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Abstract 

The research aims to find out attitude influence and competence toward public Poli disease 

service quality in RSUD R. Syamsudin, SH. Hospital Sukabumi municipality. Research type uses 

explanatory method with quantitative approach. The data used were primer and seconder data 

with data collection technique uses questioner and observation. The population were employee 

and patient as many as 120 person by using sampling technique of non-probability sample so 

that the sample were 30 employees. Analysis method was begun by validity test, reliability, 

normality, and hypothesis test uses regression test, t test, f test, and coefficient determination. 

The research result shows partially that attitude has positive influence to public service and 

competence has also positive influence to public service quality therefore attitude and 

competence have influence toward public Poli disease service quality in RSUD R. Syamsudin, 

SH. Hospital Sukabumi municipality.  
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Pendahuluan  

Pemerintah mempunyai tiga fungsi 

utama yang harus dijalankan, yaitu, public 

service function (fungsi pelayanan 

masyarakat), development function (fungsi 

pembangunan), protection function (fungsi 

perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus 

dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-

baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan 

itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi 

tersebut maka dibentuklah birokrasi. 

Birokrasi merupakan suatu sistem yang 

dibangun oleh pemerintah agar fungsi-

fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, 

dan perlindungan, dapat berlangsung dengan 

efektif dan efesien. Dampak dari kurang 

efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya 

krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini 

pada akhir tahun 1990an yang berlanjut 

hingga kini.  

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan 

dengan konstitusi yang pekat dengan norma 

keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh 

ruang lingkup pelayanan publik yang sangat 

luas. Sayangnya, pelayanan publik yang 

menyentuh hampir setiap sudut kehidupan 

masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme 

pengambilan keputusan yang terbuka serta 

proses politik yang demokratis. Karena itu 

tidak mengherankan jika pelayanan publik di 

Indonesia memiliki ciri yang cenderung 

korup, apalagi yang berkaitan dengan 

pelayanan publik Rumah Sakit Umum 

Daerah yang bersifat kewajiban seperti 
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pelayanan Medis (pelayanan rawat inap dan 

Rawat Jalan), dan pelayanan non medis 

seperti pelayanan pengadaan barang dan jasa, 

pelayanan pembayaran pasien pulang dan 

lain-lain.  

Pelayanan Publik yang diberikan 

Pemerintah dalam hal ini RSUD selalu 

meninggalkan kesan yang kurang baik bagi 

masyarakat pengguna seperti pelayanan 

dokter yang kurang maksimal. Proses 

pelayanan yang super pelik, waktu 

penyelesaian yang lambat, ketidakramahan 

para pelayan masyarakat dan wajah para 

pelayan masyarakat yang jarang sekali 

tersenyum adalah gambaran yang akan 

terlintas bagi para pencari pelayanan publik 

menjadi menu sehari-hari. Semua masalah 

tersebut bisa dikatakan sebagai suatu 

ketidakramahan birokrasi. Dalam keadaan 

ini, definisi pelayanan publik menjadi tidak 

bermakna karena kata tidak adanya unsur 

pelayanan. 

Dalam perkembangannya, perubahan 

paradigma penyelenggaraan pemerintahan 

dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah 

menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung 

tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, terutama dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Sebagai 

konsekuensi dari perubahan tersebut maka 

perlu adanya penataan ulang berbagai elemen 

dalam sistem penyelengggaraan 

pemerintahan dalam rangka manifestasi 

pelaksanaan otonomi daerah.  

Tetapi dalam kenyataannya sehari-hari, 

kita sering melihat dan menemukan, atau 

mengalami sendiri, organisasi pemerintahan 

yang cara kerjanya kurang efektif dan kurang 

efesien, petugasnya kurang disiplin dan 

kurang bertanggungjawab, bekerja cukup 

lambat, dan lain-lain. Dengan sikap pegawai 

yang seperti ini, akan menghambat 

kebijaksanaan pemerintah dalam upaya 

menciptakan sistem pelayanan yang mudah, 

murah dan cepat serta pemerintah yang bersih 

dan berwibawa. 

Sama halnya seperti Pemerintah daerah 

lainnya di Indonesia, Pemerintah Kota 

Sukabumi Jabar juga berupaya 

memaksimalkan pelayanan publik kepada 

masyarakat, terutama di bidang pelayanan 

kesehatan sesuai Visi Kota Sukabumi Yaitu 

“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat 

Pelayanan yang Berkualitas dibidang 

Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di 

Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa” 

Mengingat posisi Rumah Sakit  sebagai 

“wakil Pelayanan Kesehatan  pusat di 

daerah” dan Rumah Sakit sebagai ujung 

tombak yang langsung bersentuhan dengan 

masalah-masalah kesehatan masyarakat, 

maka kualitas pelayanan publik, akan 

mempengaruhi citra pelayanan publik di mata 

masyarakat. Artinya jika pelayanan publik di 

tingkat Rumah Sakit  baik, maka secara 

umum tanggapan masyarakat terhadap 

pelayanan publik juga baik, begitu pula 

sebaliknya. Kualitas pelayanan Publik juga 

tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan 

dengan beberapa faktor-fakor penentunya, 

diantaranya sikap dan kompetensi pegawai. 

Sikap pemberi pelayanan (pegawai) 

seringkali dikeluhkan oleh masyarakat 

pengguna pelayanan, dari sikap tidak ramah, 

acuh, kurang disiplin serta terkadang terlihat 

memberikan pelayanan dengan tidak ikhlas. 

