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Abstrak

Peningkatan  pelayanan  publik   di  Kantor  Desa  Pagagan  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan. dipengaruhi oleh kemampuan pegawai,  kelengkapan sarana, dan evaluasi kerja dengan tiga
perangkat kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kemampuan pegawai,
kelengkapan sarana, dan evaluasi kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik  di Kantor
Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.  Dalam penelitian ini  digunakan metode
survei,  kuisioner serta metode dokumentasi dari populasi 15 orang pegawai. Analisis yang digunakan
untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  ini  adalah  regressi  linier  berganda.  Hasil  penelitian
menunjukkan sebagai berikut : secara parsial atau secara pervariabel faktor kemampuan pegawai nilainya
sebesar 8,562,  faktor kelengkapan sarana dengan nilai sebesar 6,426, dan faktor evaluasi kerja dengan
nilai sebesar 5,423, sedang faktor yang paling dominan berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan publik
adalah faktor kemampuan pegawai. Dari ketiga faktor tersebut secara simultan atau keseluruhan variabel
bebas  terhadap  variabel  terikat  amat  signifikan  sekali  karena  nilai  F  hitung  >  F  tabel  dengan  nilai
48,35642  >  2,66,  sedangkan  dalam uji  determinasi  R-Squared yaitu  0,876232,  jadi  pengaruh  ketiga
variabel bebas tersebut sebesar 87,6232 % sedangkan 12,3768 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
dimasukan dalam analisa penelitian ini.

Kata kunci : Kemampuan pegawai, Kelengkapan sarana, Evaluasi kerja, Kualitas pelayanan

Pendahuluan 
Perkembangan  yang  mencolok  selama

beberapa dasawarsa menjelang dimulai abad ke
21  ditandai  dengan  semakin  pentingnya
informasi dan pengelolaan data di dalam banyak
aspek  kehidupan  manusia.  Dengan  tersedianya
berbagai  bentuk  media  informasi,  masyarakat
sekarang  memiliki  pilihan  yang  lebih  banyak
lagi  informasi  yang  ingin  mereka  dapatkan.
Kemajuan  teknologi  informasi  seolah-olah
membuat  semua  orang  dapat  mengetahui  apa
saja yang ingin mereka ketahui dengan segera.

Berkat  kemajuan teknologi  komonikasi
dan  informasi,  pesan-pesan  dapat  dikirim  dan
diterima pada waktu yang bersamaan meskipun
jarak antara pengirim dan penerimanya demikian
jauh. Arus informasi dalam kehidupan manusia
modern  tidak  mungkin  dapat  dibatasi.
Perkembangan  teknologi  otomasi  adalah
penunjang utama dalam pembuatan keputusan di
dalam organisasi modern. Dalam hal ini, aplikasi
teknologi komputer benar-benar telah menandai

revolusi  peradaban  yang  memungkinkan
pekerjaan-pekerjaan  di  dalam  organisasi  dapat
diselesaikan secara cepat, akurat, dan efesien.

Di  Indonesia  pemakaian  komputer  di
kantor-kantor  organisasi  swasta  dan  organisasi
pemerintah  maupun  untuk  keperluan  pribadi
juga  meningkat  tajam.  Pesatnya  kemajuan
teknologi di bidang elektronika juga mendorong
peradaban  konfigurasi  komputer  sendiri  di
dalam perkantoran modern. Sekarang berlainan
dengan  konfigurasi  sistem  yang  tersentralisasi
pada sebuah komputer besar (mainfreme) seperti
sekarang banyak diterapkan, di masa mendatang
pengolahan  data  akan  lebih  banyak  dilakukan
secara  ter  desentralisasi  pada  komputer  mikro
yang tersebar di seluruh bagian organisasi. Pada
saat  yang  sama  prestasi  organisasi  akan
ditentukan  oleh  kemampuan  organisasi  untuk
mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi
yang tersedia. Pada organisasi bisnis daya saing
hanya akan dapat dipertahankan oleh perusahaan
yang  padat  informasi  dan  memiliki  manajer-
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manajer andal yang mampu membuat keputusan
secara tepat dari informasi tersebut. Modal yang
penting  bagi  seorang  manajer  adalah
kemampuannya untuk menganalisis  situasi  dan
kondisi secara cepat serta kemanpuannya untuk
menghasilkan  atau  menyerap  informasi  yang
handal  dan  akurat  untuk  dapat  membuat
keputusan-keputusan rasional.

