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Abstrak 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Banjarmasin, serta untuk mengetahui kualitas kinerja pegawai. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif . Data dikumpulkan dengan Wawancara/Observasi 

dengan responden dan membagikan kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin 

untuk memenuhi kepuasan masyarakat sudah bagus sesuai dengan yang diharapakan, dan bisa diliat dari 

masyarakat yang puas akan kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin yang 

melayani masyarakat dengan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan. 

Kata kunci : Kualitas pelayanan, Kepuasan masyarakat 

 

Abstrack 

The purpose of the study was to determine the performance of the employees of the Banjarmasin City 

Industry and Trade Office, as well as to determine the quality of employee performance. The research 

method uses a quantitative approach. Data were collected by interview/observation with respondents and 

distributing questionnaires. The results showed that the performance of the employees of the Banjarmasin 

City Industry and Trade Office to meet community satisfaction was good as expected, and it could be seen 

from the people who were satisfied with the performance of the Banjarmasin City Industry and Trade Office 

employees who served the community as well as possible to provide satisfaction to the community on 

services provided. 

Keywords : Service quality, Community satisfaction 

 

1. Pendahuluan 

 Kinerja secara umum, kinerja adalah 

singkatan dari Kinetika Energi Kerja yang dalam 

bahasa Inggris disebut dengan performance. 

Dalam hal ini, kata performance umumnya 

merujuk pada “job performance” atau “actual 

performance” yang artinya suatu prestasi kerja 

atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh 

seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

 Kepuasan masyarakat secara umum 

adalah suatu perasaan senang yang didapatkan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh 

kinerja pegawai suatu organisasi atau instansi. 

 Hubungan antara kinerja dan kepuasan 

masyarakat menurut penulis adalah bagaimana 

sebuah kinerja yang diberikan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan kepada 

masyarakat akan berdampak kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri yang 

akan dinilai oleh masyarakat baik maupun 

buruknya itu tergantung pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat untuk bisa menilai apakah 

pelayanan tersebut sudah maksimal atau tidak. 

 

2. Kajian Pustaka 

Nama Peneliti Renata Arimawati, Judul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi 

Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 

Tahun terbit 2013, Hasil Penjelasan Bisnis jasa 

merupakan bisnis yang menjual layanan kepada 

para pengguna jasa yang membutuhkan. Berbeda 

dengan bisnis yang menjual barang, bisnis jasa 

menyediakan produk yang tidak berwujud dan 

tidak menyebabkan kepemilikan apapun bagi 

pengguna jasa yang menggunakannya. Jika bisnis 



produk atau barang dapat dimiliki pengguna 

barang setelah terjadi transaksi, bisnis jasa hanya 

bisa memberikan kualitas pelayanan yang 

diharapkan pengguna jasa setelah mereka 

melakukan transaksi walaupun tidak dapat 

memiliki pelayanan tersebut seterusnya.  

Nama Peneliti Reiny Irianti Poetri, Judul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja 

Pegawai Pada Kantor BPPRD Palangka Raya, 

Tahun terbit 2020, Hasil Penelitian Diantara  

hubungan  atau  pengaruh  tersebut  adalah 

hubungan atau pengaruh motivasi kerja dengan 

kepuasan kerja yang tidak siginifikan. Hal ini 

terjadi karena motivasi kerja adalah dorongan 

yang datang dari dalam diri sendiri untuk lebih 

berkinerja. Karena itu motivasi kerja langsung ke 

kinerja tanpa melalui kepuasan kerja akibatnya 

motivasi kerja tidak signifikan melalui kepuasan 

kerja. 

Nama Peneliti Solichah Supartiningsih, Judul 

Kualitas Pelayanan Kepuasan Pasien Rumah 

Sakit, Tahun 2016, Hasil Penelitian Dari hasil 

analisis menunjukan bahwa variabel bebas yang 

paling rendah memberikan pengaruh pada 

kepuasan pelanggan adalah tampilan/bukti fisik 

dan kepastian/jaminan. Agar kepuasan pelanggan 

semakin tinggi terhadap rumah sakit Sarila 

Husada Sragen pada pasien Rawat Jalan 

hendaknya direktur rumah sakit meningkatkan 

tampilan/bukti fisik dengan cara selalu 

melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. 

