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PENGARUH  KINERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN 
KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

 
Ruslan Adidjaja 

 
Abstract 

THE IMPACT OF THE PUBLIC OFFICIAL PERFORMANCE ON THE CITIZENSHIP 
SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN BANDUNG CITY GOVERNMENT. 

The 3 strategic programms in the citizenship management has been performed 

by  Bandung  City Government. These programms are as follow: 1. Updating the 

population data base; 2. Issuing the  citizen identity cards service (KTP), and 3. The 

implementation of  E-Government in the population  administration  (E-KTP 

system).These programms are very important to support the quality of local 

government decision making, in  the Local, regional  development plan  and in the 

national level as well. 

The method of the study used is a descripitive qualitatif approach, which is 

expected to give a representative and factual data about the object of the study. The 

informen consist of the public official and other key persons , they are the customers 

, opinion leaders  of the society in the regions.   The instrumen used in gathering 

data consists of the observation, documents study and the interview methods. 

The result of the study  shows that  the successful of these  Programms  are  

low public service performance such as discipline problem, low competencies caused 

by  the matter of  public official placement and caused by  service quality 

mismanagement.  On  the other hand , the results  are that people not satisfied by 

the  public service quality, the people unconsciousness on the importance of the 

population database reliability . Based on the study, it is recommended to raise high 

commitment in work discipline .good work relationship   between leader and staff 

member, applying the merit system, training and development . and law enforcement 

program more intensively. 

 

Keywords: The Apparatus Performance And The Quality Service 

 

A. PENDAHULUAN 
Dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai 
 pengganti Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan MENPAN No.38 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Unit Pelayanan Publik, maka 
peran aparatur pemerintah khususnya 
yang ada didaerah akan lebih 
menentukan  sebagai pelaksana kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan, oleh 
karena itu aparatur pemerintah daerah 
dituntut untuk memiliki kinerja yang 
berkualitas dan memadai serta memiliki 
sikap profesionalisme yang tinggi agar 
mampu melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan yang 

bermuara pada pemberian pelayanan 
prima  kepada masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi 
persoalan yang senantiasa mewarnai dan 
bersentuhan langsung dengan 
keseharian masyarakat. Kualitas 
pelayanan dan panjangnya alur   
birokrasi dalam pengurusan suatu 
administrasi yang berkaitan dengan 
masyarakat, serta masih terdapatnya 
pasar gelap

belikan jasa penyelesaian surat-surat 
atau perijinan tertentu masih merupakan 
potret buramnya pelayanan publik di 
negeri ini. 

Satu diantara bentuk pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat adalah 
pelayanan kependudukan, dimana 
kependudukan selalu menjadi 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 68 

 

 

permasalahan yang tidak pernah selesai, 
karena kependudukan bergerak secara 
dinamis.Dinamika kependudukan terjadi 
karena adanya dinamika kelahiran 
(fertilitas), kematian (mortalitas) dan 
perpindahan penduduk (migrasi) 
terhadap perubahan-perubahan dalam 
jumlah, komposisi dan pertumbuhan 
penduduk, yang langsung maupun tidak 
langsung memberikan sumbangan besar 
bagi sebuah negara, baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kota Bandung nomor 08 Tahun 2012 
Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan, Penyelenggaraan 
administrasi kependudukan di Kota 
Bandung dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Pemerintah kota Bandung.Dibidang 
administrasi kependudukan Pemerintah 
Kota Bandung mempunyai tiga program 
strategis, yang pertama, pemutakhiran 
data penduduk, kedua penerbitan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) dan ketiga 
penerapan e-KTP. 

Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan pada prinsipnya 
diarahkan untuk memenuhi hak asasi 
setiap orang di bidang Administrasi 
Kependudukan tanpa diskriminasi, 
meningkatkan kesadaran penduduk 
untuk berperan serta dalam pelaksanaan 
administrasi kependudukan, 
menyediakan database kependudukan 
yang lengkap dan akurat, mendukung 
perumusan kebijakan dan perencanaan 
pembangunan secara 
nasional,regional,dan lokal, serta untuk 
penerbitan dokumen kependudukan 
yang keabsahannya diakui oleh semua 
pihak.  

 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
 

1. Teori Tentang Kinerja 
a. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja merupakan 
terjemahan dari performance yang 
sering diartikan oleh para cendekiawan 

Keban, 2004 : 191). 
Secara etimologis, kinerja adalah ( 
sebuah kata yang dalam bahasa 

yang menerjemahkan kata dari bahasa 
asing prestasi, bisa pula berarti hasil 
kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam 
organisasi merupakan jawaban dari 
berhasil atau tidaknya tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. 

Menurut Amstrong dan Baron 
(Sedarmayanti, 2011:202) 
mengemukakan bahwa kinerja adalah : 

lebih baik dari organisasi, tim, dan 
individu dengan cara memahami 
dan mengelola kinerja dalam 
kerangka tujuan dan standar, dan 
persyaratan atribut yang 

 
Menurut Prawirosentono (2008:2), 

kinerja adalah : 
asil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing dalam 
rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika  
 
b. Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja 
Menurut Atmosoeprapto (Nogi, 

2005 : 181)mengemukakan bahwa 
kinerja organisasi dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu : faktor eksternal dan faktor 

internal, dimana secara lebih lanjut 
kedua faktor tersebut diuraikan sebagai 
berikut : 
a.  Faktor eksternal, yang terdiri dari : 

1. Faktor politik; 
2. Faktor ekonomi; 
3. Faktor sosial; 

b.  Faktor internal, yang terdiri dari : 
1. Tujuan organisasi; 
2. Struktur organisasi; 
3. Budaya Organisasi, dimana 

menurut Luthan (Sopiah, 

2008:129)ada sejumlah 
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karakteristik yang penting dari 
budaya organisasi yaitu :  
1. Aturan-aturan Perilaku seperti 

bahasa; 
2. Norma; 
3. Nilai-nilai dominan misalnya : 

kualitas produk; 
4. Filosofi; 
5. Peraturan-peraturan; 
6. Iklim organisasi. 
Faktor-faktor penentu pencapaian 

prestasi kerja atau kinerja individu dalam 
organisasi menurutMangkunegara 
(2005:16-17) adalah Faktor Individu Dan 

Faktor Lingkungan Organisasi, kedua 
faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang 
normal adalah individu yang memiliki 
integritas yang tinggi antara fungsi 
psikis (rohani) dan fisiknya 
(jasmaniah).Dengan adanya integritas 
yang tinggi antara fungsi psikis dan 
fisik, maka individu tersebut memiliki 
konsentrasi diri yang baik.Konsentrasi 
yang baik ini merupakanmodal utama 
individu manusia untuk mampu 
mengelola dan mendayagunakan 
potensi dirinya secara optimal dalam 
melaksanakan kegiatan atau aktivitas 
kerja sehari-hari dalam mencapai 
tujuan organisasi. 

2. Faktor Lingkungan Organisasi 
Faktor lingkungan kerja organisasi 
sangat menunjang bagi individu 
dalam mencapai prestasi kerja. Faktor 
lingkungan organisasi yang dimaksud 
antara lain uraian jabatan yang jelas, 
autoritas yang memadai, target kerja 
yang menantang, pola komunikasi 
kerja efektif, hubungan kerja 
harmonis, iklim kerja respek dan 
dinamis, peluang berkarier dan 
fasilitas kerja yang relatif memadai. 

