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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memperoleh 
gambaran yang jelas mengenai hubungan antara 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat 
kepuasan konsumen. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif yaitu yang 
bertumpu pada pengetahuan teoritis, 
kemampuan penalaran, dan hasil penelitian 
lapangan yang telah dilakukan. Penelitian 
dilaksanakan di Sekretariat Negara pada Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri yang berada di Jl. 
Veteran Jakarta Pusat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat 
Negara telah memberikan palayanan yang prima 
kepada semua konsumennya tanpa membeda – 
bedakan siapa konsumennya. Meningkatkan 
kinerja pelayanan dalam pelaksanaan, 
pengendalian, dan pengawasan kebijakan 
Kerjasama Teknik Luar Negeri. Meningkatkan 
pemanfaatan kapasitas Kerjasama Teknik Luar 
Negeri secara maksimal. Mengembangkan pusat 
informasi dan data base Kerjasama Teknik Luar 
Negeri.  
Hasil Evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri 
Sekretariat Negara Peningkatan pemanfaatan 
bantuan luar negeri yaitu melaksanakan 
administrasi pengiriman tenaga kerja Indonesia 
untuk belajar dan tugas lainnya ke luar negeri 
dalam rangka kerjasama teknik luar negeri, 
melaksanakan administrasi persetujuan 
penugasan tenaga ahli asing dalam rangka 
kerjasama teknik luar negeri, melaksanakan 
administrasi pemberian fasilitas kerjasama 
teknik sebagaimana diatur dalam peraturan 
pemerintah nomor 19 tahun 1955.Program 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 
Dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
teknis dalam rangka kerjasama antara Indonesia 
dengan Australia.Program kerjasama 
internasional. Dengan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan teknis dalam rangka kerjasama 
internasional antar negara berkembang. 
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PENDAHULUAN 
 

Layanan prima adalah layanan yang 
memberikan kepuasan kepada pelanggan 
(customer). Hal ini sesuai dengan keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
(MenPAN) Nomor 81/1995, yang menjelaskan 
sendi-sendi pelayanan prima: 
1. Kesederhanaan,dalam arti bahwa 

prosedur/tata cara pelayanan diselengarakan 
secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya 
kejelasan dan kepastian mengenai: 
a. Prosedur / tatacara pelayanan umum 
b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis 

maupun administratif. 
c. Unit kerja dan / pejabat yang berwenang 

dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan umum. 

d. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan 
tatacara pembayrannya. 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 
umum. 

f. Hak dan kewajiban baik dari pemberi 
maupun penerima pelayanan umum 
berdasarkan bukti-bukti penerimaan 
permohonan / kelengkapannya, sebagai 
alat untuk memastikan pemrosesan 
pelayanan umum.  

g. Pejabat yang menerima keluhan 
masyarakat.  

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta 
hasil pelayanan umum dapat memberikan 
kepastian hukum. 

4. Keterbukaan, dalam arti prosedur / tatacara, 
persyaratan, satuan kerja / pejabat 
penanggung jawab pemberi layanan umum, 
waktu penyelesaian dan rincian biaya / tarif 
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
proses pelyanan umum wajib diinformasikan 
secara terbuka agar mudah diketahui dan 
dipahamai oleh masyarakat, baik diminta 
maupun tidak diminta. 

5. Efisien, dalam arti : 
a. Persyaratan pelayanan umum hanya 

dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan pencapaian sasaran 
pelayanan dengan tetap memperhatikan 
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keterpaduan antara persayartan dengan 
produk pelayanan umum yang diberikan. 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan 
kelengakapan persyaratan, dalam hal 
proses pelayanannya mempersyaratkan 
kelengakapan dari satuan kerja / instansi 
pemerintahan lain yang terkait.   

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya 
pelayanan umum harus ditetapkan secara 
wajar dengan memperhatikan: 
a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan 

umum dan tidak menuntut biaya yang 
tinggi diluar kewajaran. 

b. Kondisi dan kemampua masyarakat untuk 
membayar secara umum. 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

7. Keadilan yang merata , dalam arti cakupan / 
jangakauan pelayanan umum harus 
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi 
yang merata dan diperlukan secara adil. 