Hal tersebut mencermikan bahwa sikap yang 

ditunjukan tersebut tidak mempunyai 

kemauan dan orientasi untuk memberikan 
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pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Padahal sikap adalah cerminan diri seseorang 

yang terwujud melalui perilaku orang itu 

sendiri. Disini terlihat sikap yang ditunjukan 

pegawai dan presepsi masyarakat mengenai 

sikap pegawai itu sendiri berimbas pada 

penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan 

publik. 

Disamping sikap tersebut, ada faktor 

lain yang tidak kalah penting yang 

menciptakan keboborokan pelayanan publik 

yaitu kompetensi pegawai yang tidak sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Padahal 

kompetensi adalah prasyarat utama seorang 

pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Banyak sekali dijumpai pegawai 

yang menempatkan posisi-posisi jabatan 

tidak sesuai dengan kemampuan, 

pengetahuan, keahlian dan latar belakang 

pendidikan yang relevan. Hal tersebut 

menyebabkan banyak pegawai  yang tidak 

maksimal dalam bekerja, karena mereka tidak 

ahli dibidangnya, bahkan ada yang tidak tahu 

apa yang harus dikerjakan dan dilakukannya. 

Masalah tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, sehingga peneliti dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah: 

1. Sikap Pegawai masih lemah dalam 

memberikan pelayanan. 

2. Kompetensi Pegawai  belum sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Pelayanan publik yang diberikan belum 

berkualitas. 

4. Pelayanan publik perlu ditingkatkan 

karena kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan terus meningkat. 

5. Pelayanan yang diberikan 

meninggalkan kesan negatif bagi 

masyarakat. 

6. RSUD belum optimal dalam 

memberikan pelayanan publik. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, 

maka dipandang perlu melakukan penelitian 

terkait dengan judul “Pengaruh Sikap dan 

Kompetensi Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik RSUD R. Syamsudin, SH. Kota 

Sukabumi”. Oleh karena itu rumusan 

masalah dalam penelitian dapat dikemukan: 

1. Apakah terdapat pengaruh Sikap 

terhadap kualitas pelayanan publik di 

RSUD R. Syamsudin, SH. Kota 

Sukabumi? 

2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi 

terhadap kualitas pelayanana publik di 

RSUD R. Syamsudin, SH. Kota 

Sukabumi? 

3. Apakah terdapat pengaruh Sikap dan 

kompetensi terhadap kualitas 

pelayanana publik di RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi? 

Dengan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Sikap 

terhadap kualitas pelayanana publik di 

RSUD R. Syamsudin, SH. Kota 

Sukabumi 

2. Untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi terhadap kualitas 

pelayanana publik di RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi 

3. Untuk mengetahui pengaruh Sikap dan 

kompetensi terhadap kualitas 

pelayananan publik di RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. 
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Kajian Pustaka dan Pengembangan 

Hipotesis  

Sikap 

Terdapat beberapa definisi sikap, antara 

lain (Rahayuningsih, 2008): 

1. Berorientasi kepada respon 

Sikap adalah suatu bentuk dari 

perasaan, yaitu perasaan mendukung 

atau memihak (favourable) maupun 

perasaan tidak mendukung 

(Unfavourable) pada suatu objek. 

2. Berorientasi kepada kesiapan respon 

Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap suatu objek dengan 

cara-cara tertentu, apabila dihadapkan 

pada suatu stimulus yang menghendaki 

adanya respon, dan suatu pola perilaku, 

tendenasi atau kesiapan antisipatif 

untuk menyesuaikan diri dari situasi 

sosial yang telah terkondisikan. 

3. Berorientasi kepada skema triadik 

Sikap merupakan konstelasi komponen-

komponen kognitif, afektif, dan konatif 

yang saling berinteraksi dalam 

memahami, merasakan, dan berperilaku 

terhadap suatu objek di lingkungan 

sekitarnya. 

Sementara Notoatmodjo (2007) 

menafsirkan sikap merupakan reaksi atau 

respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulasi atau obyek. 

Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung 

dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap itu 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak dan bukan merupakan pelaksana 

motif tertentu. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, Sikap 

mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan keseharian manusia. Dalam 

kenyataannya, seringkali sikap sangat 

mempengaruhi manusia dalam melakukan 

rutinitas pekerjaannya. Sikap adalah 

kecenderungan, pandangan, pendapat atau 

pendirian seseorang untuk menilai suatu 

objek atau persoalan dan bertindak sesuai 

dengan penilaiannya dengan menyadari 

perasaan positif dan negatif dalam 

menghadapi suatu objek. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap pegawai 

negeri dalam memberikan pelayanan publik, 

antara lain: 

1. Pengalaman pribadi. 

2. Kebudayaan. 

3. Orang lain yang dianggap penting. 

4. Media massa. 

5. Institusi / Lembaga Pendidikan dan 

Agama. 

6. Faktor Emosional. 

Sedangkan untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

Pegawai Rumah Sakit  dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal, diantaranya adalah sikap 

dari Pegawai Rumah Sakit dalam 

memberikan pelayanan kepada publik atau 

masyarakat. 

H1: sikap dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik. 

 

Kompetensi 

Kompetensi kerja merupakan suatu 

ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap segala aspek pekerjaan yang akan 

dijalankan dan ketrampilan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa 

mencapai berbagai tujuan dalam pekerjaanya. 