MasihMenurut Mangkunegara 
(2005:67) menyatakan bahwa faktor 
yang mempengaruhi kinerja antara lain : 
Faktor Ability dan Faktor Motivasi, yang 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Faktor kemampuan Secara psikologis 

kemampuan (Ability)  pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan 
kemampuan realita (pendidikan). Oleh 
karena itu pegawai perlu ditempatkan 
pada pekerjaan yang sesuai dengan 
keahliannya.  

b. Faktor motivasi, Motivasi terbentuk 
dari sikap (Attitude) seorang pegawai 
dalam menghadapi situasi (situasion) 
kerja. Motivasi merupakan kondisi 
yang menggerakkan diri pegawai 
terarah untuk mencapai tujuan kerja. 
Sikap mental merupakan kondisi 
mental yang mendorong seseorang 
untuk berusaha mencapai potensi 
kerja secara  maksimal.    
 

c. Indikator Kinerja 
MenurutPrawirosentono (2008:27), 

faktor-faktor yang mempengaruhi 
organisasi dan kinerjanya adalah : 
a. Efektivitas Dan Efisiensi; 
b. Tanggung jawab; 
c. Disiplin; 
d. Inisiatif. 

Dari keempat indikator diatas 
tersebut diatas dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
a. Efektivitas dan Efisiensi  

Efektivitas dari suatu organisasi 
apabila tujuan organisasi dapat dicapai 
sesuai dengan kebutuhan yang 
direncanakan, efisiensi berkaitan dengan 
jumlah pengorbanan yang dikeluarkan 
dalam mencapai tujuan. 
Menurut Wisnu Dan Nurhasanah 
(2005:26) dikatakan bahwa suatu 
organisasi efektif jika : 
1. Mengamankan skill dan sumber daya 

langka dari luar; 
2. Secara kreatif mengkoordinasikan 

sumber daya dengan skill karyawan 
untuk menemukan produk dan 
berselaras dengan perubahan 
kebutuhan konsumen (pendekatan 
sistem-sistem internal); dan 

3. Secara efisien mengubah skill dan 
sumber daya menjadi barang dan jasa 
(pendekatan teknis). 
Sedangan Efisiensi menurut Dwiyanto, 

dkk (2008:76) yaitu : 
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perbandingan terbaik antara input 

dan output  
b. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan atau 
sebagai akibat dari kepemilikan 
wewenang tersebut. 
c. Disiplin 

Disiplin apabila taat pada hukum dan 
peraturan yang berlaku.Disiplin 
karyawan sebagai ketaatan karyawan 
bersangkutan dalam menghormati 
perjanjian kerja dengan perusahaan 
dimana karyawan bekerja. 
d. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan 
daya pikir dan kreativitas dalam bentuk 
ide untuk suatu yang berkaitan dengan 
tujuan organisasi.Setiap inisiatif 
sebaiknya mendapat perhatian atau 
tanggapan positif dari atasan. 

Inisiatif Menurut 
Wollfock(Mardiyanto,2008:23)  : 

dalam menghasilkan sesuatu yang 
baru atau asli atau suatu pemecahan 

 
Sedangkan Menurut Suryana (2006:2) 
mengungkapkan bahwa inisiatif adalah : 

dan cara-carabaru dalam 
memecahkan masalah dan 
menemukan ide dan cara-carabaru 
dalam memecahkan masalah dan 
menemukan peluang(thinking new 

things  
 

2. Pengukuran Kualitas Pelayanan 
Pengukuran kualitas pelayanan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 
instrumen pengukuran kualitas 
pelayanan yang telah dikembangkan 
oleh Zeithaml, Parasuraman & 

Berry(Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 

2008:182),dalam buku mereka yang 
Delivering Quality Service

Mengemukakan bahwa  indikator 
kualitas pelayanan Yaitu : 
1. Ketampakan Fisik (Tangibles); 

2. Reliabilitas (Reliability); 

3. Responsivitas (Responsiviness); 

4. Kompetensi (Competence); 

5. Kesopanan (Courtessy); 

6. Kredibilitas (Credibility); 

7. Keamanan (Security); 

8. Akses (Access); 

9. Komunikasi (Communication); 

10. Pengertian (Understanding the 

customer). 

Setelah melakukan serangkaian Uji 
Validitas dan Reliabilitas, Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry sampai pada 
suatu kondisi di mana dari 10 
determinan berkurang menjadi 5 
determinan, sebagai berikut : 
1. Tangibles  (Ketampakan fisik); 
2. Reliability  (Reliabilitas); 
3. Responsiviness  (Responsivitas); 
4. Assurance (Kepastian); 
     Gabungan dari 7 determinan dari 

hasil penelitian mereka sebelummya 
yaitu :Communication, Credibility, 

Security, Competence, Courtesy, 

Access, dan Understanding the 

customer; 

5. Empathy (Empati). 
 

3. Tinjauan Teori Kualitas Dan 

Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas 

Kualitas mengandung banyak 

pengertian.Beberapa pakar mengartikan 

kualitas secara berlainan.Kata kualitas 

memiliki banyak definisi yang berbeda 

dan bervariasi, mulai dari definisi yang 

konvensional hingga yang 

strategis.Kedua definisi tersebut yaitu 

definisi konvensional dan definisi 

strategis dijelaskan dibawah ini. 

Definisi konvensional dari kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, seperti 

:performance (kinerja), reability 

(keandalan), ease of use (mudah dalam 

penggunaan), esthetics (estetika), dsb. 

Dalam definisi strategis dinyatakan 

bahwa kualitas adalah sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau 
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kebutuhan pelanggan (meeting the need 

of costumers). (Sinambela, 2010:6). 

 

b. Pengertian Pelayanan 
Pelayanan dapat didefinisikan secara 

berlainan oleh beberapa pakar, 
diantaranya yaitu : 

Menurut Albrecht Dan Lovelock 
(Sedarmayanti, 2010:243) bahwa 
pelayanan adalah : 

yang menjadi kualitas pelayanan yang 
diterima pengguna jasa, sebagai 
kekuatan penggerak utama dalam 

 
Thoha (Sedarmayanti,2010:243) 

mengemukakan tentang pelayanan 
adalah : 

yang dilakukan oleh seseorang 
dan atau kelompok orang atau 
instansi tertentu untuk memberi 
bantuan dan kemudahan kepada 

 
 

4. Tinjauan Teori Tentang 
Kependudukan 

Pada hakekatnya, pengertian 
mengenai penduduk lebih ditekankan 
pada komposisi umur, jenis kelamin dan 
lain-lain, tetapi juga klasifikasi tenaga 
kerja dan watak ekonomi, tingkat 
pendidikan, agama, ciri sosial, dan 
angka statistik lainnya yang menyatakan 
distribusi frekuensi. 

Penduduk atau warga suatu negara 
atau daerah bisa didefinisikan menjadi 
dua : Pertama orang yang tinggal di 
daerah tersebut. Dan kedua orang yang 
secara hukum berhak tinggal di daerah 
tersebut. Dengan kata lain orang yang 
mempunyai surat resmi untuk tinggal di 
situ. 