8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan 
pelayanan umum dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan.   

 
Kepuasan konsumen (masyarakat) dapat 

dicapai apabila aparatur pemerintah yang 
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 
pelayanan dapat  mengerti dan menghayati 
serta berkeinginan untuk melaksanakan 
pelayanan prima. 

Mengacu pada permasalahan di atas yaitu 
tentang pentingnya kepuasan pelanggan yang 
diwakili oleh dimensi kualitas pelayanan yang 
terdiri dari tangible, realibility, responsiveness 
dan emphaty dalam kaitannya dengan kinerja 
pelayanan guna pencapaian kepuasan konsumen 
dalam bidang jasa passport, melalui manajemen 
profesional dalam rangka mendukung koordinasi 
kerjasama teknik luar negeri, maka penulis 
bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan “Pengaruh Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Konsumen Studi kasus Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat 
Negara” (KTLN). 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif yaitu yang bertumpu pada 
pengetahuan teoritis, kemampuan penalaran, 
dan hasil penelitian lapangan yang telah 
dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian 
deskriptif pada penelitian ini, dilakukan agar 
dapat memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai hubungan antara pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Analisa data adalah proses penyederhanaan 
data kedalam bentuk yang bisa lebih dibaca dan 
diinterpretasikan. Untuk itu, data yang 

diperoleh kemudian dianalisa dan ditarik suatu 
simpulan. 

Analisa data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah mengumpulkan data-data 
yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan 
menurut jenisnya. 
1. Regresi Linier Sederhana  

Regresi linier sederhana adalah dimana 
variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, 
yaitu satu variabel tergantung (dependent) 
Y, dan satu variabel bebas (independent) X. 
Bentuk umum persamaan regresi adalah 
sebagai berikut: 

bXaY   
Dimana: 
Y = Variable Dependen yaitu kepuasan 
pelanggan. 
a = Intersep, yang menyatakan tingkat 
kepuasan pelanggan 
b = Slope, yang menyatakan tingkat kepuasan 
pelanggan apabila terjadi perubahan pada 
nilai kualitas pelayanan. 
X  = Variable Independen yaitu kualitas 
pelayanan 
Bila a dan b pada persamaan tersebut dapat 
ditentukan dengan formulasi sebagai berikut: 

  
   22 

 


XXn
YXXYn

b    

n
xby

a  


.
 

2. Koefisien Korelasi Sederhana 
Yaitu untuk mengetahui dan meneliti sampai 
sejauh mana derajat jaminan (pelayanan) 
dengan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan 
rumus sebagai berikut : 

     

  


2222 YYnXXn

YXXYn
r  

3. Koefisien Determinasi : 
Koefisien determinasi adalah bagian dari 
keragaman total variabel tak bebas Y 
(variabel yang dipengaruhi atau dependen) 
yang dapat diterangkan atau diperhitungkan 
oleh keragaman variabel bebas X (variabel 
yang mempengaruhi atau independen). 
Adapun rumus Koefisien Determinasi (KD): 

%1002  rKD   
Dimana: KD Koefisien Determinasi 

2r  Kuadrat dari Koefisien Korelasi 
4. Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis harus menentukan 
rumusan hipotesis H0 dan H1 terlebih dahulu 
yaitu: 
H0 : ρ = 0  : Tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel Kualitas 
Pelayanan (X) terhadap variabel Kepuasan 
Konsumen (Y). 
H1 : ρ ≠ 0  : Ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel Kualitas pelayanan 
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(X) terhadap variabel kepuasan konsumen 
(Y). 
Yang kemudian menentukan uji statistika 
yaitu dengan rumus : 

21
2

r
N

rt

  

Dengan kriteria pengujian : jika nilai uji t ≥ 
ttabel, maka tolak H0  dan sebaliknya jika nilai 
uji t ≤ ttabel, maka terima H0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaruh pelayanan KTLN terhadap tingkat 

kepuasan konsumen. 
 