Kompetensi mempunyai arti yang sama 

dengan kata kemampuan kecakapan atau 

keahlian. Rosyadi dan Muwarti (2002:12) 

menyatakan bahwa kompetensi dalam suatu 

situasi tidak dapat digunakan untuk 
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memperkirakan kompetensi dalam situasi 

lain. 

Peran kompetensi sangat diperlukan 

dalam prestasi kerja pegawai. Pegawai yang 

mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu 

akan mudah untuk melaksanakan semua 

tanggung jawab pekerjaan. Mampu membaca 

situasi dan permasalahan yang terjadi dalam 

pekerjaan serta dapat memberikan respon 

yang tepat dan memiliki penyesuaian diri 

yang baik dengan lingkunganya. 

Sedangkan Soesarsono (2002) 

menyatakan bahwa secara umum kompetensi 

di bagi menjadi tiga hal, yaitu: 

1. Kompetensi personal yaitu kemampuan 

seseorang yang dihubungkan dengan 

kepribadian, sifat-sifat atau karakter 

yang dimilikinya. 

2. Kompetensi sosial yaitu kemampuan 

seseorang dalam berkomunikasi, 

berinteraksi dan membangun hubungan 

dan jaringan dengan orang lain. 

3. Kompetensi profesional yaitu 

seperangkat kemampuan khusus yang 

dimiliki seseorang dalam melaksanakan 

profesinya atau melaksanakan tugas 

tertentu. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, 

seringkali organisasi pemerintahan berjalan 

kurang efektif dan kurang efesien, 

petugasnya kurang disiplin dan kurang 

bertanggungjawab, bekerja cukup lambat, 

dan lain-lain. Salah satu penyebabnya adalah 

adanya aparatur Pemerintah yang kurang 

kompeten di bidang pekerjaannya. Sering kali 

penempatan pegawai serta pemberian tugas 

dan fungsi tidak sesuai dengan kompetensi 

yang di miliki pegawai itu sendiri, yang cepat 

atau lambat akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan itu sendiri. Ada beberapa hal yang 

membentuk kompetensi yakni: 

1. Pengetahuan. 

2. Ketrampilan. 

3. Konsep diri dan nilai-nilai. 

4. Karakteritik pribadi.  

5. Motif. 

Sementara untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas salah 

satunya dipengaruhi dari kualitas sumber 

daya manusia yang memadai. Sebagai 

pelaksana pelayanan publik, Pegawai Rumah 

Sakit dituntut mempunyai kompetensi yang 

memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya.  

H2: kompetensi dapat mempengaruhi 

kualitas pelayanan publik 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Wyckof dalam Lovelock 

(yang dikutip dari Nursya’bani, 2006) 

memberikan pengertian kualitas pelayanan 

sebagai tingkat kesempurnaan tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen, sedangkan 

menurut Parasuraman (1999) kualitas 

pelayanan merupakan perbandingan antara 

layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen 

dengan kualitas layanan yang diharapkan 

konsumen. Jika kualitas pelayanan yang 

dirasakan sama atau melebihi kualitas 

layanan yang diharapkan , maka layanan 

dikatakan berkualitas dan memuaskan.  

Sedangkan menurut Nurhasyim (2006), 

Kualitas pelayanan juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan pelayanan yang diberikan 

seseorang atau orang lain, organisasi 

pemerintah atau swasta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kualitas pelayanan sektor publik adalah 

pelayanan yang memuaskan masyarakat 
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sesuai dengan standart pelayanan dan azas2 

pelayanan publik. 

Pelayanan publik sudah seharusnya 

memperhatikan kualitas pelayanan karena 

pelayanan yang baik adalah awal bagi 

tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Dalam konteks ini, pengukuran 

mengenai kualitas pelayanan merupakan 

perbandingan antara pelayanan yang 

diharapkan (expected service) dengan 

pelayanan yang diterima (perceived service). 

Dalam metode pengukuran ini, penilaian 

masyarakat selaku konsumen berperan 

penting dalam mengukur kualitas pelayanan 

publik. Menurut Zeithaml-Parasuraman-Bery 

(dalam Sukowati 2007), mengemukakan lima 

prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan 

publik, agar kualitas layanan dapat dicapai 

antara lain: 

1. Tangibles, artinya kualitas pelayanan 

yang berupa sarana fisik perkantoran, 

ruang tunggu, dan lain-lain. 

2. Reliability, yakni kemampuan dan 

keandalan untuk menyediakan 

pelayanan yang terpercaya. 

3. Responsiveness, yakni kesanggupan 

untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta 

tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance, yakni kemampuan dan 

keramahan serta sopan santun pegawai 

dalam meyakinkan dan menumbuhkan 

kepercayaan konsumen. 

5. Emphaty, yakni sikap tegas tetapi 

penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

Disamping itu maka dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik dalam 

memberikan layanan publik setidaknya para 

pelayan publik harus: 

1. Mengetahui kebutuhan yang dilayani. 

2. Menerapkan persyaratan manajemen 

untuk mendukung penampilan 

(kinerja). 

3. Memantau dan mengukur kinerja. 

Untuk itu sebagai perwujudan dari apa 

yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh 

pelayan publik agar kualitas layanan 

menajadi baik, maka dalam memberikan 

layanan publik seharusnya: 

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang 

berkepentingan (prosedurnya 

sederhana). 