Agar kepuasan pelanggan semakin tinggi terhadap 

rumah sakit Sarila Husada Sragen pada pasien 

Rawat Jalan hendaknya Direktur rumah sakit 

meningkatkan ruang tunggu dan ruang rawat jalan 

dibuat serapi mungkin terutama supaya pasien 

merasa nyaman. 

3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Kasiran ( 2008: 149 ), 

yang mengartikan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah upaya seorang peneliti 

menemukan pengetahuan menyuguhkan 

data dalam bentuk angka. Angka-angka 

yang diperoleh inilah yang digunakan untuk 

melakukan analisa keterangan. Dalam 

bahasa lebih sederhana lagi, penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang 

disusun secara tersistematis terhadap 

bagian-bagian dan mencoba untuk 

menemukan kausalitas untuk mengetahui 

keterkaitan 

b. Tipe penelitian 

 Menggunankan jenis penelitian 

Kuantitatif Deskriptif. Sugiyono (2017:2) 

mengatakan bahwa, metode penelitian pada 

dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode yang digunakan 

dalam pendekatan kuantitatif . Untuk 

pendekatan penelitian dalam skripsi ini 

menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. 

 Seperti yang dikemukakan Menurut 

Sugiyono (2013:13) metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

Positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya 

dillakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statis 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapakan. Penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan objek 

penelitian ataupun hasil penelitian 

c. Lokasi penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (Field Research), lokasi penelitian 

ini dilakukan pada Dinas Perindsutrian dan 

Perdagangan 

d. Populasi dan Sampel 

• Populasi 

 Menurut Sugiyono ( 2016:125 ), populasi 

adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karaterteristik tertemtu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Banjarmasin Populasi sebanyak 17 

Orang. 

• Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel penelitian ini yang 

berjumlah 17 Orang. 

e. Teknik Pengumpulan data 

• Observasi yaitu penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian yakni Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk 

mendapatkan gambaran lebih jelas 

mengenai permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

• Kuesioner adalah cara pengumpulan 

informasi dalam jumlah besar yang 

relatif murah, cepat dan efisien. Dengan 

kuesioner kita juga bisa mendapatkan 

data dari sampel orang banyak. 



• Dokumentasi yaitu mencari dan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

motivasi kerja maupun meningkatkan 

kinerja karyawan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Tipe penelitian ini merupakan 

penelitian yang bertipe deskriptif yaitu yang 

dapat memberikan dan  meningkatkan 

kinerja karyawan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

• Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Wawancara / 

Observasi dengan responden dan 

kuesioner yang yang bisa digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan sebuah 

data, dimana peneliti memperoleh 

keterangan dari salah satu responden. 

 

• Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

adalah variabel yang dapat 

menyebabkan perubahan atau akibat 

dari variabel lain (terikat) 

(Notoajmojo,2010) 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

adalah variabel yang dapat terpengaruh 

atau berubah – ubah (akibat) sesuai 

dengan perubahan yang terjadi pada 

variabel bebas (Notoajmojo,,2010) 

f. Analisis data 

• Pengertian data 

 Kumpulan kejadian yang 

diangkat dari suatu kenyataan atau 

fakta dapat berupa angka – angka, 

huruf – huruf, simbol khusus atau 

gabungan dari ketiganya data masih 

belum dapat diceritakan sehingga 

perlu diolah lebih lanjut menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah keterangan yang benar dan 

nyata, atau keterangan atau bahan 

nyata yang dapat dijadikan bahan 

kajian ( analisis atau kesimpulan ). 
 

• Jenis-Jenis Data 

Data Primer : Yaitu yang diperoleh 

langsung melalui observasi penelitian, 

maksud dari data primer ini adalah data 

dalam bentuk motivasi, sarana dan 

prasarana pendukung serta aktifitas 

sumber daya manusia yang berhubugan 

dengan motivasi. 

Data Sekunder : Yaitu data yang 

diperoleh dari laporan perusahaan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

 

g. Pembahasan 

1) Dinas 

Dinas perdagangan dan perindustrian 

mempunyai tugas pokok melakasanakan 

urusan rumah tangga daerah dan tugas 

pembantuan dalam bidang penguatan dan 

pengembangan perdagangan, kemetrologian, 

peningkatan sarana distribusi perdagangan dan 

pasar, serta perindustrian. 

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam 

pasal 2, dimana dinas mempunyai fungsi: 

• Perumusan kebijakan teknis dalam bidang 

penguatan dan pengembangan perdagangan, 

kemetrologian, peningkatan sarana distribusi  

perdagangan dan pasar, serta perindustrian 

sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan 

oleh Walikota. 