Dengan  melihat  berbagai  fenomena
tentang  pemanfaatan  informasi  di  dalam
organisasi-organisasi  masa  kini,  apakah
sesungguhnya perubahan pola yang mendasar di
dalam  sistem  manajer  organisasi.  Bagaimana
seharusnya  seorang  manajer  mengantisipasi
perkembangan  di  bidang  tehnologi  informasi
dan memanfaatkannya tanpa kehilangan kontrol
atas kriteria dan landasan pokok organisasi.

Berhubungan dengan uraian tersebut di
atas  tentang  sistem  informasi  manajemen
berkaitan  dengan  peningkatan  keberhasilan
pelaksanaan  pelayanan  prima  di  instansi
pemerintah, karena dengan tersedianya berbagai
bentuk  media  informasi  saat  ini,  dan  kini
masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak
lagi  informasi  yang  ingin  mereka  dapatkan.
Kemajuan teknologi informasi seakan membuat
semua  orang  dapat  mengetahui  apa  saja  yang
ingin mereka ketahui dengan segera. Sementara
itu seiring dengan lajunya gerak pembangunan
organisasi-organisasi  publik  maupun  swasta
semakin  banyak  yang  mampu  memanfaatkan
teknologi informasi baru yang dapat menunjang
efektifitas,  produktifitas  dan  efesiensi  kerja
mereka, terutama dalam kinerja pelayanan.

Perkembangan  sistem  informasi
manajemen  modern  di  sebagian  besar  instansi
pemerintah  kita  saat  ini  khususnya  instansi
pemerintah tampaknya sampai pada tahap sisten
informasi  manajemen  dengan  dukungan
pemrosesan  data  elektronik.  Di  satu  pihak
tahapan  ini  bagi  sebagian  instansi  sedang
menuju atau mungkin sudah sampai pada tahap
berikutnya,  yaitu  tahapan  sistem  informasi
modern  berbasis  komputer.  “Berbagai
keuntungan  dapat  diperoleh  apabila  seluruh
kegiatan  dilakukan  dengan  sistem  komputer,
khususnya  keuntungan  dalam  hal  kecepatan,
kecermatan,  keterhandalan,  keterkinian
komunikasi  dan  pemrosesan  data”  (Wahyudi,
1998:1).  Namun  dari  berbagai  pertimbangan,
tentu  tidak  harus  mengembangkan  ke  arah

modernisasi  perkantoran  dilakukan  secara
serentak atau simultan.

Tentunya  dalam  suatu  instansi
pemerintah  sangat  memerlukan  sarana  dan
prasarana  dalam  rangka  untuk  memperlancar
dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal
kepada masyarakat maupun kepada para sejawat
dan  atasannya.  untuk  mencapai  keberhasilan
pelaksanaan  pelayanan  instansi  atau  kantor.
Karakteristik  dari  pelaksanaan  tersebut  adalah
dapat  menjadi  dasar  bagaimana  memberikan
pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat,
yaitu  pelayanan  yang  merupakan  usaha  untuk
membangun  kepercayaan  publik  terhadap
instansi pemerintah khususnya berkaitan dengan
apa yang mendorong instansi ini tetap eksis di
masyarakat  sebagai  instansi  pemerintah,  dalam
rangka  mempertinggi  kelancaran  pelaksanaan
pelayanan  prima  sehingga  dapat  memberikan
kepuasan kepada masyarakat atau publik.