2. Mendapat pelayanan yang wajar. 

3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa 

pilih kasih. 

4. Mendapat perlakuan jujur dan terus 

terang (transparansi). 

Besarnya harapan masyarakat akan 

pelayanan yang berkualitas mendorong 

perlunya sikap dan kompetensi yang sejalan 

dengan pekerjaan, yaitu memberikan 

pelayanan. Sikap yang berorientasi pada 

pelanggan dan kompetensi aparatur 

Pemerintah yang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya akan membawa perubahan 

cerminan pelayanan yang dulunya kaku, 

berbelit-belit dan lambat akan berubah 

menjadi pelayanan publik yang berkualitas 

dan terpercaya. 

Sementara, untuk mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 

harapan masyarakat dapat dipengaruhi oleh 

sikap dan kompetensi Pegawai Negeri sipil, 

sebagai pemberi pelayanan. 

H3: sikap dan kompetensi dapat 

mempengaruhi secara bersama-sama 

terhadap kualitas pelayanan publik. 
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Penelitian Relevan 

Penelitian“Hubungan Profesionalisme 

Birokrasi Pemerintahan dengan Kualitas 

Pelayanan Publik” yang dilakukan oleh 

Aditya Eka Permana di Universitas Padjajran 

tahun 2007.  

Penelitian ini berjudul “Hubungan 

Profesionalisme Birokrasi pemerintahan 

dengan Kualitas Pelayanan Publik dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga” (Suatu studi di 

Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

suatu fakta yang menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan publik yang diberikan oleh suatu 

birokrasi pemerintahan belum dilaksanakan 

secara optimal. 

Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah masyarakat pemohon Kartu Keluarga 

di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk 

menentukan sampel tersebut peneliti 

menggunakan teknik simple random 

sampling. Metode penelitian yang digunakan 

adalah eksplanasi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

angket dengan skala Likert. Pengujian hasil 

penelitian menggunakan alat uji statistik 

korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil 

penelitian, variabel profesionalisme birokrasi 

berada pada kategori sedang dan variabel 

kualitas pelayanan publik dalam pembuatan 

Kartu Keluarga berada pada kategori sedang. 

Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan 

adanya hubungan yang positif. Selanjutnya, 

merujuk uji signifikasi, diperoleh nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t tabel, sehingga 

Ho ditolak dan Hi diterima. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel profesionalisme 

birokrasi pemerintahan dengan kualitas 

pelayanan publik, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini dapat diterima secara empirik. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam 

pembuatan KK berhubungan dengan 

profesionalime birokrasi pemerintahan 

Kecamatan. Sehingga untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dalam pembuatan 

KK perlu adanya peningkatan 

profesionalisme birokrasi pemerintahan itu 

sendiri. 

Penelitian “Analisis kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

pensertifikatan tanah pada kantor pertanahan 

kotamadya jakarta timur tahun 2008” oleh 

Ade Jauhari di Institut Pertanian Bogor. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

untuk menganalisis tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan di 

Kotamadya Jakarta Timur (2) untuk 

menganalisis indikator yang harus diperbaiki 

untuk meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah 

di kantor pertanahan di Kotamadya Jakarta 

Timur (3) untuk menganalisis kebijakan yang 

harus dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan sertifikasi tanah di Kantor 

Pertanahan di Kotamadya Jakarta Timur. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah terlihat ", keandalan, ketanggapan, 

jaminan dan empati. Penelitian ini digunakan 

analisis Servqual, pentingnya analisis kinerja, 

dan implikasi kebijakan. Ukuran sampel 

masyarakat adalah 120 responden dengan 

metode survei melalui kemudahan teknik 

sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden tidak puas terhadap kualitas 

pelayanan sertifikasi tanah di Kantor tanah di 
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Kotamadya Jakarta Timur. Variabel-variabel 

yang dipersepsikan berkualitas buruk dalam 

menyelesaikan sesuai waktu, ketulusan 

petugas untuk melayani, kesiapan petugas 

untuk melayani pada saat dilakukan, lokasi 

kantor pelayanan, kesesuaian janji petugas, 

biaya jaminan, kesederhanaan prosedur 

pelayanan dan keramahan petugas untuk 

melayani dan kemampuan petugas. Kebijakan 

yang harus dilakukan untuk membuat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan sertifikasi tanah yang lebih baik 

adalah (1)) menginformasikan jasa lahan dan 

mensosialisasikan kebijakan dengan jangka 

waktu sertifikasi tanah (2) memberi 

pelayanan tanah dan mensosialisasikan istilah 

kebijakan bersama dengan biaya sertifikasi 

tanah, (3) menguji kembali waktu dan biaya 

layanan Standarisasi tanah, (4) meningkatkan 

kemampuan petugas dengan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan petugas lahan 

sehingga kualitas pelayanan tanah bisa lebih 

baik dan membuat mereka sebagai petugas 

profesional, (5 ) menerapkan ketulusan 

sebagai budaya kerja di masing-masing 

karyawan yang melayani masyarakat, (6) 

menempatkan kantor pelayanan di tempat 

yang sama sehingga dapat efektif dan diawasi 

dengan mudah, (7) memenuhi janji dalam 

jangka waktu yang melayani berkomitmen, 

(8) kesederhanaan prosedur pelayanan yang 

mudah dikenal dan dilaksanakan oleh 

masyarakat. 