 
5. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini melibatkan 2 variabel 
yang terdiri dari 1 variabel bebas, dan 1 
variabel terikat, dengan penjelasan 
sebagai berikut: 

1. Kinerja, didefinisikan variabel 
bebas.  

Efektivitas dan Efisiensi dinotasikan 
sebagai X

1
, Tanggung Jawab 

dinotasikan sebagai X
2
, Disiplin 

dinotasikan sebagai X
3
, dan Inisiatif 

dinotasikan sebagai X
4
; 

2. Kualitas Pelayanan, didefinisikan 
variabel terikat.  

kualitas pelayanan dinotasikan 
sebagai Y; 

 
C. METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian 
Kuantitatif,jenis penelitian survey 
dengan tingkat eksplanasi adalah 
deskriptif, sehingga metode survei 
deskriptif adalah suatu metode 
penelitian yang mengambil sampel dari 
suatu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data.Setelah data diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan analisis statistik 
untuk menguji hipotesis yang diajukan 
pada awal penelitian ini dan hasilnya 
dipaparkan secara deskriptif pada akhir 
penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah semua karyawan pada 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Pemerintah Kota Bandung yang 
berjumlah 113 orang perdesember 2013 

Untuk menentukan besarnya 
sampel,ditentukan dengan 
menggunakan rumus Slovin (Umar 2003: 

120)yaitu : 
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Jadi Jumlah sampel adalah 53 Orang 
Berdasarkan jumlah sampel hasil 

perhitungan dengan rumus diatas, 
sekaligus dijadikan sebagai responden, 
besarnya responden, selanjutnya 
penarikan sampel berdasarkan golongan 
pegawai, besarnya responden tiap jenis 
ditentukan dengan rumus : 

 

 

 
Data yang diperoleh diketahui bahwa 

jumlah populasi yaitu 113 orang ( sama 
dengan jumlah rata-rata  berdasarkan 
golongan pegawai dengan rincian 
sebagaii berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dengan demikianbesarnya responden,  
yaitu :   
n

1
,untuk gol.IV= 3, n

2 , 
Untuk gol. III= 27, 

n
3
untuk gol.II= 19, dan untuk gol I n

4
= 

4.jumlah : n
1
 + n

2
 + n

3
 + n

4
 = 53 orang.  

Dalam penelitian kali ini teknik 
sampling yang digunakan adalah teknik 
sampling Proportionate Stratified 

Random Sampling, teknik ini digunakan 
bila populasi mempunyai anggota / 
unsur yang tidak homogen dan berstrata 
secara proporsional. 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : 

1. Pengisian Quesioner 
2. Studi Dokumentasi 
3. Observasi atau Pengamatan 

Berdasarkan ketiga Teknik diatas, 
yang digunakan untuk mendapatkan 
data dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara, untuk mendapatkan data 
tersebut, maka digunakan instrumen 
penelitian berupa kuesioner/angket yang 
berisi daftar pertanyaan/pernyataan 
tertutup dengan menggunakan skala 

likert sebagai jawaban mengenai 
pengaruh kinerja aparatur terhadap 
kualitas pelayanan kependudukan di 
kota Bandung.  

Skala Likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial, dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun 
item-item instrumen yang dapat berupa 
pernyataan atau pertanyaan. 

Data primer yang didapatkan dari 
hasil kuesioner adalah berupa data jenis 
ordinal yang menggunakan skala 
Likertyang telah dimodifikasi, dimana 
dalam penelitian ini, skala Likert yang 
seharusnya menggunakan 5 (lima) skala 
yaitu: SS untuk Sangat Setuju, S untuk 
Setuju, R untuk Ragu-ragu, TS untuk 
Tidak Setuju, STS untuk Sangat Tidak 
Setuju, dalam kuesioner pada penelitian 
ini menghilangkan skala R (Ragu-ragu) 
untuk meminimalisasi subjektifitas 
responden, karena jika skala R (ragu
ragu) dimasukkan hampir sebagian 
responden memilih skala R tersebut.  

Skala Likert dalam penelitian ini 
menggunakan skala Likert modifikasi, 
dengan skala sebagai berikut: 
Jawaban  
Jawaban  

(4) 
(3) 

SS 
S 

= 
= 

Sangat Setuju 
Setuju 
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Jawaban   
Jawaban   

(2) 
(1) 

TS 
STS 

= 
= 

Tidak Setuju 
Sangat Tidak  
Setuju 
 

 
Adapun persamaan linier dari analisi 

jalur (path analysis) adalah : 

4321 PYXPYXPYXPYXY

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

PY  

 

Langkah-langkah analisis jalur adalah 
sebagai berikut: 

1) Tentukan matrik korelasi antar 
variabel X.  
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2) Tentukan matrik invers korelasi antar 

variabel X. 
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3) Tentukan matrik korelasi antara 

variabel X dan Y. 
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4) Hitung semua koefisien Jalur melalui 

rumus  rumus : 
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5) Hitung ),,(
2

21 kxxxyR  yaitu koefisien 

yang menyatakan determinasi total X
1
, 

X
2
, X

3
 terhadap Y, dengan rumus :
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6) Hitung yP  berdasarkan rumus : 
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7) Langkah Kerja Pengujian : 

a) UjiKeseluruhan

0sebuah  ada kurangnyaSekurang:
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Kriteria Uji : 

Jika F
hitung

> F
;k;(n-k-1)  

maka Ho 
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 PyX1

 
 PyX1  PyX1 
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b) Uji Individu : 

0:

0:

1

0

i

i

yx

yx

PH

PH
 

Statistik Uji : 

)1(

).1( ),,(
2

21

kn

CR

P
t

iixxxy

yx

k

i
 

Kriteria Uji : 

Jika | t
hitung

|  >  t
;(n-k-1)  

maka Ho 

ditolak. 

8) Kesimpulan untuk Pengaruh Langsung 
dan Tak LangsungPengaruh X

i
 : 

 Pengaruh Langsung  :

ii PyxPyx  

 Pengaruh melalui X
j
 :

jijii xPxxxPyx ; dimana 

ji  

 Pengaruh melalui X
j
 :

lilii xPxxxPyx ; dimana 

li  

Untuk memudahkan dalam 
melakukan perhitungan analisis data 
secara statistik, dalam hal ini dibantu 
proses perhitungannya menggunakan 
software statistik, dikenal dengan 
Statistical Package for the Social Science 
(SPSS)  versi 17.0 dan MINITAB for 
Windows versi 13. 

 
D. PEMBAHASAN 

a.Analisis Deskriptif Variabel 
Penelitian 

1. Variabel Kinerja Aparatur 
Kinerja menurut Suyadi 

Prawirosentono(2008:27) terdiri dari 4 
dimensi yaitu : dimensi efektivitas dan 
efisiensi, dimensi tanggung jawab, 
dimensi disiplin, dimensi inisiatif. 
Keempat dimensi tersebut diuraikan 
dibawah ini : 

 
a. Dimensi Efektivitas Dan Efisiensi 

(X1) 
Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan 
organisasi.Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuannya, maka 
organisasi tersebut telah berjalan 
dengan efektif. 