Dalam  memberikan  pelayanan  yang
prima  kepada  publik,  maka  sangat  diperlukan
adanya sistem informasi manajemen yang baik
dan harus didukung oleh berbagai unsur seperti
kemampuan  pegawai  dan  kelengkapan  sarana,
baik sarana komputer maupun sarana pendukung
lainnya unsur pelaksana yang berkualitas yaitu
sumberdaya  manusia  yang  disebut  pegawai.
dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari, karena
suatu  intansi  pemerintah  sangat  diperlukan
sekali  sistem  informasi  manajemen,  karena
apabila ketinggalan informasi bisa saja instansi
ini  akan  mengalami  kemunduran  dalam  usaha
mengembangkan  instansinya,  karena  informasi
merupakan aset yang paling besar bagi instansi
khususnya  instansi  pemerintah  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan
dalam  rangka  pelaksanaan  program  pelayanan
prima.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk
mengkaji  pengaruh  faktor  -faktor  sistem
informasi manajemen modern terhadap kualitas
pelayanan  publik  di  kantor  desa  pagagan
kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dasar  Pemikiran  Teoritis  Dan
Pengembangan Hipotesis
Sistem Informasi Manajemen

Pada  umumnya  apabila  orang
membicarakan  tentang  sitem  informasi
manajemen yang tergambar dalam bayangan kita
sementara adalah suatu sistem yang diciptakan
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untuk melaksanakan pengolahan data yang akan
dimanfaatkan  oleh  suatu  organisasi.
Pemanfaatan  data  disini  dapat  berarti
penunjangan  pada  tugas-tugas  rutin,  evaluasi
terhadap  prestasi  organisasi,  atau  untuk
pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut.
Kini  kalau  orang  mendengar  istilah  sistem
informasi  manajemen,  biasanya  mereka  juga
membayangkan  suatu  sistem  komputer.
Sesungguhnya,  pengertian  tentang  sistem
informasi manajemen di dalam organisasi telah
ada  sebelum  perkakas  komputer  diciptakan
dalam  artian  bahwa  informasi  manajemen  itu
ada  sebelum  komputer.  Inti  dari  perngertian
tentang  sistem informasi  manajemen  di  dalam
organisasi telah ada sebelum perkakas komputer
diciptakan. Inti dari pengertian sistem informasi
manajemen konfensional  tentu saja  terkandung
dalam  pekerjaan-pekerjaan  sistematik  seperti
pencatatan  agenda,  kearsipan,  serta  sistem
komunikasi diantara manajer-manajer organisasi
pada  masa  itu,  penyajian  informasi  untuk
pengambilan suatu keputusan, perencanaan dan
sebagainya.  Namun  tersedianya  teknologi
pengolahan data  dengan komputer  yang relatif
murah, untuk masa sekarang dan dimasa depan
dalam  penggunaan  komputer  adalah
sebagai/untuk  menunjang  sistem  informasi
manajemen tidak dapat dihindari lagi. Di dalam
kepustakaan  berbahasa  Inggris  masih  belum
terdapat  keseragaman  dalam pemakaian  istilah
sistem  informasi  manajemen.  Ada  buku  yang
ditulis dengan judul Managemen of information
system,  management  information  system,
information processing system, atau bahkan ada
yang  menyebut  information  system  saja,
kesemuanya kurang lebih membahas persoalan-
persoalan  yang  sama.  kebanyakan  buku
berbahasa indonesia menggunakan istilah sistem
informasi  Manajemen  (SIM),  Ada  beberapa
seminar yang menggunakan istilah “Manajemen
sistem informasi”,  dengan maksud untuk lebih
menekankan  sisi  manajemennya,  bukan
teknologi  informasinya.  Tetapi  sebagian  basar
orang  agaknya  sudah  lebih  terbiasa  dengan
istilah  sistem  informasi  manajemen  ini.  Agar
pengertiannya  manjadi  lebih  jelas,  yang  akan
dibahas  disini  pengertian  dari  masing-masing
unsur pembentuk istilah..

