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ABSTRAK 

 

 
Budaya Organisasi sangat penting untuk menjadi pedoman kerja setiap pegawai sehingga 

akan terwujud kualitas pelayanan yang lebih baik. Berkualitasnya pelayanan suatu organisasi 

pemerintahan merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai abdi masyarakat. Budaya organisasi 

yang kuat memberikan para pegawai suatu pemahaman yang jelas dari tugas-tugasnya, 

berpengaruh terhadap perilaku para pegawai, karena adanya rasa keimanan dan ketaqwaan, rasa 

profesionalisme, dan kesejahteraan pegawai. Apabila pegawai diberi pemahaman tentang budaya 

organisasi maka setiap pegawai akan termotivasi dan semangat kerja untuk melakukan tugas dan 

fungsinya. Budaya organisasi menjadi penting diperhatikan baik pada aspek eksternal maupun 

aspek internal, demi kelangsungan hidup organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah budaya organisasi yang kuat. Oleh 

karena itu rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi 

terhadap kualitas pelayanan pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi yang ada di Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur, untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai, dan untuk 

mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pegawai pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi adalah 

keseluruhan pegawai kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur, sampelnya terdiri dari 28 pegawai 

dengan tingkat kesalahan 5% berdasarkan Product Moment. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dari perhitungan uji antara variabel X dengan Variabel Y, maka hasil akhir perhitungan 

Product Moment didapat r hitung sebesar 0,546 dan nilai r tabel 0,374 dengan ketentuan r hitung > 

r tabel. Hal ini diartikan ada pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan pegawai 

pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dan dari hasil akhir 

perhitungan koefisien determinasi bahwa budaya organisasi berpengaruh 29,8% terhadap kualitas 

pelayanan pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun 

kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan 

masih sedang. Sehingga saran peneliti perlu ditingkatkan lagi budaya organisasi agar kualitas 

pelayanan dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Kualitas Pelayanan, Pegawai 
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A B S T R A C T 

  

Organizational culture is very important to be guidelines so that every employee will 

manifest a better quality of service. Quality of service of a government organization is a form of 

accountability as a public servant. Strong organizational culture gives employees a clear 

understanding of their duties, affect the behavior of their employees, because of the sense of faith 

and devotion, a sense of professionalism, and employee welfare. When employees are given an 

understanding of the culture of the organization, each employee will be motivated and morale to 

perform its duties and functions. Organizational culture becomes important to consider both the 

aspect of external and internal aspects, for the survival of the organization in order to achieve 

organizational goals. One of the keys to improving the quality of service is a strong organizational 

culture. Therefore the formulation of the problem to be studied is how the influence of 

organizational culture on quality of service of employees at the District Office East 

Tanjungpinang. 

  

The purpose of this study was to determine the existing organizational culture in 

Tanjungpinang Eastern District Office, to know the quality of service of the staff, and to determine 

the influence of organizational culture on quality of service of employees at the District Office 

East Tanjungpinang. The method used is associative study with a quantitative approach. In this 

study population was the whole office staff Kecamatan East Tanjungpinang, the sample consisted 

of 28 employees with an error rate of 5% based Product Moment.  

  

Based on research that has been done on the test calculations between variables X with 

variable Y, then the calculation of the final result obtained r Product Moment count of 0.546 and 

0.374 r value table with the provisions of r count> r table. This means there is the influence of 

organizational culture on quality of service of employees at the District Office East 

Tanjungpinang. And from the final calculation of the coefficient of determination that 

organizational culture affects 29.8% of the quality of service of employees at the District Office 

East Tanjungpinang. The conclusions of this research is the influence of organizational culture on 

quality of service is still being. So the researchers suggest organizational culture need to be 

improved so that the quality of service can be implemented to the maximum. 
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A. PENDAHULUAN 

 
Instansi pemerintah adalah 

organisasi yang merupakan kumpulan 

orang-orang yang dipilih secara khusus 

untuk melaksanakan tugas negara sebagai 

bentuk pelayanan kepada masyarakat 

karena instansi pemerintah mempunyai 

tugas salah satunya ialah abdi masyarakat. 