Berdasarkan kajian teori, hasil 

penelitian sebelumnya dan permasalahan 

yang dikemukakan dan terkait dengan 

hipotesis, berikut disajikan kerangka 

pemikiran teoritis yang dituangkan dalam 

model penelitian seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Metode Penelitian 

Tempat dan Jadwal Penelitian 

Tempat penelitian di RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. Alasan 

memilih lokasi penelitian ini dikarenakan 

RSUD tersebut merupakan bagian dari 

wilayah administartif Kota Sukabumi. 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 

data, oleh karena itu diperlukan survey. Data 

dikumpulkan dan di diolah dengan 

melakukan ujicoba validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian. lama penelitian di 

perkirakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai 

bulan Juli sampai dengan September 2016. 

Lamanya waktu tersebut untuk diperlukan 

untuk mengolah data-data yang valid. 

 

Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian exsplanatory 

dengan pendekatan Kuantitatif. Menurut 

Iqbal Hasan (2002:14) penelitian explanatory 

adalah penelitian yang menggunakan data 

yang sama, dimana penelitian menjelaskan 

hubungan atau pengaruh antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis. 

 

 

(Y) 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 
(X2) 

Kompetensi 

(X1) 

Sikap 
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Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua jenis 

variabel yang digunakan yaitu variabel bebas 

(independet variable) dan variabel terikat 

(dependen variable). Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat), 

sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel bebas 

disimbolkan dengan X sedangkan  variabel 

terikat disimbolkan dengan Y, sedangkan 

variabel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah: 

Variabel bebas pertama (X1), yaitu 

Sikap. Sikap adalah hal yang kita suka atau 

tidak suka terhadap sesuatu dan pada 

akhirnya menentukan perilaku kita, dan sikap 

dapat diukur melalui indikator: 

1. Orientasi pegawai dalam memberikan 

pelayanan. 

2. Sikap yang ditunjukan pegawai dalam 

memberikan pelayanan (disiplin, sopan 

dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas). 

3. Respon dan tanggap dalam memberikan 

pelayanan maupun menerima keluhan 

pelayanan. 

Variabel kedua (X2), yaitu Kompetensi. 

Kompetensi adalah kombinasi dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

diperlukan oleh individu untuk mampu 

melaksanakan tugas tertentu dengan baik, 

yang terekspresi dalam bentuk tindakan, dan 

kompetensi dapat diukur melalui indikator: 

1. Kesesuaian antara kemampuan dan 

keahlian petugas dengan tugas dan 

fungsi yang dijalaninya. 

2. Pengetahuan pegawai terhadap 

pekerjaan yang dikerjakan. 

3. Kemampuan dalam menjalankan tugas 

memberikan pelayanan. 

4. Menguasai dan memahami pekerjaan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Sedangkan variabel terikatnya (Y), 

yaitu kualitas pelayanan publik. Kualitas 

pelayanan publik adalah kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan, dan 

kualitas pelayanan publik dapat diukur 

melalui indikator: 

1. Tangibles, artinya kualitas pelayanan 

yang berupa sarana fisik perkantoran, 

ruang tunggu, dan lain-lain; 

2. Reliability, yakni kemampuan dan 

keandalan untuk menyediakan 

pelayanan yang terpercaya; 

3. Responsiveness, yakni kesanggupan 

untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta 

tanggap terhadap keinginan konsumen; 

4. Assurance, yakni kemampuan dan 

keramahan serta sopan santun pegawai 

dalam meyakinkan dan menumbuhkan 

kepercayaan konsumen; 

5. Emphaty, yakni sikap tegas tetapi 

penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen 
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Tabel 1  

Operasionalisasi Variabel 

Varia

bel 
Definisi Indikator Skala 

 

Sikap 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap adalah 

hal yang kita 

suka atau tidak 

suka terhadap 

sesuatu dan 

pada akhirnya 

menentukan 

perilaku kita. 

1. Orientasi 

pegawai 

dalam 

memberikan 

pelayanan. 

2. Sikap 

disiplin, 

sopan, dan 

ramah 

3. Respon dan 

tanggap 

terhadap 

permintaan 

dan keluhan 

pelayanan 

ordinal 

Kom

peten

si 

(X2) 

Kompetensi 

adalah 

kombinasi dari 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikap yang 

diperlukan 

oleh individu 

untuk mampu 

melaksanakan 

tugas tertentu 

dengan baik, 

yang 

terekspresi 

dalam bentuk 

tindakan. 

1. Kesesuaia

n antara 

kemampa

n atau 

keahlian 

dengan 

tugas dan 

fungsinya. 

2. Pengetahu

an 

pegawai 

terhadap 

pekerjaan

nya 

3. Kemapua

n dalam 

memberik

an 

pelayanan

. 

4. Menguasa

i bidang 

pekerjaan 

sesuai 

tugas dan 

fungsinya 

ordinal 

Kuali

tas 

Pelay

anan 

Publi

k (Y) 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik adalah 

kondisi 

dinamis yang 

berhubungan 

dengan 

produk, jasa, 

manusia, 

proses, dan 

lingkungan 

yang 

memenuhi 

atau melebihi 

harapan. 

1. Tangibles, 

kualitas 

berupa 

sarana 

fisik. 

2. Reliability

, 

memberik

an 

pelayanan 

yang 

terpercaya

. 

3. Responsiv

eness, 

memberik

an 

pelayanan 

yang 

cepat, 

tepat dan 

bertanggu

ng jawab. 