Evaluasi Prestasi Kerja

Untuk mencapai  suatu prestasi  tertentu
ada beberapa hal yang harus ditetapkan terlebih
dahulu,  yakni:  (a)  uraian  tugas  dan  tanggung
jawab  yang  jelas;  (b)  penetap  sasaran
(performance  abjectives);  dan  (c)  ukuran
keberhasilan  (measuring  result).  Ketiga  unsur
itu, karyawan dapat mengetahui jenis tugas yang
harus  di  lakukan;  batas  wewenang  dan
tanggungjawabnya yang menjadi beban mereka.
Dua  hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  reaksi
seseorang  terhadap  kondisi  lingkungan  kerja
yang  dominan  berpengaruh  terhadap  prestasi
kerja seseorang.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka
prestasi  kerja  dicapai  oleh  seseorang  melalui
tindakan-tindakan  dalam  pelaksanaan  tugasnya
yang  diselesaikan  dalan  kurun  waktu  tertentu
dengan  parameter  keberhasilan  yang  di
tunjukkan  dengan  indikator  kualitas  maupun
kualitas pekerjaan yang dapat dapat diselesaikan
oleh individu. Semua dapat diukur dan nilai baik
secara kuantitatif maupunn kualitatif tergantung
dari sistim penilaian yang dijadikan pedoman.

Sistem  Informasi  Manajemen  dalam
Meningkatkan Kualitas Palayanan

Pentingnya pemakaian komputer dalam
SIM  adalah  bahwa  teknologi  otomasi  melalui
komputerisasi sudah tersedia di mana-mana dan
dapat  diperoleh  dengan  mudah  dan  murah.
Sangat  disayangkan  apabila  kemampuan
finansial  suatu  organisasi  dan  kemampuan
aparatnya  sudah  memungkinkan  untuk
mengadakan SIM berbasis komputer tidak mau
menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  kebutuhan
yang mengharuskan pengolahan data yang cepat
dan  efesien.  Sudah  tentu  komputerisasi  tidak
dapat  dilakukan  serta  merta  tanpa
mempertimbangkan kemampuan staff, keuangan
dan kebutuhan pengelolaan data. Namun apabila
kemampuan itu memang sudah ada, hendaknya
organisasi segera menyesuaikan diri.

Jadi  dengan  komputer  dalam
pengolahan  data  yang  cepat  akan  lebih
meningkatkan  efesiensi  dan  efektifitas  kerja
organisasi  demikian  juga  data  yang  ada  akan
tersimpan dalam komputer  karena kemampuan
daya atau kapasitas yang sangat besar sehingga
apabila  suatu  organisasi  membutuhkan  data
yang  sudah  lama  dan  kalau  dalam  proses
penyimpanan secara manusiawi mungkin sudah
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hilang  dari  ingatan,  namun  dalam  tugas  yang
sama  karena  komputer  sangat  jeli  dan  teliti
dalam  mendeteksi  data  terutama  kalau  ada
penyimpangan  situasi  dan  dapat  difungsikan
secara  terus  menerus  selain  itu  juga  dapat
diperbaiki dan ditingkatkan kemampuannya.

Meskipun komputer mampu melakukan
hal-hal  yang  fantastis  di  dalam  mengolah
informasi,  penggunaan  informasi  itu  tetap
tergantung  kepada  manusianya.  Secanggih
apapun sistem komputer  yang dipakai,  apabila
manusia  tidak  dapat  memanfaatkan  informasi
yang  dihasilkan,  atau  kurang  mampu
memanfaatkan  komputer  secara  optimal,  maka
sistem  komputer  itu  tidak  akan  banyak
mamfaatnya.  Keberhasilan  penggunaan
komputer  tergantung  kepada  manusia.  Banyak
manajer  yang  mengharapkan  peningkatan-
peningkatan  besar  dalam  produktifitas  dan
pelaksanaan di dalam organisasi setelah sebuah
sistem komputer baru terpasang.

Tujuan  pelayanan  adalah  memberikan
pelayanan  yang  dapat  memenuhi  dan
memuaskan  pelanggan  atau  masyarakat  serta
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.
Pelayanan  pada  sektor  publik  didasarkan pada
aksioma  bahwa  “pelayanan  adalah
pemberdayaan”.  Pelayanan  pada  sektor  publik
tidaklah  mencari  untung,  tetapi  memberikan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
secara sangat baik atau terbaik. 