Dikatakan Robbins dalam Sembiring 

(2012:13) organisasi adalah kesatuan 

(entity) sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, dengan sebuah batasan yang 

relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja 

atas dasar yang relatif terus-menerus 

untuk mencapai tujuan bersama atau 

sekelompok tujuan. 

Undang-Undang Pelayanan Publik 

(secara resmi bernama Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik) adalah undang-undang yang 

mengatur tentang prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik yang merupakan 

efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu 

sendiri. 

Sebagaimana tercantum pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2004, kode etik Pegawai Negeri Sipil 

adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam 

melaksanakan tugasnya dan dalam 

pergaulan sehari-hari.  

Berdasarkan SOTK (Struktur 

Organisasi Tata Kerja), Peraturan 

Walikota Tanjungpinang Timur Nomor 

26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas 

Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 

Tanjungpinang. Kecamatan mempunyai 

tugas pokok membantu Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kota di 

Kecamatan, yang dipimpin oleh Camat 

selaku pimpinan tertinggi dalam susunan 

organisasi Kecamatan. 

Dengan melihat gejala-gejala 

tentang budaya organisasi dan pelayanan 

yang belum berkualitas, maka muncul 

beberapa fenomena permasalahan yang 

mendasarinya yaitu: 

1. Fenomena berkaitan dengan budaya 

organisasi: 

a. Hasil wawancara dengan key 

informan pada Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, Senin 2 

Mei 2016 mengatakan bahwa: 

“beberapa pegawai masih ada yang 

kurang inisiatif dalam bekerja, 

tunggu disuruh dulu baru mau 

bekerja kalau tidak di suruh tidak 

dikerjakan”. 

b. Kemudian selanjutnya key 

informan menyatakan bahwa: 

“Dikantor sudah ada ditempelkan 

visi misi organisasi cuma pegawai 

baru masih belum memahami 

makna yang tertera dalam visi itu 

sendiri. Ditambah lagi masih 

adanya rasa senioritas dalam 

bekerja dan tidak mengutamakan 

kerjasama dalam bekerja”. 

2. Fenomena berkaitan dengan kualitas 

pelayanan: 

a. Hasil wawancara dengan key 

informan di Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, Senin 2 
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Mei 2016 mengatakan bahwa: 

“Masih rendahnya respon pegawai 

dalam membantu masyarakatnya 

yang mengurus proses 

administrasi”. 

b. Kemudian selanjutnya key 

informan menyatakan bahwa: 

“wawasan pegawai belum 

mencukupi, memang pegawai 

disini sudah banyak tapi skill yang 

dimiliki pegawai kurang”. 

Berdasarkan uraian, maka penulis 

ingin melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk usulan 

penelitian yang berjudul : “Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Kualitas 

Pelayanan Pegawai Pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang”. 

Dengan masalah pokok rencana 

penelitian ini maka penulis mencoba 

menyimpulkan dalam satu rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana pengaruh 

budaya organisasi terhadap kualitas 

pelayanan pegawai pada kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang?”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Budaya 

Organisasi pada kantor 

Kecamatan Tanjungpinang 

Timur Kota Tanjungpinang. 

b. Untuk mengetahui Kualitas 

Pelayanan pegawai pada kantor 

Kecamatan Tanjungpinag Timur 

Kota Tanjungpinang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh 

Budaya Organisasi terhadap 

Kualitas Pelayanan pegawai pada 

kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai pengembangan dan 

peningkatan khasanah, ilmu 

pengetahuan, khususnya Ilmu 

Administrasi Negara. 

b. Sebagai bahan informasi bagi 

instansi terkait sehubungan 

dengan budaya organisasi dan 

kualitas pelayanan pegawai di 

kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. 

c. Sebagai bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya atau 

sebagai bahan perbandingan 

terhadap kajian penelitian yang 

sama. 