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum dibidang penguatan dan 

pengembangan perdagangan, kemetrologian, 

peningkatan sarana disttribusi perdagangan dan 

pasar, serta perindustrian. 

• Perumusan dan penetapan kebijakan oprasional, 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan 

dan monitoring pengendalian pendaftaran 

perusahaan barang beredar dan HANPOKTING. 

• Perumusan dan penetapan kebijakan oprasional 

pengaturan dan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelayanan tera dan tera ulang 

pembinaan SDM kemetrologian, serta 

pengawasan kemetrologian dan standarisasi 

perdagangan. 

• Perumusan dan penetapan kebijakan oprasional, 

pembinaan pengaturan, pengendalian dan 

evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan 

pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan dan pasar. 

• Perumusan dan penetapan kebijakan oprasional, 

pembinaan, pengaturan pengendalian dalam 

industri logam mesin, elektronika, dan alat 

transformasi, industri hasil pertanian, kimia, 

tekstil, aneka serta standarisasi dan pengendalian 

perencanaan lingkungan. 

• Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana 

teknis. 

• Pengelolaan urusan kesekretarian. 

Disini disebutkan Dinas mempunyai unsur-

unsur organisasi dinas yaitu, diantaranya: 

1) Sekretariat 

2) Bidang penguatan dan pengembangan 

perdagangan 

3) Bidang peningkatan sarana distribusi 

perdagangan dan pasar 

4) Bidang perindustrian 

Dan dilihat dari unsur – unsur organisasi yang 

ada diatas maka disini akan dijelaskan apa saja 



yang ada di unsur – unsur organiasi tersebut: 

1) Sekretariat 

Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 

huruf a mempunyai tugas pokok, mengoordinasi, 

membina, mengatur, dan mengandalikan 

penyusunan program, pengelolaan urusan 

keuangan dan pengelolaan ketatausahanaan, 

rumah tangga, perlengkapan serta administrasi 

kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5, sekretariat mempunyai 

fungsi: 

a) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, 

pengaturan dan pengendalian penyusunan 

program dan rencana kegiatan Dinas. 

b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, 

pengaturan, dan pengendalian penyusunan 

rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan 

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

c) Penyusuan program, koordinasi, pembinaan, 

pengaturan, dan pengendalian pengelolaan 

urusan surat menyurat ekspidisi dan kearsipan. 

d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, 

pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

urusan rumah tangga dan perlengkapan, dan 

e) Pengaturan, pengendalian dan evaluasi 

peyusunan progran, pembinaan, pengelolaan 

administrasi kepegawaian. 

Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian perencanaan; 

b. Sub Bagian Keuagan; dan  

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Sub Bagian Perencanaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan 

program dan rencana, evaluasi serta 

penyusuanan laporan Dinas. 

b. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimasud 

dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan rencana anggaran 

pengelolaan, penatausahaan, dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban keuangan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c 

mempunyai tugas melakasanakan urusan surat 

menyurat dan kearsipan, urusan tangga dan 

perlengkapan serta meyelenggaran 

administrasi kepegawaian. 

 

2) Bidang Penguatan Dan Pengembangan 

Perdagangan 

Bidang penguatan dan pengembangan 

perdagangan sebagaimana dalam pasal 4 huruf b 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dan 

promosi dan pengembangan dalam negri dan luar 

negri serta pendataan, pendaftaran, monitoring 

perizinan usaha perdagangan, tanda daftar 

perusahaan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut 

dalam pasal 9, bidang penguatan dan 

pengembangan perdagangan mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan pembinaan, 

penyelenggaraan, pengordinisasian, dan 

pengembangan pembinaan usaha perdagangan 

b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan pembinaan, 

penyelenggaraan, pengoordinasian dan 

pengembangan promosi dan perdagangan. 

c) Monitoring dan mengedalikan pendaftaran 

perusahaan, barang beredar dan 

HANPOKTING dalam bidang pengadaan dan 

penyaluran barang dan jasa perdagangan dalam 

negeri dan luar negeri. 