Berdasarkan latarbelakang masalah dan
dasar  pemikiran  teoritis,  maka  kerangka
konseptual  dari  penelitian  ini  dapat  di
gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sedangkan  berdasarkan  permasalahan

yang dikemukakan teori-teori penunjang di atas
yang telah  memperkuat  permasalahan tersebut,
maka  diajukan  suatu  hipotesis  atau  dugaan
sementara, antara lain :

1. Variabel  yang  mempengaruhi  kualitas
pelayanan  publik  adalah  kemampuan
pegawai,  kelengkapan sarana,  dan  evaluasi
kerja secara simultan mempunyai pengaruh
yang  signifikan  atau  bermakna   terhadap
kualitas  pelayanan  di  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan.

2. Variabel  yang  mempengaruhi  kualitas
pelayanan  publik  adalah  kemampuan
pegawai,  kelengkapan sarana,  dan  evaluasi
kerja  secara  parsial  mempunyai  pengaruh
yang  signifikan  atau  bermakna   terhadap
kualitas  pelayanan  di  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan.

3. Kelengkapan  sarana  merupakan  variabel
yang  dominan  pengaruhnya  terhadap
kualitas pelayanan publik di Desa Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan.

Metode Penelitian
Prosedur dan sampel

Penelitian    ini    menggunakan
pendekatan    kuantitatif  dimana  pendekatan
tersebut  menjelaskan  hubungan  antar  variabel
melalui  hipotesis  dan  secaraumum  data  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  angka-
angka  yang  dihitung  melalui  uji  statistik.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai
yang  akan  dijadikan  responden  yaitu  pegawai
Kantor  Desa  Pagagan  Kecamatan  Pademawu
Kabupaten  Pamekasan.  Berdasarkan  data  yang
ada  jumlah  pegawai  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan
adalah 15 orang pegawai.

Populasi  seperti  dinyatakan  Suharsimi
(1993)  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian,
apabila seseorang ingin meneliti  semua elemen
yang  ada  dalam  wilayah  penelitian  maka
penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi,
sedangkan  menurut  Umar  (1998)  populasi
diartikan  sebagai  wilayah  generalisasi  yang
terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai
karakteristik  tertentu  dan  mempunyai
kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih  menjadi
anggota  sampel.  Sedangkan  menurut
Singarimbun  (1997)  berpendapat  bahwa
populasi  ialah  jumlah  keseluruhan  dari  unit
analisa yang ciri-cirinya akan diduga.
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Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka
populasi  penelitian  ini  dilakukan  atau
dilaksanakan  pada  pegawai  Kantor  Desa
Pagagan  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan,  yang  terdiri  dari  15  orang.
Mengingat  populasi  pada  penelitian  ini  sangat
sedikit   jumlahnya,  maka  peneliti  mengambil
semua  populasi  yang  ada  yaitu  15  orang
responden. Jadi penelitian ini adalah penelitian
populasi.

 
Instrumen  pengukuran  dan  definisi
Operasional

Untuk menjawab rumusan masalah dan
melakukan  pengujian  terhadap  hipotesis  yang
diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya
akan diolah sesuai dengan   kebutuhan analisis.
Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan
dipaparkan berdasarkan  prinsip-prinsip statistik
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis
dan  pengujian  hipotesis  digunakan  analisis
Regresi  berganda  untuk  mengetahui  hubungan
antara variable dependen dan independen.

Sistem  informasi  manajemen  modern
yang  terdiri  dari  unsur  kemampuan  pegawai,
kelengkapan  sarana,  dan  evaluasi  kerja,  yaitu
dalam  rangka  meningkatkan  pelaksanaan
pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan.
Kemampuan pegawai (X1) meliputi  kesesuaian
publik  dengan  tugas,  pengetahuan  terhadap
computer  dan  pemahaman  terhadap  tugas.
Kelengkapan sarana (X2) meliputi ketersediaan
komputer  di  ruang  tugas,  ketersediaan  sarana
pendukung  dan  ketersediaan  dana  operasional.
Evaluasi kerja (X3) meliputi evaluasi kerja dari
pimpinan,  respon  pegawai  dengan  adanya
evaluasi  kerja  dan  umpan  balik  dari  hasil
evaluasi kerja.