B. KERANGKA TEORI 

Adapun teori-teori dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Budaya Organisasi (X) 

Dalam buku Muhammad, 

(2015:101) tertera bahwa secara 

etimologis, istilah kebudayaan berasal 

dari beberapa bahasa, antara lain: 

Culture (Bahasa Inggris) artinya 

budaya, Colore (Bahasa Latin) artinya 

budaya, dan Akhlaq (Bahasa Arab) 

artinya peradaban atau budi. 
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Hasibuan (2007:5) mengatakan 

bahwa organisasi adalah suatu sistem 

perserikatan formal dari dua orang atau 

lebih yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Dijelaskan oleh Robbins (2006:721) 

budaya organisasi adalah sistem makna 

bersama yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan organisasi 

itu dari organisasi-organisasi lain. 

Dikatakan Sedarmayanti (2009:224) 

budaya organisasi adalah sekelompok 

asumsi penting (sering tidak dinyatakan 

jelas), dipegang bersama anggota 

organisasi. 

Disampaikan Sembiring (2012:36) 

Budaya organisasi adalah ketegasan 

yang mencerminkan secara khas suatu 

organisasi, sehingga dapat dibedakan 

budaya satu organisasi dengan budaya 

organisasi lainnya 

Menurut Sembiring (2012:74) 

dimensi atau karakteristik budaya 

organisasi khususnya pada sektor publik 

atau birokrasi pemerintah adalah 

sebagai berikut: 

1. Iman dan Taqwa: 

Terdiri atas : Hormat kepada 

Tuhan Yang Maha Esa pencipta 

alam semesta, menjalankan ibadah 

secara teratur, kesetiaan, saling 

menghormati, saling menolong, 

kejujuran, keadilan, netralitas dan 

keteladanan yang baik didalam dan 

diluar organisasi. 

2. Profesionalisme: 

Terdiri atas : Akuntabel, 

transparansi, kedisiplinan, 

kemauan dan kemampuan, 

integrasi dan adaptasi eksternal, 

efektif dan efisien, peningkatan 

kualitas terus menerus, dinamika, 

penegakan hukum dan visioner. 

3. Orientasi masyarakat: 

Terdiri atas : Pelayanan, 

pengaturan, pemberdayaan, 

ketanggapan keluhan, 

kesejahteraan, aspirasi, partisipasi, 

penghargaan, pengawasan dan 

sanksi hukum. 

4. Orientasi kinerja: 

Terdiri atas : Kerja keras, SOP, 

kuantitas, kualitas, sumber daya, 

tim kerja, kinerja tim, evaluasi dan 

pelaporan kinerja organisasi sektor 

publik. 

5. Orientasi kesejahteraan pegawai: 

Terdiri atas : Jaminan atas resiko 

pekerjaan, kompensasi, 

keseimbangan, pengembangan dan 

jaminan pensiun. 

 

2. Kualitas Pelayanan (Y) 

Kotler dalam Hardiansyah 

(2011:35) berpendapat bahwa kualitas 

adalah keseluruhan ciri dari suatu 

produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. 

Disimpulkan oleh Ridwan dan 

Sudrajat (2009:19) pelayanan publik 

adalah pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara 

negara terhadap masyarakatnya guna 

memenuhi kebutuhan dari masyarakat 

itu sendiri dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Menurut Zeithaml, Parasuraman & 

Berry dalam Ratminto & Winarsih, 

(2006:177) ada lima aspek untuk 

mengukur kualitas pelayanan, 

diantaranya:  
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1. Tangibles atau ketampakan fisik, 

artinya pertampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai, dan 

fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki 

oleh providers. 

2. Reliability atau reliabilitas adalah 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat. 

3. Responsiveness atau responsivitas 

adalah kerelaan untuk menolong 

costumers dan menyelenggarakan 

pelayanan secara ikhlas. 