Dalam peneliltian ini, dimensi 
Efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur 
terdiri dari 4 indikator, dimana 
efektivitas terdiri indikator 
1).Tercapainya tujuan, Target/sasaran, 
dan 2). Misi Organisasi. Sedangan 
dimensi efisiensi terdiri dari indikator : 
1.) Input dan output terbaik, dan 2). 
Manfaat. 

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk 
seluruh item = 4 x 53 = 212 (seandainya 
semua menjawab SS). Jumlah skor yang 
diperoleh dari penelitian 171. Jadi 
berdasarkan data itu maka tingkat 
persetujuan indikator tercapainya tujuan, 
target/sasaran dalam dimensi efektivitas 
berpengaruh terhadap kinerja aparatur = 
(171:212) x 100% = 80,66 % dari yang 
diharapkan (100%). 

Dengan cara perhitungan yang sama 
diperoleh hasill untuk dimensi efektivitas 
kinerja dengan indikator 1). Pencapaian 
tujuan, target/sasaran pekerjaan sebesar 
80,66%, 2). Misi Organisasi sebesar 
76,89%, sehingga persentase efektivitas 
kinerja sebesar 78,77%. Sedangkan 
untuk dimensi efisiensi dengan indikator 
1). Input dan output terbaik sebesar 
81,13%, 2). Manfaat sebesar 66,51% jadi 
persentase efisiensi kinerja sebesar 
73,82%. Total persentase efektivitas dan 
efisiensi kinerja sebesar 76,30% 
(kategori sangat setuju). 

 
b. Dimensi Tanggung Jawab (X2) 

Tanggung jawabadalah kesadaran 
manusia akan tingkah laku atau 
perbuatannya yang disengaja maupun 
yang tidak di sengaja. Tanggung jawab 
juga berarti berbuat sebagai perwujudan 
kesadaran akan kewajibannya. 

Dimensi Tanggung jawab kinerja 
aparatur terdiri dari 5 indikator, yaitu : 
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1). Nilai dan norma, 2). Pengelolaan 
waktu,3.) Tugas sesuai prosedur,  4). 
Penyelesaian tugas, dan 5). Risiko. 

Dengan cara perhitungan yang sama 
diperoleh hasill untuk dimensi Tanggung 
jawab kinerja dengan indikator 1). 
Nilai/norma sebesar 79,72%, 2). 
Pengelolaan waktu sebesar 77,36%, 3). 
Tugas sesuai prosedur sebesar 81,13%, 
4). Penyelesaian tugas sebesar 80,19%, 
5). Resiko sebesar 84,43%, jadi 
persentase tanggung jawab kinerja 
sebesar 80,57% (kategori sangat setuju). 

 
c. Dimensi Disiplin (X3) 

Disiplin merupakan suatu keadaan 
tertentu dimana orang-orang yang 
tergabung dalam organisasi tunduk pada 
peraturan-peraturan yang ada,taat dan 
patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 
termasuk melakukan pekerjaan tertentu 
yang menjadi tanggung jawabnya, 
sehingga adanya usaha 
pendisiplinanuntuk menanamkan nilai 
ataupun pemaksaan agar subjek 
memiliki kemampuan untuk mentaati 
sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi 
menjadi istilah pengganti untuk 
hukuman ataupun instrumen hukuman 
dimana hal ini bisa dilakukan pada diri 
sendiri ataupun pada orang lain. 

Dari sudut Aparatur Negara/Pegawai 
Negeri Sipil, tentang disiplin apatur 
diatur dengan Diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin 
PNS yang merupakan langkah awal untuk 
menciptakan aparatur yang profesional 
sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 
1980 yang bersifat umum. Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 
peraturan yang mengatur mengenai 
kewajiban, larangan, dan sanksi apabila 
kewajiban tidak ditaati atau larangan 
dilanggar oleh Pegawai Negeri 
Sipil.Sanksi bagi pelanggar disiplin 
tentang ketentuan tidak masuk kerja, 
seperti tercantum dalam pasal 8, yang 
memberikan sanksi diatur secara 
bertingkat baik secara teguran/lisan 
maupun secara tertulis,selain itu 
pelanggaran terhadap kewajiban jam 
kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 

dihitung secara kumulatif dan jika 
jumlahnya mencapai 7,2 jam dikonversi 
menjadi satu hari, dan peraturan-
peraturan lainnya yang menjadi 
pegangan aparatur dalam menjalankan 
pekerjaannya. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi 
dimensi Disiplin kinerja aparatur terdiri 
dari 3 indikator, dimana indikator itu 
antara lain : 1). Teratur, 2). Tepat waktu, 
dan 3.) Taat aturan/norma. 

Dengan cara perhitungan yang sama 
diperoleh hasil untuk dimensi Disiplin 
kinerja dengan indikator 1). Teratur 
sebesar 90,09%, 2). Tepat waktu sebesar 
87,74%, 3). Taat aturan/norma sebesar 
88,68%, jadi persentase Disiplin kinerja 
sebesar 88,84% (kategori sangat setuju) 
dan berpengaruh sangat besar terhadap 
kualitas pelayanan. 

 
d.Dimensi Inisiatif (X4) 

Pengertian Inisiatif adalah 
kemampuan seseorang untuk 
melahirkansesuatu yang baru baik 
berupa gagasan maupun karya nyata 
yangrelatif berbeda dengan apa yang 
telah ada sebelumnya dalam 
usahamemecahkan suatu masalah, 
sehingga dengan inisiatifnya itu suatu 
masalah dapat terpecahkan secara baik. 

Dimensi Inisiatif kinerja aparatur 
terdiri dari 3 indikator, dimana indikator 
itu antara lain : 1). Daya pikir, 2). 
Kreativitas ide, dan 3.) Mandiri. 

Dengan cara perhitungan yang sama 
diperoleh hasil untuk dimensi Inisiatif 
kinerja dengan indikator 1). Daya pikir 
sebesar 82,55%, 2). Kreativitas ide 
sebesar 80,66%, 3). Mandiri sebesar 
73,58%, jadi dari ketiga indikator 
tersebut diperoleh persentase inisiatif 
kinerja sebesar 78,93% (sangat setuju). 

 
2. Variabel Kualitas Pelayanan 

Kependudukan (Y) 
Teori Kualitas PelayananMenurut 

Zeithaml, Parasuraman & Berry terdiri 
dari lima dimensi yaitu : Tangibles, 

Reliability, Responsiviness, Assurance, 

Emphaty, dimana tiap dimensi tersebut 
terdiri dari beberapa indikator yaitu: 
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Tangibles  terdiri dari indikator : fasilitas 
fisik dan peralatan, dimensi reliability 
terdiri dari : konsistensi kerja dan sifat 
dipercaya, dimensi Responsiviness yaitu : 
daya tanggap, dimensi assurance terdiri 
dari : pengetahuan, kesopanan, 
kemampuan dan kepercayaan, dan 
dimensi emphaty yang terdiri dari 
indikator perlakuan pribadi dan 
perhatian pribadi. Kelima dimensi 
tersebut dinotasikan dalam satu variabel 
yaitu variabel kualitas pelayan (Y). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
53 responden maka rata-rata 1766 
(75,73%) terletak pada daerah sangat 
setuju. Untuk lebih jelasnya berapa besar 
persentase dari kelima dimensi diatas 
yang ada pada kualitas pelayanan, secara 
berurut persentase masing-masing 
dimensi adalah sebagai berikut : 1). 
Tangibles sebesar 75,71%, 2). Reliability 
sebesar 81,84%, 3). Responsiviness 
sebesar 80,66%, 4). Assurance sebesar 
76,75%,  dan 5). Emphaty sebesar 
65,33%.  

