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Penelitian ini adalah penelitian survey dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Pada 

Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah ( Study Pada Kecamatan Klojen Kota Malang 

).”Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk dimensi kualitas 

pelayanan jasa serta mengetahui faktor yang dominan pada dimensi kualitas pelayanan jasa 

kantor Kecamatan Klojen Kota Malang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen atau warga yang tinggal di area Kecamatan 

Klojen Kota Malang, dengan menggunkan teknik pengambilan sampel Purposive Proposional 

Sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 100, dengan alasan penelitian ini bersifat regional 

dan jumlah dengan sampel yang berjumlah 100 tersebut sudah cukup mewakili dari keseluruhan 

jumlah populasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan uji hipotesis H0 : 

eigen values > 1, maka faktor yang terdiri dari kehandalan, daya tanggap, keyakinan, empati dan 

bukti langsung dipertimbangkan warga pada kualitas pelayanan jasa pada kantor Kecamatan 

Klojen Malang dan Ha : eigen values ≤ 1, maka faktor yang terdiri dari kehandalan, daya 

tanggap, keyakinan, empati dan bukti langsung tidak dipertimbangkan warga pada kualitas 

pelayanan jasa peda kantor Kecamatan klojen Malang. Untuk mengetahui faktor yang paling 

banyak digunakan warga pada kualitas pelayanan jasa pada kantor Kecamatan Klojen Malang 

ditunjukkan dengan nilai eigen values dan variance tertinggi dari total variance 

Hasil analisis faktor menghasilkan faktor responsif memiliki nilai eigen values sebesar 5,364 dan 

nilai variance 26,819% serta nilai loading yang terletak antara 0,597 sampai dengan 0,886 atau 

59,7% sampai dengan 88,6%. Faktor reliabilitas memiliki nilai eigen values sebesar 4,055 dan 

nilai variance 20,273% variance serta nilai loading yang terletak antara 0,542 sampai dengan 

0,876 atau 54,2% sampai dengan 87,6% . Faktor empati nilai eigen values sebesar 3,198 dan 

nilai variance 15,992% serta nilai loading antara 0,659 sampai dengan 0,769 atau 65,9% sampai 

dengan 76,9%. Faktor bukti langsung memiliki nilai eigen values sebesar 1,846 dan nilai 

variance 9,232% serta nilai loading yang terletak antara 0,610 sampai dengan 0,803 atau 61% 

sampai dengan 80,3%. Faktor jaminan memiliki nilai eigen values sebesar 1,694 dan nilai 

variance 8,470% serta nilai loading sebesar 0,890 atau 89%. Nilai eigen values terbesar dimiliki 

oleh Responsif sebesar 5,364 dan nilai variance 26,819%. Nilai ini menunjukkan bahwa faktor 

responsif merupakan faktor dominan pada kualitas pelayanan jasa pada Kantor Kecamatan 

Klojen Kota Malang. 

 