4. Assurance atau kepastian adalah 

pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka 

dalam memberikan kepercayaan 

kepada customers. 

5. Empathy atau empati adalah 

perlakuan atau perhatian pribadi 

yang diberikan oleh providers 

kepada customers. 

3. Pengaruh Budaya Organisasi (X) 

dengan Kualitas Pelayanan (Y) 

Diungkapkan oleh Tjiptono 

(2000:75) Kualitas pelayanan sendiri 

sebenarnya dipengaruhi oleh banyak 

aspek, salah satunya adalah budaya 

organisasi dan cara 

pengorganisasiannya. Budaya 

organisasi yang baik tentunya akan 

mampu menciptakan kualitas 

pelayanan yang baik pula. 

Menurut Sugiyono (2005:70) hipotesa 

adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

teori, belum menggunakan fakta atau melalui 

uji secara empiris. 

Hipotesis yang akan diuji dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Hipotesa Nol (Ho) adalah “Tidak ada 

pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kualitas pelayanan pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang”. 

2. Hipotesa Alternatif (Ha) adalah “Ada 

pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kualitas pelayanan pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang”. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.Ho diterima / Ha ditolak, jika R hitung 

lebih kecil atau sama dengan R tabel. 

b. Ho ditolak / Ha diterima, jika R 

hitung lebih besar dari R tabel. 

Konsep operasionalisasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Budaya Organisasi (X) 

 Adapun operasionalisasi dari 

konsep-konsep yang telah disusun 

kedalam struktur variabel untuk 

digunakan dalam penelitian ini mengacu 

kepada Sembiring (2012:74) dimensi atau 

karakteristik budaya organisasi khususnya 

pada sektor publik atau birokrasi 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Iman dan taqwa adalah nilai yang 

tertinggi menanyakan sejauhmana 

pimpinan organisasi meyakinkan para 

bawahannya untuk menghormati dan 

mematuhi Tuhan sebagai Penciptanya. 

Hal ini dapat diukur sebagai berikut: 
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a. Hormat kepada Tuhan pencipta alam 

semesta  

b.  Saling menolong  

2. Profesionalisme adalah menanyakan 

kepada pimpinan organisasi sejauhmana 

organisasi akuntabel, transparan, 

kedisiplinan serta visioner. Hal ini dapat 

diukur sebagai berikut: 

a. Akuntabel  

b. Visioner  

3. Orientasi masyarakat adalah menanyakan 

kepada pimpinan organisasi seberapa jauh 

organisasi mengutamakan kepentingan 

masyarakat. Hal ini dapat diukur sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan  

b. Aspirasi  

4. Orientasi kinerja adalah menanyakan 

kepada pimpinan organisasi pemerintah 

seberapa jauh anggota organisasi 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dengan kerja keras serta agresif dan tidak 

menunda-nunda pekerjaan, berdasarkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal 

ini dapat diukur sebagai berikut: 

a. Kuantitas  

b. Kualitas  

5. Orientasi kesejahteraan pegawai adalah 

kebutuhan para anggota organisasi 

diperhatikan, kompensasi, perlakuan 

terhadap pegawai juga harus seimbang, 

pengembangan pegawai,dan jaminan 

pensiun. Hal ini dapat diukur sebagai 

berikut: 

a. Kompensasi  

b. Jaminan pensiun  

2. Kualitas Pelayanan (Y) 

Adapun operasionalisasi dari konsep-

konsep yang telah disusun kedalam 

struktur variabel untuk digunakan dalam 

penelitian ini mengacu kepada Zeithaml, 

Parasuraman & Berry yang dikutip oleh 

Ratminto & Winarsih (2006:175) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tangibles (nyata atau ketampakan 

fisik), artinya pertampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai, dan 

fasilitas-fasilitas lain. Hal ini dapat 

dilakukan pengukuran sebagai berikut: 