Kelima dimensi kualiitas pelayanan 
tersebut diuraikan dibawah ini. 

 
a. Dimensi Tangibles 

Dimensi Tangiblesdalam kualitas 
pelayanan terdiri dari 2 indikator, yaitu 
antara lain : 1). Fasilitas fisik dan 2). 
Peralatan. 

Hasil jawaban responden yang telah 
diolah secara analisis statistik deskriptif, 
diperoleh hasil persentase dari dimensi 
tangibles dengan dua indikator sebagai 
berikut : 1). Fasilitas fisik sebesar 
70,28%, 2). peralatan sebesar 81,13%. 
Terlihat bahwa peralatan/fasilitas yang 
tersedia dalam suatu kantor sangat 
penting, dimana 81,13% responden 
menganggap peralatan memberikan 
kontribusi yang sangat besar dalam 
upaya meningkatkan kualitas pelayanan. 

 
b. Dimensi Reliability 

Dimensi Reliability dalam kualitas 
pelayanan terdiri dari 2 indikator, yaitu : 
1). Konsistensi kerja, dan 2). Sifat 
dipercaya. 

Hasil jawaban responden sebanyak 53 
responden yang telah diolah secara 
analisis statistik deskriptif,, diperoleh 
hasil persentase dari dimensi reliability 
dengan dua indikator sebagai berikut : 
1). Konsistensi kerja sebesar 81,13%, 2). 
Sifat dapat dipercaya sebesar 82,55%. 
Dari hasil responden terlihat bahwa sifat 
dipercaya seorang aparatur oleh 
masyarakat berperan sangat penting 
dalam menjaga dan meningkatkan 
kualitas pelayanan, karena 82,55% 
responden memilih indikator sifat dapat 
dipercaya dalam dimensi reliability. 

 

c. Dimensi Responsiviness 
Dimensi Responsiviness dalam 

kualitas pelayanan terdiridari 1 indikator,  
indikator itu adalah Daya Tanggap. 
Hasil jawaban responden yang telah 
diolah secara analisis statistik deskriptif, 
diperoleh hasil persentase dari 
dimensiResponsiviness dengan satu 
indikator yaitu daya tanggap sebesar 
80,66%. Walaupun 
dimensiResponsiviness hanya terdiri dari 
satu indikator tetapi jelas terlihat daya 
tanggap memberikan pengaruh yang 
cukup besar terhadap kualitas 
pelayanan. 

 
d. Dimensi Assurance 

Dimensi Assurance dalam kualitas 
pelayanan terdiri dari 4 indikator, 
indikator itu antara lain : 1). 
Pengetahuan, 2). Kesopanan, 3). 
Kemampuan, dan 4). Kepercayaan. 

Dari hasil responden sebanyaK 53 
orang responden dan telah diolah secara 
analisis statistik dekriptif, dari dimensi 
Assurance dengan indikator sebagai 
berikut : 1). Pengetahuan sebesar 
79,29%, 2). Kesopanan sebesar 80,66%, 
3). Kemampuan sebesar 65,09%, dan 4). 
Kepercayaan sebesar 81,60%. Dari 
persentase tersebut dapat dilihat bahwa 
kepercayaan memberikan pengaruh yang 
cukup besar terhadap kualitas 
pelayanan, ini terlihat dari pilihan 
responden sebesar 81,60%, 
dibandingkan dengan tiga indikator yang 
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lain yang persentasenya masih dibawah 
indikator kepercayaan. 

 
e. Dimensi Emphaty 

Dimensi Emphaty dalam kualitas 
pelayanan terdiri dari 2 indikator, 
adapun indikator itu antara lain : 1). 
Perlakuan pribadi, dan 2). Perhatian 
pribadi. 

Hasil jawaban responden yang telah 
diolah secara analisis statistik deskriptif, 
diperoleh hasil persentase dari dimensi 
Emphaty dengan dua indikator sebagai 
berikut : 1). Perlakuan pribadi sebesar 
64,62%, 2). Perhatian pribadi sebesar 
66,04%. Terlihat bahwa perhatian pribadi 
sangat penting, dimana 66,04% 
responden menganggap perhatian 
pribadi memberikan kontribusi dan 
pengaruh yang sangat besar dalam 
upaya meningkatkan kualitas pelayanan, 
dibandingkan dengan indikator 
perlakukan pribadi sebesar 64,62%. 

 
b. Analisis Variabel Penelitian 

Data yang didapatkan dianalisis 
dengan menggunakan analisis data 
statistik menggunakan analisis jalur 
(path analysis).Untuk menjawab 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini. 

Adapun persamaan jalurnya adalah 
sebagai berikut:       

4321 226,0304,0214,0270,0 XXXXY

Persamaan jalur di atas memberikan 
penjelasan sebagai berikut:

 
1) Kualitas pelayanan (Y) dipengaruhi 

oleh Efektivitas dan efisiensi (X
1
) 

sebesar 0,270 atau dapat dikatakan 1 
satuan efektivitas dan efisiensi (X

1
) 

dinaikkan akan memberikan pengaruh 
pada kualitas pelayanan (Y) sebesar 
0,270; 

2) Kualitas pelayanan (Y) dipengaruhi 
oleh Tanggung jawab (X

2
) sebesar 

0,214 atau dapat dikatakan 1 satuan 
Tanggung jawab (X

2
) dinaikkan akan 

memberikan pengaruh pada kualitas 
pelayanan (Y) sebesar 0,214; 

3) Kualitas pelayanan (Y) dipengaruhi 
oleh Disiplin (X

3
) sebesar 0,304 atau 

dapat dikatakan 1 satuan Disiplin (X
3
) 

dinaikkan akan memberikan pengaruh 
pada kualitas pelayanan (Y) sebesar 
0,304; 

4) Kualitas pelayanan (Y) dipengaruhi 
oleh Inisiatif (X

4
) sebesar 0,226 atau 

dapat dikatakan 1 satuan inisiatif (X
4
) 

dinaikkan akan memberikan pengaruh 
pada kualitas pelayanan (Y) sebesar 
0,226; 

5) Kualitas pelayanan (Y) dipengaruhi 
oleh Kinerja aparatur (X) sebesar 
0,747 atau dapat dikatakan 1 satuan 
kinerja (X) dinaikkan akan 
memberikan pengaruh pada kualitas 
pelayanan (Y) sebesar 0,747; 
Lebih jelas nilai-nilai perhitungan 

analisis jalur diterapkan dalam 
diagram/gambar dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

0,253 

 

 

1. Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi 
Kinerja Aparatur (X1) Terhadap 
Kualitas Pelayanan Kependudukan 
(Y) 
Hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh 
efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur 
(X

1
) terhadap kualitas pelayanan 

kependudukan (Y) adalah sebagai 
berikut: 

Ho: 
 
 
Ha: 

P
YX1

 = 0, 
 
 
P

YX1
  

 
 

Efektifitas dan efisiensi 
kinerja aparatur 
tidakberpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 
Efektifitas dan efisiensi 
kinerja aparatur 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 

X1 

Y 

 

X2 

X3 

X4 

0,270

 

 PyX1

 
 PyX1  PyX1 

0,226 

0,304 

0,214 

0,747

 

 PyX1

 
 PyX1  PyX1 
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Didapatkan bahwa uji individual/ uji 
student-T, untuk pengujian koefisien 
jalur untuk efektivitas dan efisiensi 
kinerja (X

1
) didapatkan T

hit
 = 2.40jika 

dibandingkan dengan T
tabel

 = 
2.5652maka memberikan keputusan 
bahwa Ho ditolak, yang artinya dengan 
kepercayaan 95% diyakini bahwa nilai 
koefisien P

YX1
 adalah tidak sama dengan 

nol atau sebesar 0,270 atau dengan kata 
lain bahwa secara signifikan efektivitas 
dan efisiensi kinerja (X

1
) berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y). 