Untuk membatasi penelitian dalam penarikan 

sampel digunakan rumus slovin, untuk 
mengetahui berapa sampel yang diambil dari 
sutau populasi. 
Rumus Slovin  

2.1 eN
N

n


   

Dimana: 
n : Ukuran Sampel 
N : Jumlah Responden 
e :  Persen kelonggaran, ketidakpastian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih 
dapat ditolelir, 10 % sesuai dengan tingkat 
ketidakpastian wajar yang sering digunakan 
dalam melakukan penelitian.  

Tabel 1. Staf Ahli IPB 
 

No Fakultas Jumlah 
1 Ekologi Manusia 14 
2 Ekonomi dan Manajemen 19 
3 Kedokteran Hewan 10 
4 Kehutanan 37 
5 LPPM – IPB 4 
6 Matematika dan IPA 16 

7 Perikanan dan Ilmu 
Kelautan 6 

8 Pertanian 37 
9 Peternakan 11 

No Fakultas Jumlah 
10 Pascasarjana 21 
11 Rektor 1 
12 Rumah Sakit IPB 3 
13 Teknologi Pertanian 24 
 Total 203 

 
Sampel diambil dari populasi staf ahli yang 

ada di seluruh departemen, yang dilimpahkan 
pada Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri SekNeg 
adalah sejumlah 203 orang staf ahli. 

 21.02031
203


n  

6799.66 n  
 

Dengan demikian berdasarkan hasil 
perhitungan dengan menggunakan rumus slovin, 

maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 
sejumlah 67 orang sampel.  Penyebaran 
kuesioner dilakukan kepada staf ahli dari 
berbagai departemen yang akan melakukan 
pendidikan keluar negeri. 

Berikut data hasil kuesioner yang diberikan 
kepada 67 responden, dengan jumlah item 
pertanyaan untuk masing – masing variabel 
adalah 8 item pertanyaan. Yang kemudian 
dilakukan uji instrumen untuk masing – masing 
responden dan dilakukan analisis validitas 
dengan menggunakan program SPSS. Hasil 
analisis yang telah didapat sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Case Processing Summary 

 
  N % 
Cases Valid 67 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 67 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan 
SPSS 

 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 67 

kasus dari kuesioner sudah diproses dan 
dinyatakan sudah valid 100 % dan tidak ada data 
yang hilang. Dengan demikian dapat dilanjutkan 
penelitian yang lebih lanjut. 
 

Tabel 3. Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.847 16 

Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan 
SPSS 

 
Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat 

bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha sebesar 
0,847 dengan jumlah item pertanyaan kuesioner 
sejumlah 16 pertanyaan. 

 
Tabel 4. Item Statistics 

 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Pertanyaan1 3.46 1.198 67 
Pertanyaan2 1.85 1.197 67 
Pertanyaan3 3.54 1.049 67 
Pertanyaan4 4.21 .509 67 
Pertanyaan5 4.40 .494 67 
Pertanyaan6 4.31 .499 67 
Pertanyaan7 4.36 .513 67 
Pertanyaan8 4.04 .878 67 
Pertanyaan9 3.75 .859 67 
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Pertanyaan10 4.18 .777 67 
Pertanyaan11 3.88 .769 67 
Pertanyaan12 4.12 .616 67 
Pertanyaan13 3.51 1.064 67 
Pertanyaan14 4.01 .749 67 
Pertanyaan15 4.33 .746 67 
Pertanyaan16 3.90 .741 67 

Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan 
SPSS 
Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat item 
statistics pertanyaan nomor satu sampai dengan 
nomor 16 dengan nilai mean dan standar 
deviasinya untuk jumlah responden sebesar 67 
orang responden.