a. Kebersihan lingkungan sekitar 

b. Ketersediaan pegawai 

2. Reliability (reliabilitas/kehandalan) 

adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat (pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan 

memuaskan). Hal ini dapat dilakukan 

pengukuran sebagai berikut: 

a. Keakuratan pelayanan 

b. Pelayanan sesuai dengan janji 

3. Responsiveness (responsivitas/ 

pertanggung jawaban) adalah kerelaan 

untuk menolong costumers dan 

menyelenggarakan pelayanan secara 

ikhlas serta memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat juga tanggap 

terhadap keinginan konsumen. Hal ini 

dapat dilakukan pengukuran sebagai 

berikut: 

a. Kesediaan memberikan layanan 

yang cepat 

b. Ketanggapan menghadapi keluhan 

dan kesulitan 
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4. Assurance (kepastian/jaminan) adalah 

pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka 

dalam memberikan kepercayaan 

kepada customers. Hal ini dapat 

dilakukan pengukuran sebagai berikut: 

a. Pengetahuan pegawai 

b. Keramahan dan kesopanan 

pegawai 

5. Empathy (empati) adalah perlakuan 

atau perhatian pribadi yang diberikan 

oleh providers kepada customers 

sehingga hubungan komunikasi antara 

pegawai dengan masyarakat dapat 

berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilakukan pengukuran sebagai berikut: 

a. Perhatian secara personal 

b. Komunikasi  

Skala pengukuran yang digunakan ialah 

dengan menggunakan skala Likert. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2010:21) penelitian 

asosiatif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antar dua 

variabel atau lebih. Pada penelitian ini 

minimal terdapat dua variabel yang 

dihubungkan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. Alasan tertarik dengan 

lokasi ini karena di wilayah 

Tanjungpinang khususnya Kecamatan 

Tanjungpinang Timur tersebut merupakan 

wilayah yang paling luas di Kota 

Tanjungpinang ini. 

Arikunto (2010:173) populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Berkenaan 

dengan penelitian ini, maka yang akan 

dijadikan populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan pegawai yang bekerja 

di Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Timur Kota Tanjungpinang. 

Dipaparkan oleh Arikunto (2010:174) 

sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Berdasarkan 

pendapat ahli, maka penulis menetapkan 

jumlah sampel yaitu 28 orang pegawai 

kecamatan. 

Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner secara langsung kepada 

pegawai yang bekerja di kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. 

Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur yang terdiri dari: 

1. Data tentang sejarah singkat Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang. 

2. Visi dan Misi Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. 

3. Data tentang kepegawaian serta 

struktur organisasi dan tata kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjugpinang. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung. Alat yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

komunikasi yaitu dokumentasi. 

Penulis melakukan wawancara kepada key 

informan yaitu Camat Tanjungpinang Timur. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara. 

Dikatakan Sugiyono (2010:162) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Pernyataan yang telah disusun diberikan 

kepada responden dalam hal ini Perangkat 

Camat di Kantor Kecamatan Taanjungpinang 

Timur. Alat yang digunakan adalah angket 

yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan 

(kuesioner) yang disebarkan oleh penulis 

kepada responden. 

Tujuan digunakan metode dokumentasi 

ini untuk memperoleh data secara jelas dan 

konkret tentang budaya organisasi dan 

kualitas pelayanan pegawai di Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. Penulis 

juga memakai alat media elektronik sebagai 

sarana penunjang penelitian. 

Teknik untuk mengukur validitas 

kuesioner yaitu dengan menghitung korelasi 

antar data pada masing-masing pernyataan 

dengan skor total agar dapat mendukung 

hipotesa yang diajukan  menggunakan 

Software SPSS version 20. 

Menurut Siregar (2013:57) Penelitian 

mengunakan internal consistency reliability 

dengan metode Cronbach’s alpha di mana 

kriteria suatu instrumen dikatakan reliable 

jika koefisiensi reliabilitas (r11) > 0,60 

nilainya maka data yang dikumpulkan 

semakin dapat dipercaya. 

