputer yaitu : 

t hitung untuk b1  =  - 0,131 

t hitung untuk b2  =   3,640 

t hitung untuk b3  =   3,619 

t hitung untuk b4  =   5,830 

t hitung untuk b5  =   4,514 

Setelah membandingkan antara nilai t hitung masing-masing koefisien 

regresi variabel X dengan nilai t tabel dapat dijelaskan bahwa dari kelima 

variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) hanya empat variabel bebas (X2, X3, 

X4 dan X5) yang signifikan berpengaruh sevara individu terhadap variabel 

terikat (Y) sedangkan variabel bebas (X1) sama sekali tidak berpengaruh 



secara individu terhadap variabel terikat (Y). Secara lebih jelas dapat dilihat 

pada rangkuman hasil analisis di bawah ini : 

Tabel 19 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien t hitung t tabel Sig.
Bebas Regresi

Tangibles (X1) -1,175 -0,131 1,96 Tidak Signifikan
Reliability (X2) 0,323 3,64 1,96 Signifikan
Responsiveness (X3) 0,392 3,619 1,96 Signifikan
Assurance (X4) 0,593 5,83 1,96 Signifikan
Empathy (X5) 0,368 4,514 1,96 Signifikan
Sumber : Hasil Penghitungan Metode Regresi  

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dimana salah satu variabel 

bebas (X1) tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) maka 

melalui proses penghitungan selanjutnya dengan menggunakan Regression 

Enter Method, secara otomatis membuang variabel bebas yang tidak 

signifikan, sehingga diperoleh nilai konstan dan koefisien regresi yang baru 

sebagai berikut : 

a = 4,755,  b2 = 0,319,  

b3 = 0,389, b4 = 0,591, b5 = 0,366 

dan model persamaan regresinya dapat disusun sebagai berikut : 

Y = 4,755 + 0,319 X2 + 0,389 X3 + 0,591 X4 + 0,366 X5 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah semua koefisien regresi variabel 

bebas (X2, X3, X4 dan X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y) maka dilakukan uji F yaitu dengan membandingkan antara 

nilai F tabel dengan nilai F hitung (F Ratio) yang terdapat pada tabel Analysis 

of Variance (ANOVA) hasil penghitungan. 



Pengujian terhadap pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) terhadap perubahan nilai variabel terikat dilakukan melalui 

pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel terikat yang dapat 

dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel bebas. 

Nilai F tabel dengan dk 4 lawan 343 pada taraf signifikansi 5 %  adalah 

2,41 dan F hitung pada tabel ANOVA adalah 163,167. Dengan demikian hasil 

perbandingan diketahui F hitung lebih besar dari F tabel (Fh > Ft) sehingga 

secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel 

bebas (X2, X3, X4 dan X5) pada model persamaan regresi secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Adapun besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas (X2, X3, 

X4 dan X5) terhadap variabel terikat (Y) ditunjukkan oleh besarnya koefisien 

determinasi (R²). Pada hasil penghitungan diperoleh besarnya koefisien 

determinasi (R²) adalah 0,651 dan ini menunjukkan bahwa pengaruh semua 

variabel bebas (X2, X3, X4 dan X5) terhadap perubahan nilai variabel terikat 

(Y) adalah 65,1 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 

bebas yang digunakan (X2, X3, X4 dan X5). 

Persentase pengaruh variabel bebas (X2, X3, X4 dan X5) terhadap 

variabel terikat pada model persamaan regresi yang digunakan, menunjukkan 

pengaruh yang besar  (65,1 %). Dengan demikian jika diukur dari besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variasi perubahan nilai variabel terikat, 

maka persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi perubahan 

nilai variabel terikat.  

 

 



Y. Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi tanggapan responden diketahui bahwa secara 

keseluruhan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui lima dimensi 

kualitas pelayanan menunjukkan kategori kualitas pelayanan yang rendah. 

Hal ini sejalan dengan hasil analisis data yang membuktikan adanya korelasi 

yang kuat antara kelima dimensi kualitas pelayanan terhadap legitimasi 

pemerintah kecamatan dan dapat diartikan bahwa semakin rendah kualitas 

pelayanan semakin rendah pula legitimasi pemerintah kecamatan, demikian 

pula sebaliknya semakin tinggi kualitas pelayanan semakin tinggi pula 

legitimasi pemerintah kecamatan. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah kecamatan, perlu diupayakan pemberian pelayanan yang 

berkualitas dan sanggup memuaskan masyarakat pengguna jasa pelayanan 

pada kantor camat, misalnya melalui pemberian pelayanan yang tidak 

berbelit-belit, cepat dan murah.  

Melihat hasil penelitian yang cenderung menunjukkan besarnya 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pada kantor 

camat dapat dijelaskan sesuai dengan kondisi nyata pelayanan yang ada 

selama ini pada kantor camat. Untuk lebih jelas melihat kondisi pelayanan 

pada kantor camat berdasarkan dimensi kualitas pelayanan, adalah sebagai 

berikut : 

1. Dimensi faktor fisik 

Untuk menilai dimensi faktor fisik diperlukan sarana dan prasarana 

pelayanan yang bertujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan. 



Keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan lambatnya proses 

pelayanan sehingga berdampak pada turunnya nilai kualitas pelayanan. 

Salah satu peralatan yang sangat penting dalam membantu pelayanan 

adalah komputer. Jika diamati kondisi kantor camat di Kabupaten gowa, telah 

tersedia minimal satu unit komputer di setiap kantor camat. Namun sisi lain 

kenyataan yang ada selama ini, keberadaan peralatan komputer belum 

dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu proses pelayanan. Kendala 

belum maksimalnya penggunaan komputer disebabkan masih kurangnya 

kemampuan aparat kantor camat dalam mengoperasikan komputer. 

Indikator lain yang penting dalam menilai kualitas pelayanan publik 

dimensi faktor fisik adalah penataan loket pelayanan di kantor camat yang 

dapat memudahkan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Kondisi 

tersedianya penataan loket pelayanan di kantor camat, cenderung terabaikan 

selama ini. Setiap kantor camat di Kabupaten Gowa tidak memiliki penataan 

loket pelayanan sehingga menghambat kemudahan pelayanan. 

Kondisi nyata pelayanan pada kantor camat ini memperkuat hasil 

analisis data melalui analisis korelasi, dimana korelasi antara kualitas 

pelayanan terhadap legitimasi pemerintah kecamatan menunjukkan korelasi 

yang kuat dan positif, dan dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya kualitas 

pelayanan dimensi faktor fisik berdampak pada tinggi rendahnya tingkat 

legitimasi pemerintah kecamatan.  

Adapun hasil analisis regresi yang menunjukkan tidak berpengaruhnya 

dimensi faktor fisik secara parsial terhadap legitimasi pemerintah kecamatan 

dapat dijelaskan bahwa fasilitas fisik yang ada seperti komputer di setiap 

kantor camat belum dioperasionalkan secara baik karena disebabkan oleh 



keterbatasan kemampuan aparat kantor camat dalam menggunakan 

komputer, sehingga walaupun setiap kantor camat memiliki komputer tapi 

kenyataannya peralatan komputer yang ada tidak banyak membantu 

meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara pada sisi lain legitimasi 

pemerintah kecamatan dapat meningkat jika kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan khususnya melalui pemanfaatan sarana komputer secara 

maksimal. 

2. Dimensi kehandalan 

Untuk menilai dimensi kehandalan yang perlu diperhatikan adalah sikap 

dan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan. Sikap pegawai 

yang jujur dan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat 

merupakan sikap yang sangat mendukung terpenuhinya kepuasan 

masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemenuhan prinsip keadilan 

dilihat dari kemampuan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama 

dan adil dalam pemberian pelayanan. Hal  ini masih jauh dari kenyataan 

pelayanan pada kantor camat. Pada beberapa contoh kasus terlihat adanya 

perlakuan tidak sama antara masyarakat penguna jasa pelayanan kantor 

camat.  

Kejadian yang paling sering ditemui yaitu perbedaan harga yang harus 

dibayar masyarakat dalam mengurus KTP. Dengan demikian masyarakat 

yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki 

akses terhadap kualitas pelayanan yang baik, sedangkan masyarakat yang 

memiliki status sosial ekonomi yang rendah hanya memiliki akses terhadap 

kualitas pelayanan  yang buruk. 



Disamping itu pegawai kantor camat sering menyalahi ketentuan aturan 

yang ada. Misalnya penetapan harga yang cenderung jauh dari ketentuan 

sehingga akan memberatkan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

Melihat kondisi rendahnya kualitas pelayanan dimensi kehandalan 

diperkuat oleh tanggapan responden yang sebagian besar tidak puas dalam 

menilai dimensi kehandalan ini. Dan jika merujuk pada hasil analisis korelasi 

dan regresi yang membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan publik 

dimensi kehandalan terhadap legitimasi pemerintah kecamatan dapat 

dijelaskan bahwa kualitas pelayanan dimensi kehandalan yang buruk akan 

menurunkan tingkat legitimasi pemerintah kecamatan. 

3. Dimensi daya tanggap 

Untuk menilai dimensi daya tanggap digunakan ukuran waktu dalam 

proses pelayanan publik seperti KTP, kartu keluarga, akta tanah dan surat 

izin lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan di kantor camat, waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pelayanan seringkali tidak diatur 

dengan jelas dan cenderung tidak pasti sehingga masih sering ditemukan 

penyelesaian urusan akta maupun KTP tertunda antara satu hingga dua 

minggu. 

Persoalan lambatnya proses pelayanan seringkali disebabkan 

kurangnya keinginan dan kemampuan pegawai kantor camat untuk 

menyelesaikan pelayanan secara cepat, dan sering pula mengabaikan 

keluhan pengguna jasa pelayanan. 