Hasil pengujian individual 
menggunakan uji student-T di atas, 
memberikan kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh dari efektivitas dan efisiensi 
kinerja(X

1
) terhadap kualitas pelayanan 

kependudukan (Y), dengan nilai koefisien 
(P

YX1
) adalah sebesar 0,270 Hal ini 

mengindikasikan bahwa efektivitas dan 
efisiensi kinerja (X

1
) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kualitas 
pelayanan kependudukan (Y). 

Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 
yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis) 
terlampir pada lampiran 7, yang 
memperlihatkan hasil sebagai berikut: 

"PYX1" 

  Sum of C31 

  Sum of C31 = 0.26907 

 

 -X1" 

  K16    0.0724002 

  K17    0.0354883 

  K18    0.0566255 

  K19    0.0401411 

  'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 

LANGSUNG X1' 

  K21    0.204655 

 
Hasil tersebut menyatakan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab yaitu efektivitas 
dan efisiensi kinerja(X

1
) atau Kausal X

1
 

adalah sebesar 0,205 (jika 
dipersentasekan adalah 20,5%). Maka 
dikarenakan menggunakan analisis jalur 
(path analysis), maka untuk menjelaskan 

penyebab dari variabel efektivitas dan 
efisiensi kinerja(X

1
) terhadap kualitas 

pelayanan kependudukan (Y), dilihat pula 
pengaruh tidak langsungnya variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 
tanggung jawab (X

2
), disiplin (X

3
) dan 

Inisiatif (X
4
) sehingga jelas bahwa 

pengaruh langsung dan tak langsung 
dari X

1
 baik langsung maupun melalui X

2
, 

X
3
 dan X

4
 terhadap Y adalah sebesar 20,5 

%. 
 

2. Pengaruh Tanggung Jawab Kinerja 
Aparatur (X2) Terhadap Kualitas 
Pelayanan Kependudukan (Y) 
Hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh 
tanggung jawab kinerja aparatur (X

2
) 

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y) adalah sebagai 
berikut: 

Ho: 
 
 
Ha: 

P
YX2

 = 0, 
 
 
P

YX2
  

 
 

Tanggung jawab kinerja 
aparatur tidakberpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 
Tanggung jawab kinerja 
aparatur berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 

Didapatkan bahwa uji individual/ uji 
student-T, untuk pengujian koefisien 
jalur untuk tanggung jawab kinerja (X

2
) 

didapatkan T
hit

 = 2.05jika dibandingkan 
dengan T

tabel
 = 1.6772maka memberikan 

keputusan bahwa Ho ditolak, yang 
artinya dengan kepercayaan 95% diyakini 
bahwa nilai koefisien P

YX2
 adalah tidak 

sama dengan nol atau sebesar 0.214 
atau dengan kata lain bahwa secara 
signifikan tanggung jawab kinerja (X

2
) 

berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan kependudukan (Y). 

Hasil pengujian individual 
menggunakan uji student-T di atas, 
memberikan kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh dari tanggung jawab kinerja 
(X

2
) terhadap kualitas pelayanan 

kependudukan (Y), dengan nilai koefisien 
(P

YX2
) adalah sebesar 0.214 Hal ini 

mengindikasikan bahwa tanggung jawab 
kinerja (X

2
) mempunyai pengaruh yang 
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positif terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y). 

Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 
yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis) 
terlampir pada lampiran 7, yang 
memperlihatkan hasil sebagai berikut: 

"PYX2" 

  Sum of C32 

  Sum of C32 = 0.21391 

 

 -X2" 

K16    0.0457586 

K17    0.0354883 

K18    0.0372082 

K19    0.0324512 

'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 

LANGSUNG X2' 

K21    0.150906 

 
Hasil tersebut menyatakan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab yaitu tanggung 
jawab kinerja (X

2
) atau Kausal X

2
 adalah 

sebesar 0.151 (jika dipersentasekan 
adalah 15,1%). Maka dikarenakan 
menggunakan analisis jalur (path 

analysis), maka untuk menjelaskan 
penyebab dari variabel tanggung jawab 
kinerja (X

2
) terhadap kualitas pelayanan 

kependudukan (Y), dilihat pula pengaruh 
tidak langsungnya variabel yang diteliti 
dalam penelitian ini yaitu efektivitas dan 
efisiensi (X

1
), disiplin (X

3
) dan Inisiatif (X

4
) 

sehingga jelas bahwa pengaruh langsung 
dan tak langsung dari X

2
 baik langsung 

maupun melalui X
1
, X

3
 dan X

4
 terhadap Y 

adalah sebesar 15,1%. 
 

3. Pengaruh Disiplin Kinerja Aparatur 
(X3) Terhadap Kualitas Pelayanan 
Kependudukan (Y) 
Hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh disiplin 
kinerja aparatur (X

3
) terhadap kualitas 

pelayanan kependudukan (Y) adalah 
sebagai berikut: 

Ho: 
 
 
Ha: 

P
YX3

 = 0, 
 
 
P

YX3
  

 

Disiplin kinerja aparatur tidak 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 

 Disiplin kinerja aparatur 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 

Didapatkan bahwa uji individual/ uji 
student-T, untuk pengujian koefisien 
jalur untuk disiplin kinerja (X

3
) 

didapatkan T
hit

 = 2.90jika dibandingkan 
dengan T

tabel
 = 1.6747 maka memberikan 

keputusan bahwa Ho ditolak, yang 
artinya dengan kepercayaan 95% diyakini 
bahwa nilai koefisien P

YX3
 adalah tidak 

sama dengan nol atau sebesar 0.304 
atau dengan kata lain bahwa secara 
signifikan disiplin kinerja (X

3
) 

berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan kependudukan (Y). 

Hasil pengujian individual 
menggunakan uji student-T di atas, 
memberikan kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh dari disiplin kinerja (X

3
) 

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y), dengan nilai koefisien 
(P

YX3
) adalah sebesar 0.304 Hal ini 

mengindikasikan bahwa disiplin kinerja 
(X

3
) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y). 

Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 
yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis) 
terlampir pada lampiran 7, yang 
memperlihatkan hasil sebagai berikut: 

"PYX3" 

  Sum of C33 

  Sum of C33 = 0.30412 

 

 "KAUSAL-X3" 

K16    0.0924910 

K17    0.0566255 

K18    0.0372082 

K19    0.0407647 

'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 

LANGSUNG X3' 

K21    0.227089 

Hasil tersebut menyatakan bahwa 
pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab disiplin (X

3
) atau 

Kausal X
3
 adalah sebesar 0.227(jika 

dipersentasekan adalah 22,7%). Maka 
dikarenakan menggunakan analisis jalur 
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(path analysis), maka untuk menjelaskan 
penyebab dari variabel disiplin kinerja 
(X

3
) terhadap kualitas pelayanan 

kependudukan (Y), dilihat pula pengaruh 
tidak langsungnya variabel yang diteliti 
dalam penelitian ini yaitu efektivitas dan 
efisiensi (X

1
), tanggung jawab (X

2
) dan 

Inisiatif (X
4
) sehingga jelas bahwa 

pengaruh langsung dan tak langsung 
dari X

3
 baik langsung maupun melalui X

1
, 

X
2
 dan X

4
 terhadap Y adalah sebesar 

22.7%. 
 

4. Pengaruh Inisiatif Kinerja Aparatur 
(X4) Terhadap Kualitas Pelayanan 
Kependudukan (Y) 
Hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh inisiatif 
kinerja aparatur (X

4
) terhadap kualitas 

pelayanan kependudukan (Y) adalah 
sebagai berikut: 

Ho: 
 
 
Ha: 

P
YX4

 = 0, 
 
 
P

YX4
  

 
 

Inisiatif kinerja aparatur tidak 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 
Inisiatif kinerja aparatur 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah 
Kota Bandung. 

Didapatkan bahwa uji individual/ uji 
student-T, untuk pengujian koefisien 
jalur untuk inisiatif kinerja (X

4
) 

didapatkan T
hit

 = 2.070 jika 
dibandingkan dengan T

tabel
 = 2.0076 

maka memberikan keputusan bahwa Ho 
ditolak, yang artinya dengan 
kepercayaan 97.5% diyakini bahwa nilai 
koefisien P

YX4
 adalah tidak sama dengan 

nol atau sebesar 0.226 atau dengan kata 
lain bahwa secara signifikan inisiatif 
kinerja (X

4
)) berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan kependudukan (Y). 
Hasil pengujian individual 

menggunakan uji student-T di atas, 
memberikan kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh dari inisiatif kinerja (X

4
)  

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y), dengan nilai koefisien 
(P

YX4
) adalah sebesar 0.226Hal ini 

mengindikasikan bahwa inisiatif kinerja 
(X

4
) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y). 

Sedangkan berdasarkan output 
sofware Minitab for windows versi 13 
yang dieksekusi pada macro 
berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis) 
terlampir pada lampiran 7, yang 
memperlihatkan hasil sebagai berikut: 

"PYX4" 

  Sum of C34 

  Sum of C34 = 0.22609 

 

"KAUSAL-X4" 

K16    0.0511181 

K17    0.0401411 

K18    0.0324512 

K19    0.0407647 

'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 

LANGSUNG X4' 

K21    0.164475 

 
Hasil tersebut menyatakan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penyebab yaitu inisiatif 
kinerja (X

4
) atau Kausal X

4
 adalah sebesar 

0.16 (jika dipersentasekan adalah 16%). 
Maka dikarenakan menggunakan analisis 
jalur (path analysis), maka untuk 
menjelaskan penyebab dari variabel 
inisiatif kinerja (X

4
) terhadap kualitas 

pelayanan kependudukan (Y), dilihat pula 
pengaruh tidak langsungnya variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 
efektivitas dan efisiensi (X

1
), tanggung 

jawab (X
2
), dan disiplin (X

3
) sehingga 

jelas bahwa pengaruh langsung dan tak 
langsung dari X

4
 baik langsung maupun 

melalui X
1
, X

2
 dan X

3
 terhadap Y adalah 

sebesar 16%. 
 

5. Pengaruh Kinerja Aparatur (X) 
Terhadap Kualitas Pelayanan 
Kependudukan (Y) 
Hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh kinerja 
aparatur (X) terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan (Y) adalah sebagai 
berikut 

Ho
: 
 
 
Ha: 

P
YX1X2X3X4

 = 0, 
 
 
P

YX1X2X3X4
  

 

Kinerja aparatur tidak 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di 
Pemerintah Kota Bandung. 
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 Kinerja aparatur 
berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan 
kependudukan di 
Pemerintah Kota Bandung. 

Untuk menjelaskan besarnya 
pengaruh secara simultan dari Kinerja 
aparatur (X) terhadap kualitas pelayanan 
(Y) terlihat pada lampiran 7.Terlihat 
bahwa R-Kuadrat XY menunjukkan nilai 
sebesar 0,747 (jika dipersentasekan dan 
dibulatkan sebesar 75%).Hal ini dapat 
dikatakan bahwa besarnya pengaruh 
Kinerja aparatur secara simultan 
terhadap Kualitas pelayanan (Y) adalah 
sebesar 75%. 
"R-KUADRAT YX" 

Sum of C50 

  Sum of C50 = 0.74713 

 

 'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG 

X1' 

K21    0.204655 

   'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG 

X2' 

K21    0.150906 

'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG 

X3' 

K21    0.227089 

 'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK LANGSUNG 

X4' 

K21    0.164475 

 
Pengaruh sebesar 75% dari X secara 

simultan terhadap Y tersebut didapatkan 
dari kausal X

1
, X

2
, X

3
 dan X

4
 sebagaimana 

dijelaskan diatas, bahwa kausal X
1
 

terhadap Y adalah sebesar 20,4%, kausal 
X

2
 terhadap Y adalah sebesar 15%, kausal 

X
3 
terhadap Y adalah sebesar 22,7%, dan 

kausal X
4
 terhadap Y adalah sebesar 

16,4%, maka secara simultan jelas bahwa 
besarnya pengaruh X

1
, X

2
, X

3
, dan X

4
 

secara simultan terhadap Y adalah 
sebesar 75%. 

Maka jika pengaruh Kinerja aparatur 
(X) secara simultan terhadap Kualitas 
pelayanan (Y) adalah sebesar 75%, maka 
pengaruh variabel lain yang tidak 
dimasukkan/diteliti dalam penelitian ini 
adalah sebesar 25% atau dapat dikatakan 
bahwa besarnya pengaruh variabel selain 
Kinerja aparatur terhadap Kualitas 
pelayanan sebesar 25%. 

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa 
adanya pengaruh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini sebesar 25% 
(pembulatan 0,253).  adapun beberapa 
variabel tersebut dapat diidentifikasi 
dengan merujuk pada data sekunder 
dalam penelitian ini, yang diambil 
melalui studi dokumentasi dan studi 
literatur. 

Variabel yang mempengaruhi namun 
tidak diteliti dalam penelitian ini yang 
menunjukkan nilai pengaruh sebesar 
25% terhadap kinerja aparatur, dan 
kualitas pelayanan adalah sebagai 
berikut : 

1. Variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi pada kinerja 
seorang aparatur seperti :  
- Motivasi, dimana motivasi salah 

satu faktor yang penting dalam 
peningkatan kinerja seorang 
aparatur; 

- Pengawasan langsung dari 
atasan terhadap bawahan. 