Menurut Sugiyono (2010:248), Statistik 

nonparametris digunakan untuk menguji 

hipotesis bila datanya berbentuk nominal dan 

ordinal dan tidak berlandaskan asumsi bahwa 

distribusi data harus normal. Dengan program 

SPSS window’s versi 20 dapat diketahui 

bahwa data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak normal. 

Analisa deskriptif yang digunakan untuk 

menganalisis variabel X (Budaya Organisasi) 

dengan variabel Y (Kualitas Pelayanan) 

dengan cara menghitung nilai rata-rata 

(mean) dari nilai total masing-masing 

variabel dibagi dengan jumlah responden. 

Analisa deskriptif yaitu metode 

pengolahan data yang menjelaskan hubungan 

yang dinyatakan dalam kalimat. Setiap 

indikator yang dinilai oleh responden, 

diklasifikasikan dalam lima alternatif 

jawaban dengan menggunakan data yang 

berskala ordinal yang menggambarkan 

peringkat jawaban. Kemudian ditambahkan 

dengan hasi wawancara key informan sebagai 

penjelasan. 

Menurut Wijaya (2012:98) regresi linier 

sederhana digunakan apabila variabel 

dependent dipengaruhi hanya oleh satu 

variabel independent. 

Alat pengujian yang digunakan adalah 

pengaruh Product Moment. Menurut Karl 

Person (Sugiyono 2010:212) rumusan 

pengaruh product moment antara lain: 
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 Uji F ini adalah untuk menguji 

pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Serta di hitung dengan SPSS 

20 for Windows. 

 Uji t ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Serta di hitung dengan SPSS 20 for 

Windows. 

 Dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel X mempunyai konstribusi atau 

ikut menentukan variabel Y.  

 

D. PEMBAHASAN 

Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan teknik 

korelasi Pearson’s Product Moment. 

Perhitungan tersebut dapat 

menghasilkan butir-butir yang valid 

dan tidak valid, dengan 

membandingkan rhitung dengan rtabel. 

Apabila rhitung > rtabel maka butir 

instrumen valid, dan akan digunakan 

dalam penelitian. Adapun nilai rtabel  

yaitu n = 28, dengan taraf signifikan 

(α) = 0,05 / 5% yaitu r kritis sebesar 

0,374.  

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Siregar (2013:57) 

Penelitian mengunakan internal 

consistency reliability dengan metode 

Cronbach’s alpha di mana kriteria 

suatu instrumen dikatakan reliable 

jika koefisiensi reliabilitas (r11) > 0,60 

nilainya maka data yang dikumpulkan 

semakin dapat dipercaya. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk 

melihat apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak, (Wijaya, 

2013:132).  

Dari hasil perolehan pada scatter 

plot dari pola yang menunjukan bahwa 

ada yang agak menjauh sedikit dari 

garis lurus, namun penyebaran titik-

titik tetap di sekitar garis diagonal dan 

tetap mengikuti arah garis diagonal 

mengindikasikan bahwa asumsi 

normalitas dapat dipenuhi. 

 

Analisis Deskriptif 

Dikatakan Siregar (2010:126) analisa 

deskriptif yang digunakan untuk 

menganalisis variabel X (Budaya Organisasi) 

dengan variabel Y (Kualitas Pelayanan) 

dengan cara menghitung nilai rata-rata 

(mean) dari nilai total masing-masing 

variabel dibagi dengan jumlah responden. 

Dari hasil pengolahan didapatkan 

penjelasan bahwa: 

1. Total budaya organisasi sebanyak 28 

responden mempunyai hasil minimum 

53; maksimum 97; jumlah 2.323; rata-

rata 82,96; standar deviasi 12,787; dan 

variance 163,517. 

2. Total kualitas pelayanan sebanyak 28 

responden mempunyai hasil minimum 

68; maksimum 92; jumlah 2.264; rata-
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rata 80,86; standar deviasi 7,457; dan 

variance 55,608. 