4. Assurance

, 

kemampu

an dan 

keramaha

n serta 

sopan 

santun 

pegawai. 

5. Empathy, 

sikap 

tegas tapi 

penuh 

perhatian 

dari 

pegawai  

ordinal 

 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2006: 89). Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pegawai dan Pasien  

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi yang 

berjumlah 120. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.  Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu.  Apa yang dipelajari dari sampel 

itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakili) (Sugiyono, 2006: 

91). 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Random Sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan acak tanpa memperlihatkan 

strata (tingkatan) dalam anggota populasi 

tersebut. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah menggunakan persentase 

25% yaitu 30 orang.  

 

Instrumen Penelitian 

Teknik dan metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan instrumen-

instrumen kuisioner yang disusun menurut 

model likert. Instrumen ini disusun dalam 

bentuk kalimat pernyataan-pernyataan yang 

berupa kalimat positif dan negatif, dimana 

kalimat-kalimat tersebut saling berhubungan 

dengan variabel sikap, kompetensi, disiplin 

dan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya jawaban instrumen sikap, 

kompetensi dan kualitas pelayanan publik 

menggunakan model likert dengan katagori 

jawaban, yaitu kategori sangat setuju (SS), 

setuju (S), kurang setuju (KS), dan tidak 

setuju (TS) untuk variabel sikap dan 

kompetensi. Untuk instrument kualitas 

pelayanan publik kategori jawabannya adalah 

selalu (SL), sering (SR), Kadang-kadang 

(KD) dan Tidak pernah (TP). Pengumpulan 

ini disesuaikan dengan sifat pernyataan pada 

butir kuisioner. Selanjutnya setiap alternatif 

jawaban memiliki nilai skor yang bervariasi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Alternatif Jawaban Kuesioner (1) untuk 

variabel Sikap (X1) dan Kompetensi (X2), (2). 

untuk Variabel Kualitas Pelayanan Publik (Y) 

 

Pilihan Ja

waban  

Posi

tif 

Nega

tif 

Pilihan

 Jawab

an 

Pos

itif 

Nega

tif 

 Sangat 

Setuju 

(SS)  

4 1 
Selalu 

(SL)  
4 1 

Setuju (S) 3 2 
Sering 

(SR) 
3 2 

Kurang 

Setuju 

(KS) 

2 3 

Kadang

-

kadang 

(KD) 

2 3 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

1 4 

Tidak 

Pernah 

(TD) 

1 4 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Pengujian validitas instrument 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang digunakan mampu mengukur apa 

yang hendak diukur, atau apakah yang 

digunakan mampu mengungkapkan apa yang 

hendak diungkapkan atau tidak. 

Sebelum membahas hasil penelitian 

terlebih dahulu melakukan pre-test (ujicoba) 

kuisioner terhadap 30 responden di luar 

sampel pada masing-masing variabel. 
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Pada tahap ini dilakukan pengujian 

kuisioner dengan menggunakan uji kesahihan 

butir, dengan uji one shot method (sekali 

pengukuran). Dimana r tabel di dapat dari df = 

N-2. N = 30 berarti r tabel nya = df = 30-2 = 28 

(nilainya 0,361). 

Pengambilan keputusan dari uji 

kesahihan butir, sebagai berikut: 

 Jika r hitung positif (+), serta r hitung > r tabel, 

butir pernyataan valid. 

 Jika r hitung negatif (-), serta r hitung < r tabel, 

butir pernyataan tidak valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu 

persyaratan untuk suatu test yang harus 

dipenuhi dalam upaya menghitung tingkat 

kehandalan dari hasil pengukuran test dari 

waktu ke waktu. 

Selanjutnya setelah butir dinyatakan 

valid, maka uji selanjutnya adalah uji 

reliabilitas dengan alpha cronbach. 

 Jika Cronbrach’s Alpha > 0,6, maka 

pernyataan relliabel 

 Jika Cronbrach’s Alpha < 0,6, maka 

pernyataan tidak relliabel 

Dengan demikian jika r Alpha masing-

masing variable > 0,600, maka dapat 

disimpulkan semua variable datanya valid 

dan reliable, sehingga layak disebar ke 

sampel untuk mengadakan penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan dan Analisa Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam suatu 

penelitian dapat menggambarkan berbagai 

macam instrumen, teknik-teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 

2 teknik yaitu: 

Data Primer, yang diperoleh dengan 

mengumpulkan data melalui: 

a. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2006: 162). Responden 

penelitian ini adalah 30 RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. 

b. Wawancara 

Merupakan teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data melalui 

percakapan langsung. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh 

informasi-informasi tambahan 

mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

 c. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung 

pada objek penelitian. 

Data Sekunder, yang diperoleh dengan 

mengumpulkan data melalui: 

1. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara menelusuri, 

membaca, dan memahami buku-buku 

dan literatur untuk mengetahui teori 

dan konsep yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

2. Studi Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data 

yang menerapkan teknik penelaaan 

terhadap berbagai literatur seperti 

informasi, data-data yang didapat dari 

internet.  
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Analisis data 

Semua data dari hasil penyebaran 

kuisioner, diberi skor dan analisis dengan 

menggunakan uji statistik. Teknik analisa 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu 

dengan korelasi sederhana untuk menentukan 

kecenderungan kontribusi masing-masing 

variabel X terhadap Y, korelasi ganda 

menentukan ada atau tidaknya hubungan 

variabel X1, X2 secara bersama-sama 

terhadap variabel Y dan regresi linier ganda 

untuk menentukan kontribusi variabel X1, X2  

secara bersama-sama terhadap Y. 