Faktor  yang  dipengaruhui  oleh  sistem
informasi  manajemen modern yang terdiri  dari
unsur kemampuan pegawai, kelengkapan sarana,
dan evaluasi kerja yaitu pelaksanaan pelayanan
publik   di  Kantor  Desa  Pagagan  Kecamatan
Pademawu Kabupaten Pamekasan yang meliputi
kesesuaian  publik  dan  tugas  yang  dibebankan
dapat  mendukung  terhadap  kelancaran  tugas,
ketersediaan  sarana  berupa  komputer  dapat
mendukung  dan   memperlancar  pelaksanaan
tugas dan umpan balik dari hasil evaluasi kerja
dapat  meningkatkan  kinerja  yang  lebih  baik

dalam proses pelayanan. Dalam pengukurannya
dilakukan  dengan  cara  skoring.  Bilamana
keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan  prima
dikatakan sangat  baik  diberi  skor  5,  dikatakan
baik diberi skor 4, dikatakan cukup diberi skor
3,  dikatakan  kurang  baik  diberi  skor  2  dan
dikatakan kurang baik diberi skor 1

 
Uji Measurement model
Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana
alat  pengukur  dapat  dipergunakan  untuk
mengukur  apa  yang  akan  diukur.  Pengukuran
validitas  dilakukan  dengan  cara  menghitung
korelasi antara skor masing-masing item dengan
skor total menggunakan teknik korelasi product
moment.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh
untuk X1, X2, dan X3 seluruh item pertanyaan
dikatakan  valid.  Untuk  variabel  Y  (variabel
tergantung)  3  item  pertanyaan  yang  diajukan
dapat  dikatakan  valid,  karena  semua  nilai
probability  <  dari 0,05.

Uji Reabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif
konsisten.  Dari   tabel   uji   reliabilitas
menunjukan    bahwa  masing-masing  variabel
memiliki  Cronbach Alpha lebih dari 0,60 yaitu
0,881.  Dengan  demikian  variabel  kecerdasan
emosional,   kualitas   pelayanan,   kepuasan
pelanggan   dan  peningkatan  penjualan  dapat
dikatakan reliabel atau konsisten.

Uji Kesesuaian Model
Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk
mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai
distribusi  data  yang  normal  atau  tidak.Untuk
mengetahui  data  tersebut  normal  atau  tidak,
salah  satunya  dapat  diketahui  dengan
menggunakan  pendekatan  Kolmogorov-
smirnov. Hasil  menunjukkan bahwa signifikansi
atau nilai  probabilitas  adalah  sig  > 0.05 maka
data penelitian dapat dikategorikan berdistribusi
Normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini  dilakukan

untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan
yang  sangat  kuat  atau  tidak  terjadi  hubungan
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linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan
bahwa  antar  variabel  bebas  tidak  saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh
hasil bahwa nilai VIF pada ketiga variabel bebas
lebih kecil dari 10, artinya ketiga variabel bebas
pada  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastitas  bertujuan  utnuk

menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear
berganda  terjadi  ketidaksamaan  varians  dan
residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan  menunjukkan
bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah
sig > 0.05 maka model  regresi linier  berganda
tidak terjadi heteroskedastitas.