  
Tabel 5. Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean  
if Item  
Deleted 

Scale Variance  
if Item  
Deleted 

Corrected  
Item-Total  
Correlation 

Cronbach's  
Alpha if Item  

Deleted 
Pertanyaan1 58.39 43.059 .530 .837 
Pertanyaan2 60.00 46.606 .293 .855 
Pertanyaan3 58.31 43.400 .602 .830 
Pertanyaan4 57.64 51.052 .209 .849 
Pertanyaan5 57.45 49.403 .458 .841 
Pertanyaan6 57.54 49.677 .413 .842 
Pertanyaan7 57.49 49.829 .377 .843 
Pertanyaan8 57.81 44.674 .629 .829 
Pertanyaan9 58.10 45.519 .567 .833 
Pertanyaan10 57.67 45.769 .614 .831 
Pertanyaan11 57.97 47.484 .448 .840 
Pertanyaan12 57.73 48.836 .419 .841 
Pertanyaan13 58.34 42.502 .662 .826 
Pertanyaan14 57.84 46.988 .514 .836 
Pertanyaan15 57.52 48.011 .412 .841 
Pertanyaan16 57.96 47.619 .455 .839 

Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS 
 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil 
dari perhitungan validitas dan reabilitas 
kuesioner untuk ke enam belas pertanyaan. 
Dengan menentukan nilai r kuesioner terlebih 
dahulu untuk menentukan valid atau tidaknya  
ke 16 pertanyaan kuesioner tersebut diatas, 
yaitu dengan ketentuan df = jumlah kasus – 2. 
Maka dalam kasus tersebut diatas jumlah 
kasusnya df = 67 – 2 = 65 dan dengan tingkat 
signifikansi sebesar 5 % dengan nilai = 0,250. 
Jika nilai r Corrected item total correlationya < 
dari nilai r tabel maka item pertanyaan tersebut 
tidak valid (sah). 

Jika dibandingakan dengan nilai r tabel yang 
sebesar 0,250 maka item – item pertanyaan 
sudah valid. Dan analisis reabilitasnya dengan 
kriteria, jika nilai korelasi sama dengan atau 
lebih besar dari 0,8 maka butir – butir 
pertanyaan diatas realibel. Terlihat dari hasil 
analisis di atas semua butir pertanyaan pada 
kolom Cronbach’s Alpha mempunyai nilai di atas 
0,8. kesimpulannya semua butir pertanyaan 
diatas sudah realibel. 

Tabel 6. Analisis regresi 
 

X X2 Y Y2 X.Y 
26 676 26 676 676 
29 841 29 841 841 
30 900 32 1024 960 
31 961 34 1156 1054 
25 625 26 676 650 
37 1369 35 1225 1295 
39 1521 34 1156 1326 
25 625 29 841 725 
26 676 31 961 806 
25 625 31 961 775 
29 841 35 1225 1015 
27 729 26 676 702 
27 729 30 900 810 
31 961 34 1156 1054 
30 900 27 729 810 
31 961 32 1024 992 
32 1024 35 1225 1120 
33 1089 36 1296 1188 
30 900 37 1369 1110 
38 1444 40 1600 1520 
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36 1296 36 1296 1296 
30 900 35 1225 1050 
29 841 32 1024 928 
39 1521 32 1024 1248 
32 1024 35 1225 1120 
30 900 28 784 840 
29 841 28 784 812 
29 841 32 1024 928 
36 1296 35 1225 1260 
26 676 28 784 728 
29 841 27 729 783 
28 784 28 784 784 
29 841 31 961 899 
24 576 30 900 720 
26 676 37 1369 962 
32 1024 34 1156 1088 
33 1089 37 1369 1221 
28 784 32 1024 896 
31 961 33 1089 1023 
31 961 33 1089 1023 
27 729 33 1089 891 
27 729 28 784 756 
33 1089 38 1444 1254 
31 961 36 1296 1116 
32 1024 38 1444 1216 
35 1225 35 1225 1225 
30 900 27 729 810 
30 900 28 784 840 
32 1024 34 1156 1088 
32 1024 32 1024 1024 
31 961 35 1225 1085 
26 676 30 900 780 
32 1024 35 1225 1120 
33 1089 30 900 990 
32 1024 34 1156 1088 
34 1156 32 1024 1088 
38 1444 36 1296 1368 
30 900 33 1089 990 
21 441 17 289 357 
22 484 25 625 550 
30 900 29 841 870 
35 1225 36 1296 1260 
31 961 31 961 961 
27 729 31 961 837 
30 900 23 529 690 
24 576 26 676 624 
29 841 28 784 812 

2022 62006 2122 68334 64728 
Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan 
SPSS 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil 

pengolahan data kuesioner untuk dianalisa 

melalui persamaan regresi. Dimana bertujuan 
untuk mengetahui hubungan linier antara dua 
variabel dengan model regresi sederhana. 