1. Deskriptif Variabel Budaya Organisasi 

Hal tersebut juga didukung oleh 

wawancara dengan key informan pada 

tanggal (Senin, 02 Mei 2016) dengan 

penjelasan bahwa: “Budaya sudah punya 

aturan tetap. Dengan adanya budaya yang 

baik maka pelayanan akan baik pula. 

Budaya dapat dicontohkan dalam cara 

menerima pelayanan. Dulu tidak ada antre 

kalau mau melakukan urusan di Kantor, 

sekarang sudah ada yang sering dibilang 

budaya antre. Budaya organisasi itu bisa 

dari visi misi kantor, tingkat kedisiplinan, 

pemberian pelayanan yang maksimal. Jadi 

budaya organisasi sama dengan budaya 

kerja. Walau begitu masih ada beberapa 

pegawai yang belum terlalu memahami 

budaya kerja itu sendiri terutama pegawai 

baru. Jadi perlu ada pembelajaran dari 

pegawai lama. Budaya kerja itu cara 

pegawai melayani masyarakat dengan 

baik. Dan masih tetap harus ditingkatkan 

lagi agar budaya itu tertanam dalam diri 

setiap pegawai.” 

2. Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan 

Ini didukung oleh wawancara dengan key 

informan pada tanggal (Senin, 02 Mei 

2016) dengan penjelasan bahwa: 

“Pelayanan dapat dikatakan berkualitas 

dapat dilihat dari masyarakat itu sendiri. 

Kalau masyarakat sudah membawa semua 

persyaratan yang ada dan sudah 

memahami alur pelayanan maka 

pelayanan tersebut bisa berkualitas. Untuk 

dikantor ini pelayanan masih berada 

sekitar skor 4 jika range nya 1 sampai 5. 

Oleh karena itu kami semua pegawai 

disini berupaya agar pelayanan Kantor 

Kecamatan Tanjugpinang Timur terus 

mengalami peningkatan”. 

Uji Statistik Analisis Regresi Linear 

Sederhana 

Menurut Wijaya (2012:98) regresi linier 

sederhana digunakan apabila variabel 

dependent dipengaruhi hanya oleh satu 

variabel independent. Berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan program 

SPSS 20 for Windows diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Analisis: 

1. Nilai R dalam regresi sederhana 

menunjukkan besarnya korelasi 

variabel. 

2. Nilai R Square mengukur seberapa 

besar kontribusi atau peran variabel 

independent (kualitas pelayanan) dalam 

menjelaskan variabel dependent 

(budaya organisasi). Nilai R Square 

sebesar 0,299, berarti peran atau 

kontribusi variabel budaya organisasi 

mampu menjelaskan variabel kualitas 

pelayanan sebesar 29,9%. 

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Pada 

Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang 

1. Analisis Product Moment 

Hasil pengitungan data dapat diketahui 

dengan uraian sebagai berikut: Hal ini 

menunjukkan keeratan variabel budaya 

organisasi dan kualitas pelayanan termasuk 
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kedalam kategori tingkat pengaruh yang 

sedang berdasarkan nilai koefisien korelasi. 

 

Uji Hipotesis Secara Simultan (F) 

Jadi V1 = 1 dan V2 = 28 – 1 – 1 = 26 

sehingga Ftabel = 4,23 sedangkan   Fhitung = 

11,068 yang dikategorikan tinggi. Oleh 

karena pada kedua perbandingan yaitu (Fhitung 

> Ftabel) maka (11,068 > 4,23) dan tingkat 

signifikansinya 0,003 < 0,05, menunjukkan 

variabel bebas (budaya organisasi) secara 

serempak adalah signifikan. 