Analisa Hasil
Setelah  dilakukan  pengujian  terhadap

uji  asumsi  klasik dan  dari   hasil  tersebut  data
yang   digunakan   memenuhi   syarat,   maka
analisis   dapat   dilanjutkan  dengan uji  regresi
linier berganda. Adapun hasil pengujian regresi
linear  berganda  dengan  menggunakan  SPSS
17.0  (Stastistical  program  for  social  science)
dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 6.1 Koefisien Regresi Linear Berganda

Sumber : Output SPSS
Berdasarkan  penelitian  ini,  makan

persamaan  regresi  linear  bergandanya  dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Y   =  -0.552423 + 0.753462 X1  + 0.556072 X2

+  0.442110 X3 + eii

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Setelah  dilakukan  pengujian  regresi

berganda,  maka  dilakukan  pengujian  secara
individu  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel
bebas secara individu terhadap variabel terikat.
Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa untuk

variabel  X1, X2, dan X3  denan nilai t-hitung >
dari nilai t-tabel yaitu t(0,05;32) = 2.043, berarti
dari  empat  variabel  tersebut  yaitu  variabel
kemampuan pegawai,  kelengkapan sarana, dan
evaluasi kerja secara individu signifikan dalam
meramalkan  nilai  keberhasilan  pelaksanaan
pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji F adalah Pengujian yang dilakukan

untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas
(independent)  secara  bersama-sama  terhadap
variabel  terikat  (dependent).  Berdasarkan  hasil
penghitungan  nilai  F-hitung  (  48,35642  )  >
F(0.05; (2,32))  (2.66) maka keputusannya tolak
H0  artinya  bahwa  model  tersebut  telah
signifikan  atau  variabel  bebas  tersebut  secara
bersama  mempunyai  pengaruh  yang  bermakna
terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R2)
Untuk  menguji  dan  mengetahui  sejauh

mana  hubungan  dan  pengaruh  variabel  bebas
terhadap  variabel  terikat  maka  dipakai  teknik
korelasi  regresi  linier  berganda.  Dari  hasil
perhitungan dalam lampiran  4  maka  diperoleh
koefisien  korelasi  berganda  Multiple  R (R)
sebasar  0.876232  keadaan  ini  menunjukkan
bahwa  ada  ketergantungan  yang  kuat  antara
variabel bebas dengan variabel terikat.

Sedangakan  koefisien  determinasi  atau
R-Squared  (R2)  sebesar  0.841841.  Koefisien
determinasi  ini  menunjukkan  seberapa  besar
keragaman  dari  variabel  terikat  yang  dapat
dijelaskan  oleh  model.  Dalam  penelitian  ini
mempunyai arti bahwa persamaan regresi telah
menjelaskan  sebesar  87.6232  %   dari
keseluruhan  jumlah  keragaman  yang  dapat
dijelaskan,  atau  87.6232  %  dari  keberhasilan
pelaksanaan  pelayanan  dijelaskan  oleh  kedua
variabel  bebas  tersebut,  sedangkan  sisanya
sebesar 12.3768 % dijelaskan oleh variabel lain
yang belum dimasukkan dalam model.

Pembahasan 
Berdasarkan Hasil  analisis sebelumnya,

maka  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah
sebagai berikut :
a. Keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan  akan

mengalami  peningkatan  sebesar  0.753462
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apabila  kemampuan  pegawai  mengalami
peningkatan  sebesar  satu  satuan.  Apabila
kelengkapan sarana mengalami peningkatan
sebesar  satu  satuan  maka  keberhasilan
pelaksanaan  pelayanan  akan  mengalami
peningkatan  sebesar  0.556072.  Apabila
evaluasi  kerja  mengalami  peningkatan
sebesar  satu  satuan  maka  keberhasilan
pelaksanaan  pelayanan  akan  mengalami
peningkatan  sebesar  0.442110.  Semua
variabel  X  yang  terdiri  dari  kemampuan
pegawai,  kelengkapan sarana,  dan  evaluasi
kerja  diukur  dengan  konstanta  sebesar  -
0.552423.

b. Pada  analisis  penyajian  secara  parsial  atau
uji-t  ini  yaitu  untuk  konstanta  sebesar  -
1,057,  sedangkan  atribut/variabel
kemampuan pegawai (X1) mempunyai nilai
8,562,  variabel  kelengkapan  sarana  (X2)
mempunyai  nilai  6,426,  dan  variabel
evaluasi kerja (X3) mempunyai nilai 5,423.
Jadi  faktor  dominan  berpengaruh  terhadap
pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Kantor
Desa  Pagagan  Kecamatan  Pademawu
Kabupaten  Pamekasan  adalah  Variabel
kemampuan pegawai (X1).