Pemeriksaan keberartian regresi dilakukan 
melalui pengujian hipotesis nol, yang 
menerangkan bahwa koefisien – koefisien regresi 
khususnya koefisien arah regresi B sama dengan 
nol (tidak berarti) melawan hipotesis tandingan 
bahwa arah koefisien regresi tidak sama dengan 
nol. 

Untuk keperluan di atas diperlukan langkah 
uji keberartian regresi dengan langkah : 
1. Menentukan rumusan hipotesis H0 dan H1. 

H0 : ρ = 0 : Tidak ada pengaruh variabel 
Pelayanan (X) terhadap 
variabel Kepuasan 
Konsumen (Y). 

H1 : ρ ≠ 0  :  Ada pengaruh variabel 
Pelayanan (X) terhadap 
variabel Kepuasan 
Konsumen (Y). 

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg(a)). 

  
n
Y

JK aREG

2

)(

  

  
67

2122 2

)( aREGJK  

 23,207.67)( aREGJK  
3. Menghitung jumlah kuadrat regresi b │ a (JK 

reg b │ a). 

 






 
n

YX
XYbJK aregb

.
./  

 
 22.

...

 

XXn
YXYXn

b  

     
 22022006.62.67

2122.2022728.64.67



b  

 699,0b  
 Maka : 

 






 
n

YX
XYbJK aregb

.
./  

    






 

67
2122.2022

728.64699,0/aregbJK  

 87,480/ aregbJK  

4. Menghitung jumlah kuadrat residu  (JK res) 
   )(/

2

aregaregbres JKJKYJK  
 87,48023,207.62334.68 

res
JK  

 9,645
res

JK  
5. Menghitung rata – rata jumlah kuadrat 

regresi a (RJK reg (a)) 
 23,207.62)()(  aregareg JKRJK  
6. Menghitung rata – rata jumlah kuadrat 

regresi b │ a (RJK reg (a)) 
 87,480//  aregbaregb JKRJK  
7. Menghitung rata – rata jumlah kuadrat 

residu (RJK res) 
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2


n
JK

RJK res
res  

 
267
9,645


resRJK  

 9369,9
res

RJK  
8. Menghitung nilai uji F : 

 
res

aregb

RJK

RJK
F /  

 
9369,9

87,480
F  

 3923,48F  
9. Menghitung titik dan daerah kritis. Nilai 

tabel F pada α = 5 % adalah F (95) (1) (65) = 
3,988 

10. Kesimpulan : 
Karena nilai uji F > nilai F tabel, maka H0 
ditolak. Artinya regresi tersebut diatas 
berarti.

  
Tabel 7. ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 481.030 1 481.030 48.420 .000(a) 
  Residual 645.746 65 9.935     
  Total 1126.776 66       

a  Predictors: (Constant), pelayanan 
b  Dependent Variable: kepuasan konsumen 
Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS 
 

Jika dilihat dari ringkasan dalam tabel anova 
tersebut di atas,  berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh angka signifikansi 0,000. Angka 0,000 
< 0,05. oleh karena itu ada hubungan linier 
antara variabel pelayanan dengan kepuasan 
konsumen. Oleh karena terdapat hubungan 
linier antara kedua variabel tersebut di atas 

maka variabel pelayanan memang memengaruhi 
kepuasan konsumen. Simpulan berdasarkan 
perhitungan dengan menggunakan program spss 
sama dengan perhitungan secara manual 
mempunyai hasil yang sama yaitu regresi di atas 
sudah benar dan layak. 

 
Tabel 8. Correlations 

 

    
kepuasan 
konsumen pelayanan 

Pearson Correlation kepuasan konsumen 1.000 .653 
Pelayanan .653 1.000 

Sig. (1-tailed) kepuasan konsumen . .000 
Pelayanan .000 . 