Bidang penguatan dan perkembangan 

perdagangan terdiri dari: 

a. Seksi pembinaan dan perdagangan 

b. Seksi promosi dan pengembangan 

perdagangan, dan 

c. Seksi monitoring dan pengendalian 

pendaftaran perusahaan barang beredar dan 

HANPOKTING 

a. Seksi pembinaan usaha perdagangan 

sebagaimana dikmasud dalam pasal huruf a 

mempunyai tugas pokok melakukan 

pembinaan dan pengawasan pengizinan 

dibidang perdagangan, pendaftaran 

perusahaan, pengumpulan data, 

mengumpulkan bahan, melaksanakan 

pembinaan, bimbingan sarana usaha dalam 

negeri dan pendaftaran perusahaan. 

b. Seksi promosi dan pengembangan 

perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok 

mengumpulkan bahan, melaksanakan 

bimbingan teknis dan pembinaan 

pengembangan perdagangan, melakukan 

pemantauan informasi dan promosi 

pengembangan perdagangan, pengendalian 

kegiatan ekspor impor dan pengawasan. 

c. Seksi monitoring dan pengendalian 

pendaftaran perusahaan, barang beredar dan 

HANPOKTING sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok 

mengumpulkan bahan, medata, mencatat 

pendaftaran perusahaan, melaksanakan 

bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran 

perusahaan, informasi harga kebutuhan pokok 

penting bagi  masyarakat dan barang beredar. 

 

 

 



3) Bidang Peningkatan Sarana Distribusi 

Perdagangan Dan Pasar 

Bidang peningkatan sarana distribusi 

perdagangan dan pasar sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

petunjuk teknis penataan, pengawasan, pembinaan 

dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 

dan pasar serta pendataan, penataan, pembinaan 

dan pengembangan pasar serta pendaftaran yang 

dikelola oleh perusahaan daerah maupun 

pemerintahan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok yang 

dimaksud dalam pasal 17, bidang peningkatan 

sarana distribusi perdagangan dan pasar 

mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, penyelenggaraan pembinaan. 

b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan pembinaan, 

penyelenggaraan pemeliharaan dan 

pengembangan. 

c) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan penyelenggaraan 

pengelolaan. 

Bidang peningkatan sarana dan distribusi 

perdagangan dan pasar terdiri dari : 

a. Seksi pembinaan 

b. Seksi pemeliharaan dan pengembangan, 

dan 

c. Seksi pengelolaan 

a. Seksi pembinaan sebagaiman dimaksud dalam 

pasal 19 huruf a  mempunyai tugas pokok 

melakukaan pembinaan, pengendalian, 

perawatan, kebersihan, keamanan dan 

ketertiban lingkungan sarana distribusi 

perdagangan dan pasar. 

b. Seksi pemeliharaan dam pengembangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b 

mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis pengelolaam, 

pemeliharaan, penataan dan pengembangan 

sarana distribusi perdagangan dan pasar. 

c. Seksi pengelolaan sebagaimana dikmasud 

dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas 

pokok mengumpulan bahan, mencatat, dan 

mengelola sarana distribusi perdagangan dan 

pasar baik yang dikelola oleh pelaku usaha, 

perusahaan daerah maupun pemerintahan, 

melaksanakan bimbingan teknis dan 

pembinaan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan dan pasar serta administrasi 

penerimaan retribusi, sewa menyewaan dan 

penerimaan lain – lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

4) Bidang Perindustrian 

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok 

memimpin melakasanakan pembinaan dan 

pengembangan dibidang industri logam, 

elektronika, alat transformasi, hasil pertanian, 

kimia, tekstil, aneka, standriasai dan pengendalian 

pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur 

dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam 

pasal 21, bidang perindustrian mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan pembinaan, 

penyelenggaraan, pengoordinisasian dan 

pengembangan industri logam, mesin, 

eletronika dan alat transportasi. 

b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan pembinaan, 

penyelenggaraan, pengoordinisasian dan 

pengembangan industri hasil pertanian, kimia, 

tekstil dan aneka. 

c) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk 

teknis, pelaksanaan penyelenggaraan 

pembinaan dan pengawasan standarisasi dan 

pengendalian pencemaran lingkungan. 