2. Sedangkan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi pada kualitas 
pelayanan seperti : 
- Regulasi/aturan yang jelas 

mengenai pelayanan sektor 
publik; 

- Faktor ketersediaan anggaran, 
semakin baiknya ketersediaan 
anggaran yang ada maka akan 
memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap kualitas 
pelayanan. 

Dari hasil penelitian yang didapat 
dengan menggunakan metode 
kuantitatif yaitu dengan menguji 
instrumen-instrumen penelitian yang 
berupa kuesioner dan diolah secara 
analisis statistik deskriptif serta dengan 
menguji hasil penelitian dengan uji 
individual atau uji student-T, dan 
berdasarkan output sofware Minitab for 
windows versi 13 yang dieksekusi pada 
macro berdasarkan prosedur/langkah 
perhitungan analisis jalur (path analysis), 
dari teori-teori yang diuji yaitu teori 
tentang kinerja yang dinotasikan (X), 
menurut Suyadi Prawirosentono yang 
terdiri dari variabel efektivitas dan 
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efisien (X
1
), variabel tanggung jawab (X

2
), 

variabel disiplin (X
3
), dan variabel inisiatif 

(X
4
) dan teori kualitas pelayanan yang 

dinotasikan (Y), menurut Zeithaml, 

Parasuraman & Berry yang terdiri dari 
variabel Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan variabel 
Emphaty, didapatkan hasil dari 
penelitian ini yaitu dimensi disiplin 
sebesar 27,7 % memberikan pengaruh 
yang cukup besar bagi kinerja aparatur 
terhadap kualitas pelayanan kependuduk 
di Pemerintah Kota Bandung, dari hasil 
penelitian tersebut diatas, teori yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 
teori kinerja dan teori kualitas pelayanan 
sangat mendukung dalam penelitian ini. 

 
E. PENUTUP 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 
ini, ada beberapa simpulan yang diambil, 
diantaranya : 
1. Adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan dari kinerja aparatur 
terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan di Pemerintah kota 
Bandung; 

2. Adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan dari dimensi efektifitas 
kinerja yang terdiri dari indikator 
tercapainya tujuan, target/sasaran 
dan indikator misi organisasi, dari 
dimensi efisiensi  kinerja dengan 
indikator input dan output terbaik, 
manfaat terhadap kualitas pelayanan 
yang terdiri dari dimensi tangibles, 

reliability, responsiviness, assurance 

dan emphaty, hal tersebut 
memberikan pengaruh yang kecil dari 
dimensi efektivitas dan efisiensi 
kinerja terhadap kualitas pelayanan; 

3. Adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan dari dimensi tanggung 
jawab kinerja yang terdiri dari 
indikator nilai/norma, mengelola 
waktu, tugas sesuai prosedur, 
menyelesaikan tugas, dan 
menanggung resiko terhadap kualitas 
pelayanan yang terdiri dari dimensi 
tangibles, reliability, responsiviness, 

assurance dan emphaty, hal tersebut 

memberikan pengaruh yang kecil dari 
dimensi tanggung jawab kinerja 
terhadap kualitas pelayanan; 

4. Adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan dari dimensi disiplin kinerja 
yang terdiri dari indikator teratur, 
tepat waktu, taat aturan/norma 
terhadap kualitas pelayananyang 
terdiri dari dimensi tangibles, 

reliability, responsiviness, assurance 

dan emphaty, hal tersebut 
memberikan pengaruh yang cukup 
besar dari dimensi disiplin kinerja 
terhadap kualitas pelayanan; 

5. Adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan dari dimensi inisiatif kinerja 
yang terdiri dari indikator daya pikir, 
kreativitas ide, mandiri terhadap 
kualitas pelayananyang terdiri dari 
dimensi tangibles, reliability, 

responsiviness, assurance dan 
emphaty, hal tersebut memberikan 
pengaruh yang kecil dari dimensi 
inisiatif kinerja terhadap kualitas 
pelayanan. 
Dan dari penelitian ini, ada beberapa 

hal yang dapat dikemukakan sebagai 
saran, baik saran secara praktis maupun 
saran untuk pengembangan ilmu, yaitu 
antara lain : 

Saran secara praktis : 
1. Dari penelitian ini, dimensi disiplin 

memberikan pengaruh yang cukup 
besar bagi kinerja aparatur 
dibandingkan dengan dimensi-
dimensi lainnya seperti efektivitas dan 
efisiensi, dimensi tanggung jawab dan 
dimensi inisiatif, ini sejalan (linier) 
dengan Peraturan Pemerintah No.53 
tahun 2010 tentang disiplin pegawai, 
sehingga gerakan disiplin bagi 
aparatur harus benar-benar 
dilaksanakan dalam upaya 
meningkatkan kinerja yang 
berdampak pula pada peningkatan 
kualitas pelayanan; 

2. Dalam upaya meningkatkan kinerja 
aparatur yaitu dengan membangun 
komitmen bersama antara atasan dan 
bawahan untuk bekerja sama dan 
mengabdi untuk kepentingan 
masyarakat, dimana atasan 
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memberikan pengawasan dan 
bawahan melaksanakan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya; 

3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk kepentingan 
masyarakat harus benar-benar 
dirawat dan dijaga sehingga tidak 
akan terjadinya kerusakan ketika akan 
dipakai; 

4. Adanya upaya dari pemerintah untuk 
dapat meningkatkan kualitas dan 
kuantitas aparaturnya dengan 
berbagai pelatihan dan pendidikan 
yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik / prima 
kepada masyarakat; 

5. Penerapan merit sytem, dimana 
adanya penghargaan bagi aparatur 
yang berkinerja bagus, dan hukuman 
bagi aparatur yang bekerja tidak 
profesional dengan seadil-adilnya, 
dengan diterapkannya merit system 
mendorong dan memotivasi aparatur 
untuk meningkatkan kinerjanya; 

6. Untuk mencapai optimalisasi kinerja 
aparatur, sebaiknya Penempatan kerja 
dan jabatan aparatur pemerintah 
berdasarkan pada kompetensi, 
kualitas  dan profesionalitas 
aparaturnya. 
Saran Untuk Pengembangan Ilmu : 

1. Hasil dari penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan kepada 
dunia ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan Pemerintahan 
Daerah; 

2. Hasil dari penelitian ini, dimana 
berdasarkan teori kinerja menurut 
Suyadi Prawirosentono yang terdiri 
dari variabel efektivitas dan efisien, 
variabel tanggung jawab, variabel 
disiplin, dan variabel inisiatif dan teori 
kualitas pelayanan menurut Zeithaml, 

Parasuraman & Berry yang terdiri dari 
variabel Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan 
variabel Emphaty, dapat memberikan 
referensi bagi peneliti lain yang akan 
meneliti dibidang kependudukan 
khususnya tentang pengaruh kinerja 
aparatur terhadap kualitas pelayanan 
kependudukan,  dalam penelitian 

selanjutnya diharapkan tidak hanya 
berdasarkan kedua teori diatas, tetapi 
dapat mengambil dari teori teori lain 
yang sejenis untuk mendapatkan hasil 
perbandingan dari penelitian yang 
sejenis yang sudah ada sebelumnya. 
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