N kepuasan konsumen 67 67 
Pelayanan 67 67 

Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS 
  

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui 
hasil perhitungan didapatkan angka korelasi 
antara pelayanan dengan kepuasan konsumen 
sebesar  0,653. Artinya, hubungan kedua 
variabel tersebut kuat. Korelasi positif 
menunjukan bahwa hubungan antara variabel 
pelayanan dengan kepuasan konsumen searah. 
Artinya, jika pelayanan semakin ditingkatkan 
maka kepuasan konsumen akan terus meningkat. 

Untuk melihat apakah hubungan antara 
variabel pelayanan dengan kepuasan konsumen 
tersebut di atas signifikan atau tidak dapat 
dilihat dari angka probabilitas (sig) sebesar 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. 
ketentuan mengatakan jika angka probabilitas < 

0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara 
kedua variabel tersebut.  

 Jika dilakukan sekali lagi dengan 
menggunakan perhitungan secara manual maka 
yang harus dilakukan adalah : 
1. Menentukan rumusan hipotesis statistik  

H0 : ρ = 0 : Tidak ada hubungan antara 
variabel X dengan variabel Y 
H1 : ρ ≠ 0 : Ada hubungan antara variabel X 
dengan variabel Y 

2. Menentukan uji statistik, yaitu : 

 
21
2

r
n

rt

  

 
2653,01

267
653,0




t  
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 952,6t  
3. Menentukan nilai kritis dan daerah kritis 

dengan derajat kebebasan = n – 2  

4. Membandingkan nilai uji t terhadap nilai t 
tabel (1 – α / 2) (dk) dengan criteria 
pengujian : jika nilai uji t ≥ t tabel , maka 
tolak H0  (1 – 0,05 / 2) = 1,9971 

 
 

  Daerah penerimaan H0  
 Daerah penolakan H0 6,952 

 
 -1,9971 1,9971 
 titik kritis titik kritis 

Gambar 1. 
 Hubungan Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

 
Simpulan : 
Berdasarkan hasil uji terhadap 67 orang staf ahli dari berbagai departemen pemerintahan, diperoleh 
keterangan objektif terdapat hubungan yang berarti antara pelayanan dengan kepuasan konsumen. 
 

Tabel 9. Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t Sig. 

    B 
Std.  
Error Beta     

1 (Constant) 10.569 3.057   3.458 .001 
  pelayanan .699 .100 .653 6.958 .000 

a  Dependent Variable: kepuasan konsumen 
Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS 
 

Dari tabel diatas, dapat diketahui angka konstan Unstandardized Coefficients sebesar 10.569 dan 
angka Unstandardized Coefficients untuk variabel pelayanan sebesar 0,699. maka jika dimasukan 
kedalam formula Y = a + b x : 
Y =  10,569 + 0,699 (1) 
Y = 11,268 
Dapat disimpulkan bahwa jika nilai x sebesar 1 akan memengaruhi nilai Y, atau dengan kata lain jika 
pelayanan ditingkatkan sebesar 1 maka akan mempengaruhi kepuasan konsumen  menjadi 11,268. 

 
Tabel 10 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .653(a) .427 .418 3.152 

a  Predictors: (Constant), pelayanan 
b  Dependent Variable: kepuasan konsumen 
Sumber : Hasil kuesioner yang diolah dengan SPSS 
 

Dari tabel di atas, untuk mengetahui 
besarnya kontribusi / pengaruh yang diberikan 
oleh variabel X dalam pembentukan variabel Y , 
maka dapat digunakan rumus : KD = r2 x 100 %. 
Dapat diketahui nilai r square sebesar 0,427, 
maka dari kasus di atas didapat KD = 0,6532 x 

100 % = 42,64 %. Artinya kepuasan konsumen di 
Biro KTLN SekNeg, ditentukan oleh pelayanan 
sebesar 42,64 %, dan sisanya sebesar 57,36 % 
dipengaruhi faktor lain. 
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B. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh 
Biro KTLN Sekretariat Negara dalam 
memberikan pelayanan guna tercapai 
kepuasan konsumennya 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka 

perlu disusun arah atau strategi pencapaiannya 
melalui suatu rumusan atau penjabaran yang 
tercakup dalam kebijakan sebagai berikut :  
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang 

administrasi, umum dan keuangan. 
2. Meningkatkan pemanfaatan bantuan teknik 

luar negeri. 
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

dengan memberikan pendidikan dan 
pelatihan teknis. 
 