Melihat kondisi rendahnya kualitas pelayanan dimensi daya tanggap 

diperkuat oleh tanggapan responden yang sebagian besar tidak puas dalam 

menilai dimensi daya tanggap ini. Dan jika merujuk pada hasil analisis 



korelasi dan regresi yang membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan 

publik dimensi daya tanggap terhadap legitimasi pemerintah kecamatan dapat 

dijelaskan bahwa kualitas pelayanan dimensi daya tanggap yang buruk 

cenderung akan menurunkan tingkat legitimasi pemerintah kecamatan. 

4. Dimensi jaminan 

Kemampuan pegawai kantor camat terhadap penguasaan peraturan 

pelayanan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya pegawai 

yang tidak memahami prosedur atau tata cara pelayanan publik, sehingga 

proses pelayanan menjadi lebih panjang, tidak pasti dan berpindah dari satu 

meja ke meja lainnya.  

Melihat kondisi rendahnya  kualitas pelayanan dimensi jaminan diperkuat 

oleh tanggapan responden yang sebagian besar tidak puas dalam menilai 

dimensi jaminan ini. Dan berdasarkan pada hasil analisis korelasi dan regresi 

yang membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan publik dimensi 

jaminan terhadap legitimasi pemerintah kecamatan dapat dijelaskan bahwa 

kualitas pelayanan dimensi jaminan yang buruk akan mengakibatkan 

rendahnya tingkat legitimasi pemerintah kecamatan. 

5. Dimensi empati 

Variabel kualitas pelayanan publik dimensi empati diukur melalui proses 

interaksi antara masyarakat pengguna jasa pelayanan kantor camat dengan 

pegawai kantor camat yang memberikan pelayanan. Proses interaksi ini 

dilakukan melalui komunikasi yang baik, perhatian secara pribadi dan 

senantiasa ada upaya memahami kebutuhan masyarakat pengguna jasa 

pelayanan. 



Kemampuan berkomunikasi yang baik dan memberikan perhatian 

khusus jika terjadi permasalahan pada pelayanan yang diberikan belum 

diperhatikan dengan baik atau cenderung diabaikan oleh petugas pelayanan 

di kantor camat. Petugas pelayanan sering tidak mau bertanggung jawab dan 

melimpahkan kesalahan pada masyarakat pengguna jasa pelayanan kantor 

camat, sehingga masyarakat merasa tidak senang bahkan jengkel terhadap 

sikap yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan.  

Melihat kondisi rendahnya kualitas pelayanan dimensi empati diperkuat 

oleh tanggapan responden yang sebagian besar tidak puas dalam menilai 

dimensi empati ini. Dan berdasarkan pada hasil analisis korelasi dan regresi 

yang membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan publik dimensi 

empati terhadap legitimasi pemerintah kecamatan dapat dijelaskan bahwa 

kualitas pelayanan dimensi empati yang rendah akan menurunkan tingkat 

legitimasi pemerintah kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Z. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penghitungan korelasi antara variabel kualitas pelayanan publik 

dimensi faktor fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

terhadap variabel legitimasi pemerintah kecamatan terbukti bahwa 

terdapat korelasi positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama. 

2. Hasil pengujian secara parsial melalui analisis regresi diketahui terdapat 

empat dimensi kualitas pelayanan publik yaitu dimensi kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati yang berpengaruh secara individu 

terhadap perubahan nilai variabel legitimasi pemerintah kecamatan, 

sedangkan variabel kualitas pelayanan publik untuk dimensi faktor fisik 

tidak berpengaruh secara individu terhadap perubahan nilai variabel 

legitimasi pemerintah kecamatan. 

3. Hasil pengujian secara simultan terhadap keempat dimensi variabel 

kualitas pelayanan publik yaitu dimensi kehandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati terbukti secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel legitimasi pemerintah kecamatan dan model 

persamaan regresi yang dihasilkan baik digunakan untuk mengestimasi 

variasi perubahan nilai variabel legitimasi pemerintah kecamatan. 

 



 

AA. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang mampu mempengaruhi 

tingkat legitimasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Gowa sehingga 

perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan agar setiap kantor 

camat dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan dan dapat 

memberikan kepuasan bagi masyarakat secara keseluruhan. 

2. Untuk mempertahankan dan meningkatkan legitimasi pemerintah 

kecamatan perlu diupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik 

melalui peningkatan lima dimensi kualitas pelayanan publik yaitu dimensi 

faktor fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

3. Melihat ada empat dimensi kualitas pelayanan publik yaitu dimensi 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati yang paling 

berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah kecamatan sehingga 

keempat dimensi kualitas pelayanan ini perlu mendapat perhatian 

khusus untuk didorong peningkatannya. 

4. Upaya nyata yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan terkait dengan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu 

peningkatan kemampuan teknis aparat kecamatan melalui pelatihan 

teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mendorong adanya 

perubahan sikap dan perilaku yang baik bagi aparat kantor camat agar 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.  
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