Bidang perindustrian terdiri dari : 

a. Seksi industri, logam, mesin, eletronika, 

dan alat transportasi 

b. Seksi industri hasil pertanian, kimia, tekstil, 

aneka, dan 

c. Seksi standarisasi dan pengendalian 

pencemaran lingkungan 

a. Seksi industri logam, mesin, elektronika dan 

alat transformasi sebagaimana dimaksud pada 

pasal 23 huruf a yang mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan industri 

logam, mesin, elektronika dan alat transportasi 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Seksi industri hasil pertanian, kimia, tekstil 

dan aneka sebagaimana dimaksud pada pasal 

23 huruf b yang mempunyai tugas pokok 

memimpin melaksanakan kegiatan industri 

pertanian, kimia, tekstil dan aneka sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Seksi standarisasi dan pengendalian 

pencemaran lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 23 huruf c yang 

mempunyai tugas pokok memimpin 

melaksanakan kegiatan industri standarisasi 

dan pengendalian pencemaran lingkungan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

 



h. Hasil Penelitian 

• Presentase Jenis Kelamin 

No Keterangan Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 5 29,5% 

2 Perempuan 12 70,5% 

 Hasil 17 100% 

  

Dari tabel diatas, terlihat bahwa frekuensi 

masyarakat Masyarakat Kota Banjarmasin yang 

datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

untuk mengajukan permohonan atau memiliki 

urusan yang bersangkutan dengan Dinas 

perindustrian dan Perdagangan terlihat dari 

frekuensi Laki – laki berjumlah 5 orang atau 

sebesar 29,5% dan Perempuan ada 12 orang atau 

sebesar 70,5%. 

Dengan demikian dilihat dari frekuensi bahwa 

lebih banyak perempuan dengan jumlah 12 orang 

atau sebesar 70,5%. 

 

• Presentase umur 

No Keterangan Frekuensi Presentase 

1 20-35 9 53% 

2 36-51 8 47% 

 Hasil 17 100% 

 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa frekuensi 

masyarakat Masyarakat Kota Banjarmasin yang 

datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

untuk mengajukan permohonan atau memiliki 

urusan yang bersangkutan dengan Dinas 

perindustrian dan Perdagangan terlihat dari 

frekuensi masyarakat yang berumur 21-35 ada 9 

orang atau sebesar 53% dan yang berumur 36-51 

ada 8 orang atau sebesar 47% 

Dengan demikian bahwa lebih banyak 

masyarakat yang berumur 21-35 orang atau 

sebesar 53%. 

 

• Presentase Tingkat Pendidikan 

No Keterangan Frekuensi Presentase 

1 Sarajana 3 17,6% 

2 SMA 14 82,4% 

 Hasil 17 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

tingkat pendidikan Masyarakat Kota Banjarmasin 

yang datang ke Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan untuk mengajukan permohonan atau 

memiliki urusan yang bersangkutan dengan Dinas 

perindustrian dan Perdagangan terlihat dari 

frekuensi masyarakat yang berpendidikan Sarjana 

ada 3 orang atau sebesar 17,6% , dan yang 

berpendidikan SMA ada 14 orang atau sebesar 

82,4%. 

Dengan demikian, bahwa mayoritas 

masyarakat yang berpendidikan trakhir SMS yaitu 

14 orang atau sebesar 82,4%. 

 

• Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

Variabel No 

Validitas Reliabilitas 

R hitung Keterangan 
R 

alpha 

Ketera

ngan 

Kinerja 

Pegawai 

(X) 

1 0,730 Valid 

0,768 Reliabel 

2 0,548 Valid 

3 0,733 Valid 

4 0,903 Valid 

5 0,670 Valid 

Kepuasan 

Masyarak

at (Y) 

1 0,743 Valid 

0,744 Reliabel 

2 0,508 Valid 

3 0,624 Valid 

4 0,803 Valid 

5 0,809 Valid 

 

Kesimpulan Uji Validitas dan Reliabilitas : 

• Instrumen variabel dikatakan valid bila r 

hitung > 0,482 

• Instrumen variabel dikatakan reliabel bila 

r alpha > 0,6 (Kuat) 

 Dari tabel diatas variabel yang bisa 

dikatakan valid yaitu variabel X4 tentang tingkat 

kedisiplinan pegawai, bisa dikatakan valid 

karena dilihat dari tabel diatas nilai paling tinggi 

diantara variabel lain adalah variabel X4 tentang 

kedisiplinan pegawai dengan nilai 0,903, dan 

rata-rata semua variabel di atas adalah 0,768 

atau reliabel. 