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
Biro KTLN Sekretariat Negara dalam 
memberikan kepuasan kepada  
konsumennya 

 
Hambatan yang dihadapi oleh Biro KTLN 

Sekretariat Negara adalah : 
1. Lamanya surat ijin dari direktorat jenderal 

(dirjen), ijin dan tanda tangan persetujuan 
dari Presiden yang ditujukan kepada 
Sekretaris Menteri (SesMen)/Sekretaris 
Kabinet (SesKab) atas rekomendasi dari 
direktorat jenderal dalam memberikan surat 
bebas viskal untuk keberangkatan ke luar 
negeri. 

2. Harusnya memperjelas dana atau sponsor 
dari negara yang membiayai atau negara 
pengundang. 

3. Lamanya memberikan surat rekomendasi visa 
untuk kedutaan dan lamanya kedutaan 
memberikan kembali visa, sehingga waktu 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau 
dengan kata lain perubahan dalam jadwal 
pemberangkatan. 

4. Serta pengumpulan berkas klien yang ingin 
berangkat ke luar negeri terkadang belum 
lengkap, sehingga waktu juga akan terbuang 
tidak sesuai dengan jadwal yang sudah 
ditentukan sebelumnya.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Pelayanan yang diberikan oleh Biro 

Kerjasama Teknik Luar Negeri berupa : 
a. Peningkatan pemanfaatan bantuan luar 

negeri yaitu melaksanakan administrasi 
pengiriman tenaga kerja Indonesia 
untuk belajar dan tugas lainnya ke luar 
negeri dalam rangka kerjasama teknik 
luar negeri, melaksanakan administrasi 

persetujuan penugasan tenaga ahli 
asing dalam rangka kerjasama teknik 
luar negeri, melaksanakan administrasi 
pemberian fasilitas kerjasama teknik 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
pemerintah nomor 19 tahun 1955. 

b. Program peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia. Dengan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan teknis dalam 
rangka kerja sama antara Indonesia 
dengan Australia. 

c. Program kerjasama internasional. 
Dengan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan teknis dalam rangka 
kerjasama internasional antar negara 
berkembang. 

2. Hasil analisis mengenai bagaimana 
pengaruh pelayanan terhadap tingkat 
kepuasan Konsumen, pada saat ini.  
a. Analisis Regresi. 

Diketahui fungsi 
)(699.0569.10 xy  , dimana hasil 

ini memberikan arti bahwa regresi 
kepuasan konsumen (y). Jika nilai 
pelayanan (x) saat ini adalah 1, maka 
kepuasan konsumen menjadi 0.699 
atau dengan kata lain dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kepuasan konsumen 
pada saat ini adalah 11.268. 
Persamaan ini berfungsi untuk 
meramalkan, jika harga dari variabel x 
dimisalkan 100, maka persamaan 
tersebut menjadi 

)100(699.0569.10 y , maka 
Kepuasan konsumen (y) akan berubah 
menjadi 80.469. Dari hasil uji f hitung 
diperoleh nilai 48.3923 yang berarti f 
hitung (48.3923) > f tabel (3.988), 
maka dengan demikian H0 ditolak, dan 
Ha diterima, sehingga dapat ditarik 
simpulan bahwa pelayanan 
memberikan pengaruh terhadap 
Kepuasan konsumen dengan taraf 
signifikan 5 persen. 