 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu 

alat analisis peramalan nilai pengaruh tiga 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antara 

dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2),  (Xn) 

dengan satu variabel terikat (Y). 

Rumus yang digunakan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 

 

Uji Hipotesis 

1. Uji F hitung 

Statistic uji F hitung dalam uhi F adalah :  

 

F hitung = 

 F hitung > F tabel : tolak H0, terima Ha 

F hitung < F tabel : terima Ho, tolak Ha 

 

2. Uji t hitung 

Pengujian terhadap t hitung adalah sebagai 

berikut: 

 

T hitung = 

 

Dimana Se (βi) adalah standar eror parameter 

dugaan βi. Kriteria uji: 

t hitung < t tabel : terima Ho, Tolak Ha 

t hitung > t tabel : tolak Ho, Ha diterima 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil Penelitian 

Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Jika Sig > 0,05 

maka data berdistribusi normal, jika Sig < 

0,05, maka data tidak berdistribusi normal. 

Uji normalitas untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 2  

Uji Normalitas Variabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Sikap 
Kompet

ensi 

Kualitas 

Pelayana

n Publik 

N 30 30 30 

Normal 

Parameters
a 

Mean 83.53 84.70 88.73 

Std. 

Deviatio

n 

5.970 6.998 7.565 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolut

e 
.153 .159 .114 

Positive .080 .159 .087 

Negativ

e 
-.153 -.103 -.114 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
.836 .871 .625 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.487 .434 .830 

a. Test distribution is 

Normal. 
   

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 

Dari tabel one-sample Kolmogorov-

Smirnov Test diperoleh angka probabilitas 

atau Asym, Sig. (2-tailed). Maka nilai uji 

normalitasnya dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3  

Keputusan Uji Normalitas Data 

Nama 

Variabel 

Nilai 

Asymp. 

Sig. (2- 

Tailed) 

Taraf 

Signifikasi 
Keputusan 

Sikap 0,487 0,05 Normal 

Kompetensi 0,434 0,05 Normal 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

0,830 0,05 Normal 

Sumber: Uji Normalitas Variabel 

Pengujian Hipotesis Sikap (X1) terhadap 

Kualitas Pelayanan Publik (Y) 

Tabel 4 Nilai Koefesien Korelasi (r) 

dan Koefesien Determinasi (R Square) dari 

Variabel Sikap (X1) terhadap Variabel 

Kualitas Pelayanan Publik (Y) 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .547a .299 .274 6.446 

a. Predictors: (Constant), Sikap  

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 

Koefesien determinasi atau R square 

sebesar 0,299 adalah pengkuadratan dari 

koefesien korelasi. Hal ini berarti variabel 

sikap (X1) memberikan pengaruh terhadap 

kualitas pelayanan publik (Y) sebesar 29,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 70,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Pengujian Hipotesis Kompetensi (X2) 

terhadap Kualitas Pelayanan Publik(Y) 

Tabel 5 Nilai Koeefesien Korelasi (r) 

dan Koefesien Determinasi (R Square) dari 

Variabel Kompetensi (X2) terhadap Variabel 

Kualitas Pelayanan Publik(Y). 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .388a .150 .120 7.097 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi  

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 

Koefesien determinasi atau R square 

sebesar 0,150 adalah pengkuadratan dari 

koefesien korelasi. Hal ini berarti variabel 

kompetnsi (X2) memberikan pengaruh 

terhadap kualitas pelayanan publik (Y) 

sebesar 15%, sedangkan sisanya sebesar 85% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Pengujian Hipotesis Sikap (X1) dan 

Kompetensi (X2) terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik (Y) 

Tabel 6. Nilai Koeefesien Korelasi (r) 

dan Koefesien Determinasi (R Square) dari 

Variabel Sikap (X1) dan Kompetensi (X2) 

terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Publik 

(Y). 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .547a .299 .247 6.564 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Sikap 

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 

Koefesien determinasi atau R square 

sebesar 0,299 adalah pengkuadratan dari 

koefesien korelasi. Hal ini berarti variabel 

sikap (X1) dan kompetensi (X2) secara 

bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap kualitas pelayanan publik (Y) 

sebesar 29,9%, sedangkan sisanya sebesar 

70,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Uji F bertujuan untuk menguji seberapa 

besar atau kuat pengaruh variabel bebas 
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terhadap variabel terikat dengan 

menggunakan uji F. Hasil uji F dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 7 Tabel Fhitung variabel sikap (X1) 

dan Kompetensi (X2) terhadap Variabel 

Kualitas Pelayanan Publik (Y) 

 

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan software SPSS diperoleh Fhitung 

sebesar 5,761 sedangkan harga kritis nilai 

Ftabel dengan df pembilang 2 dan penyebut 28 

pada α (0,05) sebesar 3,32. 

Dengan demikian Fhitung (5,761) > Ftabel 

(3,32), sehingga jelas H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa model 

regresi variabel sikap dan kompetensi 

bersama-sama mempengaruhi secara positif 

dan signifikan terhadap kualitas pelayanan 

publik di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota 

Sukabumi 

 

Pembahasan 

Pengaruh Sikap terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan didapat pengaruh sikap terhadap 

kualitas pelayanan publik di RSUD R. 

Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. Keeratan 

hubungan antar variabel sikap terhadap 

kualitas pelayanan publik, tercermin pada 

besarnya nilai koefesien korelasi (r) yang 

dihasilkan dari perhitungan variabel bebas 

sikap (X1) terhadap variabel terikat kualitas 

pelayanan publik (Y) yaitu sebesar 0,547. 

Koefesien determinasi atau Rsquare 

sebesar 0,299. Hal ini menunjukan 29,9% 

variabel kualitas pelayanan publik (Y) 

dipengaruhi oleh variabel sikap (X1), 

sedangkan sisanya 70,1% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

Dari hasil perhitungan data dengan 

software SPSS, thitung variabel sikap yang 

diperoleh adalah sebesar 3,456 dengan df 28 

pada α (0,05) diperoleh ttabel sebesar 

2,05.Dengan demikian thitung 3,456 > ttabel 

2,05, sehingga jelas H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

koefesien regresi variabel sikap 

mempengaruhi secara signifikan terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik di RSUD 

R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. 

 

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan didapat pengaruh kompetensi 

terhadap kualitas pelayanan publik di RSUD 

R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. Keeratan 

hubungan antar variabel kompetensi terhadap 

kualitas pelayanan publik, tercermin pada 

besarnya nilai koefesien korelasi (r) yang 

dihasilkan dari perhitungan variabel bebas 

kompetensi (X2) terhadap variabel terikat 

kualitas pelayanan publik (Y) yaitu sebesar 

0,388. 

Koefesien determinasi atau Rsquare 

sebesar 0,15. Hal ini menunjukan 15% 

variabel kualitas pelayanan publik (Y) 

dipengaruhi oleh variabel kompetensi (X2), 

sedangkan sisanya 85% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 
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Dari hasil perhitungan data dengan 

software SPSS, thitung variabel kompetensi 

yang diperoleh adalah sebesar 2,227 dengan 

df 28 pada α (0,05) diperoleh ttabel sebesar 

2,05.Dengan demikian thitung 2,227 > ttabel 

2,05, sehingga jelas H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

koefesien regresi variabel kompetensi 

mempengaruhi secara signifikan terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik di RSUD 

R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. 

 

Pengaruh Sikap dan Kompetensi secara 

Bersama-sama terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dengan melakuka analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan software SPSS 

dapat dilihat nilai koefesien korelasi (r) = 

0,547, yang berarti pengaruh variabel sikap 

(X1) dan variabel Kompetensi (X2) terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik (Y) positif. 

Koefesien determinasi atau Rsquare 

sebesar 0,299. Hal ini menunjukan 29,9% 

variabel kualitas pelayanan publik (Y) 

dipengaruhi oleh variabel sikap (X1) dan 

variabel kompetensi (X2), sedangkan sisanya 

70,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Dari hasil perhitungan data dengan 

software SPSS, Fhitung variabel sikap dan 

variabel kompetensi yang diperoleh adalah 

sebesar 5,761 dengan nilai Ftabel dengan df 

pembilang 2 dan penyebut 28 pada α (0,05) 

sebesar 3,32. Dengan demikian Fhitung (5,761) 

> Ftabel (3,32), sehingga jelas H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

model regresi variabel sikap dan kompetensi 

bersama-sama mempengaruhi secara 

signifikan terhadap kualitas pelayanan publik 

di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi 

 

Simpulan 

Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sikap, kompetensi dan 

disiplin terhadap kualitas pelayanan publik, 

dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Sikap berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik, hal ini dibuktikan 

dengan diperolehnya nilai t hitung 

sebesar 5.135 yang berarti bahwa 

semakin bagus sikap seorang karyawan, 

maka kualitas pelayanan publik yang 

diberikan akan semakin lebih baik. 

2. Kompetensi berpangaruh terhadap 

kualitas pelayanan publik, hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya nilai t 

hitung sebesar 2.201 yang berarti 

bahwa semakin tinggi kompetensi 

seorang karyawan, maka kualitas 

pelayanan publik yang diberikan akan 

semakin baik. 

3. Sikap dan kompetensi secara bersama-

sama memberi pengaruh positif 

terhadap kualitas pelayanan publik. 

Adanya pengaruh positif menunjukan 

bahwa semakin baik sikap dan 

kompetensi pegawai, maka semakin 

baik juga kualitas pelayanan publik 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, maka diajukan saran sebagai 

berikut:   

1. Sikap seorang karyawan dapat 

menentukan kualitas pelayanan yang 

diberikan, sehingga seorang karyawan 

harus dapat memberikan sikap 

terbaiknya dengan tujuan agar kualitas 

pelayanan yang diberikan dapat 
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menjadi lebih baik. Sikap karyawan 

dalam suatu perusahaan harusnya 

dibarengi dengan kebijakan perusahaan 

tersebut sehingga seorang karyawan 

disuatu perusahaan mempunyai ciri 

khas dalam bersikap kepada nasabah. 

2. Kompetensi karyawan harus menjadi 

poin utama perusahan dalam rangka 

meningkatkan kapasitas karyawan 

tersebut. Peningkatan kompetensi dapat 

berupa pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan oleh perusahaan 

dengan tujuan pengembagan karyawan. 

3. Hendaknya kualitas pelayanan public 

tetap dipertahankan dan terus membaik 

dari waktu ke waktu. Serta menjalankan 

agenda reformasi birokrasi yang telah 

dicanangkan pemerintah yang terfokus 

pada peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 
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