 Dari tabel diatas variabel yang bisa 

dikatakan valid yaitu variabel Y5 tentang 

tanggung jawab petugas, bisa dikatakan valid 

karena dilihat dari tabel diatas nilai paling tinggi 

diantara variabel lain adalah variabel Y5 tentang 

tanggung jawab pegawai dengan nilai 0,809 , 

dan rata-rata semua variabel di atas adalah 0,744 

atau reliabel. 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 84.975325 1 84.975325 42.370 .000a 

Residual 30.083499 15 2.005567   

Total 115.058824 16 
   

a. Predictors: (Constant), Kinerja Pegawai (X) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y) 



• Uji Normalitas 

 
Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal 

atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Berdasarkan grafik yang menggambarkan titik-

titik menyebar di sekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal 

sehingga data berdistribusi normal. 

Dimaksud normal disini yaitu adanya pengaruh 

antara kinerja pegawai dengan kepuasan 

masyarakat, dimana kinerja pergawai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan memberikan 

sebuah kepuasan terhadap masyarakat dengan 

memberikan pelayanan yang maksimal untuk 

masyarakat, pelayanan disni adalah bentuk kinerja 

pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

terhadap masyarakat. 

 

• Uji Heteroskedasitas 

 

 
  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala 

heteroskedasitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 

tidak ada pola tertentu serta titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi gejala heteroskedasitas. 

Disini dapat disimpulkan pada grafik scatter 

plot menujukkan tidak adanya keterkaitan antara 

kinerja pegawai dengan kepuasan masyarakat, 

atau bisa dianggap bahwa kinerja pegawai tidak 

memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam 

melakukan pelayanan. 

 

• Uji F 

Jadi analisis membuktikan bahwa Variabel X 

(Kinerja Pegawai) mempunyai pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap Variabel Y (Kepuasan 

Masyarakat). Hal ini berdasarkan F hitung 

(42,370) lebih besar dari F tabel (4,543) dengan 

signifikansi 0,000 (< 0,05). 

Jadi dapat dijelaskan disini bahwa variabel X 

yang berpegaruh terhadap variabel Y dan bisa 

disebut cukup signifikan adalah pada variabel X1 

yang meiliki poin hasil paling banyak diantara 

variabel X2-X5 dengan hasil 28 poin atau sama 

dengan 6 orang. 

• Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B 

Std. 

Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 4.579 1.975 
 

2.319 .035 

Kinerja 

Pegawai (X) 

.692 .106 .859 6.509 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat (Y) 

 

Kinerja Pegawai (X) mempunyai pengaruh 

terhadap Kepuasan Masyarakat, hal ini 

berdasarkan nilai t hitung (6,509) lebih besar dari 

pada t tabel (2,110) dengan signifikansi 0,000 (< 

0,05) 

Jadi dijelaskan disini bahwa kinerja pegawai 

sangat mempengaruhi tingat kepuasan 

masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan keinginan masyarakat maka tingkat 

kepuasan masyarakat akan naik, namun apabila 

pelayanan yang sudah maksimal diberikan kepada 

masyarat tetapi masyarakat merasa bahwa 

pelayanan masih kurang maka disitu akan 

menurunkan tingkat kepuasan masyarakat itu 

sendiri terhadap kinerja pegawai yang ada di 

Dinas Perindustrian dan Pelayanan. 

 

 

 



i. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Ada 3 kesimpulan yang bisa diambil disini yaitu: 

1. Kinerja pegawai dinas dalam melakukan 

pelayanan sudah cukup bagus, kenapa bisa 

dikatakan demikian karena bisa dilihat dari 

kuesioner bahwa lebih banyak masyarakat 

yang suka akan kinerja pelayanan yang 

diberikan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan kepada masyarakat. 

2. Kepuasan masyarakat dengan pelayanan 

pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

bisa dibilang cukup puas dengan pelayanan 

yang diberikan, karena kepuasan masyarakat 

bergantung dengan kinerja pegawai, dan bisa 

dilihat bahwa kinerja pegawai Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan itu sudah 

cukup bagus. 

3. Kinerja peagawai yang ada di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan cukup 

berpengaruh terhapad kepuasan masyarakat. 

 

b. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas 

penulis mempunyai saran untuk Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan agar bisa lebih 

meningkatkan pelayanan yang ada untuk bisa 

membuat kesan kepuasan dari masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan dan bisa 

memaksimalkannya lagi walaupun tingkat 

pelayanan yang sekarang sudah bagus alangkah 

baiknya untuk ditingkatkan lagi untuk mencapai 

tingakat pelayanan publik yang bisa menjadi 

contoh untuk instansi-instansi yang lain. 
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