b. Analisis Koefisien Korelasi. 
Diketahui bahwa r=0.653, mengartikan 
bahwa variabel pelayanan dan 
kepuasan konsumen memiliki hubungan 
yang kuat dan positif. Uji t hitung 
jatuh diperoleh nilai 6.952, jadi t 
hitung (6.952) > t tabel (1,9971)  yang 
berarti t hitung jatuh pada daerah 
penolakan H0, maka dapat dikatakan 
hipotesis nol yang menyatakan tidak 
ada hubungan antara Kualitas 
Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 
ditolak, dan hipotesis alternatif yang 
menyatakan ada hubungan antara 
Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 
diterima. 

c. Analisis Koefisien Determinasi 
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Kualitas Pelayanan memiliki kontribusi 
sebesar 42.7 persen dalam 
menciptakan Kepuasan Konsumen, dan 
sisanya sebesar 57.3 persen 
dipengaruhi oleh kontribusi faktor lain 
ataupun faktor kualitas pelayanan lain 
yang masih lemah. 

3. Kebijakan kebijakan yang diberikan oleh 
Biro KTLN Sekretariat Negara dalam 
memberikan pelayanan guna tercapai 
kepuasan konsumennya adalah sebagai 
berikut :  
a. Meningkatkan kualitas pelayanan 

dibidang administrasi, umum dan 
keuangan. 

b. Meningkatkan pemanfaatan bantuan 
teknik luar negeri. 

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia dengan memberikan 
pendidikan dan pelatihan teknis. 

4. Hambatan yang dihadapi oleh Biro KTLN 
Sekretariat Negara adalah : 
a. Lamanya surat ijin dari direktorat 

jenderal (dirjen), ijin dan tanda 
tangan persetujuan dari Presiden yang 
ditujukan kepada Sekretaris Menteri 
(SesMen) / Sekretaris Kabinet 
(SesKab) atas rekomendasi dari 
direktorat jenderal dalam 
memberikan surat bebas viskal untuk 
keberangkatan ke luar negeri. 

b. Harusnya memperjelas dana atau 
sponsor dari negara yang membiayai 
atau negara pengundang. 

c. Lamanya memberikan surat 
rekomendasi visa untuk kedutaan dan 
lamanya kedutaan memberikan 
kembali visa, sehingga waktu tidak 
sesuai dengan yang direncanakan atau 
dengan kata lain perubahan dalam 
jadwal pemberangkatan. 

d. Serta pengumpulan berkas klien yang 
ingin berangkat ke luar negeri 
terkadang belum lengkap, sehingga 
waktu juga akan terbuang tidak sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditentukan 
sebelumnya.  
 

B. Saran 
Dari simpulan yang telah diambil, maka pada 
bagian ini penulis mencoba memberikan 
saran yang diharapkan dapat berguna bagi 
Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri dalam 
mengambil keputusan guna memperbaiki  
pelayanannya dan kepuasan konsumen tetap 
terjaga. 
1. Menjaga pelayanan agar lebih baik lagi 

agar kepuasan konsumennya tetap 
terjaga pula. 

2. Mengurangi birokrasi – birokrasi agar 
tidak menghambat pelayanan pada 

konsumen yang akan melakukan 
keberangkatan ke luar negeri.  

3. Pada hasil uji  Validitas nilai r hitung 
untuk variabel Dimensi Kualitas 
pelayanan dengan indikator tangible  
memiliki nilai r hitung sebesar 0.293 atau 
dengan indikasi bahwa pegawai 
perusahaan dalam berpakaian masih  
kurang rapi dan bersih. Sehingga menurut 
saran penulis bahwa agar tercipta 
profesionalisme yang tinggi harus 
Meningkatkan lagi kualitas pelayanannya 
berdasarkan variabel kualitas pelayanan 
dengan indikator tangible tadi. 

4. Pada hasil uji  Validitas nilai r hitung 
untuk variabel Dimensi Kualitas 
pelayanan dengan indikator tangible  
memiliki nilai r hitung sebesar 0.209 atau 
dengan indikasi bahwa keandalan 
perusahaan dalam memberikan 
pelayanan masih  kurang. Sehingga di 
sarankan agar tercipta kepuasan 
konsumen yang tinggi harus terus 
meningkatkan lagi kualitas pelayanannya 
berdasarkan variabel kualitas pelayanan 
dengan indikator realibility. 
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