 

Uji Hipotesis Secara Parsial (T)  

 Untuk uji-t dan membandingkan 

tingkat signifikan 0,05 sebagai nilai 

signifikansi yaitu terdapat nilai thitung dari 

budaya organisasi adalah 3,327 dengan ttabel 

sebesar 2,056 (yang diperoleh dari tabel t 

dengan df = n – 2 yaitu 26 dan alpha 0,05). 

Koefisen Determinasi 

Rumus Koefisien Determinai: 

Kd = r
2
 x 100% 

Kd = (0,546)
2
 x 100% 

Kd = 0,298 x 100% 

Kd = 29,8% 

Dari hasil perhitungan didapat nilai 

koefisien determinasi sebesar 29,8% yang 

artinya bahwa besarnya pengaruh budaya 

organisasi (variabel X) terhadap kualitas 

pelayanan (variabel Y) adalah 29,8%. 

Sedangkan sisanya yaitu 70,2% ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

E. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Dari pernyataan budaya organisasi 

responden memberikan tanggapan yang 

baik dalam setiap item pernyataan yang 

diberikan kepada responden dengan 

total skor rata-rata sebesar 4,15. 

2. Variabel kualitas pelayanan yang 

dimiliki Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang dengan tanggapan 

positif. Hal tersebut dapat dilihat dari 

setiap tanggapan responden menanggapi 

baik terhadap item pernyataan yang 

total skor rata-rata sebesar 4,04. 

3. Pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y pada analisa Product Moment 

menghasilkan r hitung sebesar 0,546 

lebih besar dari nilai r tabel sebesar 

0,374. Dengan kesimpulan terlihat 

adanya pengaruh positif antara variabel 

budaya organisasi dengan variabel 

kualitas pelayanan pegawai pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang. yaitu sebesar 0,546 

termasuk kategori sedang. Dengan 

koefisien determinasi pengaruh budaya 

organisasi dengan kualitas pelayanan 

pegawai pada Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur diperoleh nilai 

29,8% yang diinterpretasikan dalam 

kategori sedang, sedangkan sisanya 

sebesar 70,2% merupakan diluar 

penelitian ini. 

 

 

 

 = 

0.05 
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Saran 

1. Dari variabel budaya organisasi maka 

diharapkan keseluruhan pegawai yang 

bekerja di Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur memaknai dan 

mengaplikasikan budaya organisasi 

dikehidupan tempatnya bekerja. Jika 

diperlukan maka dibuatkan aturan 

secara jelas dalam bentuk tertulis dan 

disahkan sehingga pegawai mengetahui 

aturan budaya organisasi yang ada di 

Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Timur. 

2. Variabel kualitas pelayanan dengan 

indikator yaitu responsivitas masih 

berada pada skor yang sedang. Jadi 

diharapkan pegawai merespon setiap 

masyarakat yang datang, diharapkan 

pegawai memberikan ketulusan dalam 

melayani, dan pegawai perlu 

memperhatikan dan menganggapi 

keluhan atau pendapat yang 

disampaikan masyarakat sebagai acuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang ada di Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Timur. 

3. Pengaruh variabel budaya organisasi 

terhadap variabel kualitas pelayanan 

pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Timur masih tergolong sedang. Dari 

pimpinan organisasi diharapkan 

melakukan kontrol kepada bawahannya. 

Memberikan reward ataupun 

punishment agar pegawai mentaati 

aturan budaya organisasi yang ada 

sehingga pegawai mampu menjadikan 

budaya organisasi itu sebagai pedoman 

dalam bekerja. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

bisa meneliti faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan di 

Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, karena hasil penelitian ini masih 

ada faktor lain yang lebih dominan 

mempengaruhi kualitas pelayanan itu 

sendiri yaitu sebesar 70,2%. Menurut 

Wolkins dalam Tjiptono (2002:75) 

mengemukakan bahwa ada 6 faktor 

dalam melaksanakan penyempurnaan 

kualitas pelayanan secara berkesinam 

bungan diantaranya: kepemimpinan, 

pendidikan, perencanaan, review, 

komunikasi, penghargaan dan 

pengakuan. 
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