c. Dari hasil pengujian simultan atau uji - F ini
menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  kuat
secara  serempak  antara  keempat  variabel
bebas dengan veriabel tergantung, dimana F
hitung > F tabel yaitu 48,35642 > 2,66.

d. Hasil pengujian koefisien determinasi ( R2 )
adalah  sebesar  0,876232.  Koefisien
determinasi  ini  menunjukkan  bahwa
persamaan  regresi  telah  menunjukkan
sebesar  87,6232  %,  berarti  variabel  bebas
memberikan sumbangan yang kuat terhadap
variabel  terikat,  sedangkan  12,3768  %
adalah dipengaruhi  oleh variabel  lain yang
tidak dimasukan dalam penelitian ini.

Kesimpulan
Berdasarkan pada temuan penelitian dan

pembahasan dari  sudut  kajian variabel-variabel
bebas yaitu : kemampuan pegawai, kelengkapan
sarana, dan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan
pelayanan  publik,  dapat  disimpulkan  sebagai
berikut :
1. Hipotesis  yang  pertama  adalah  variabel-

variabel  bebas  yakni  kemampuan pegawai,
kelengkapan  sarana,  dan  evaluasi  kerja

sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan
pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan terbukti benar.

2. Hipotesis kedua yaitu variabel  kemampuan
pegawai (X1) merupakan faktor yang paling
dominan pengaruhnya terhadap pelaksanaan
pelayanan publik di Kantor Desa Kecamatan
Pademawu  Kabupaten  Pamekasan  terbukti
juga benar..

Saran
Saran-saran  yang  dapat  disampaikan

pada  penelitian  ini  terhadap  pelaksanaan
pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten  Pamekasan
sebagai  tempat  pelayanan  masyarakat  dalam
memberikan  pelayanan  publik  kepada
masyarakat adalah :
1. Pada  variabel  kemampuan  pegawai

menunjukkan  penilaian  yang  sangat
memuaskan,  sehingga  diharapkan
peningkatan  pelayanan  publik  di  Kantor
Desa  Pagagan  Kecamatan  Pademawu
Kabupaten  Pamekasan  supaya
dipertahankan  dan  diperbaiki  kemampuan
para pegawainya, sehingga pelayanan yang
selama  ini  dinilai  cukup  memuaskan  bagi
masyarakat dapat dipertahankan.

2. Pada variabel kelengkapan sarana, nilai yang
didapat cukup memuaskan, dan lebih rendah
dari  variabel  lainnya,  maka  diharapkan
kelengkapan  sarana  tetap  dipertahankan
bahkan  ditingkatkan,  sehingga  kualitas
pelayanan  kepada  instansi  terkait  dan
masyarakat lebih memuaskan yang akhirnya
berpengaruh  terhadap  kepercayaan
masyarakat  luas  pada  umumnya  dan  juga
khususnya  masyarakat  di  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan.

3. Pada  variabel  evaluasi  kerja  menunjukkan
penilaian yang cukup memuaskan, sehingga
diharapkan pelaksanaan pelayanan publik di
Kantor  Desa  Pagagan  Kecamatan
Pademawu  Kabupaten  Pamekasan  supaya
dipertahankan  dan  diperbaiki  tentang
evaluasi  kerja  para  pegawainya  oleh
pimpinan/kepala  desa,  sehingga  pegawai
yang  sering  dievaluasi  dapat  lebih
meningkatkan motivasi kerja terutama
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4. pelayanan  pada  masyarakat  dan  instansi
terkait.

5. Saran  yang  disampaikan  di  atas  bertujuan
untuk  lebih  meningkatkan  pelaksanaan
pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Pagagan
Kecamatan  Pademawu  Kabupaten
Pamekasan.
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