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Abstrak 

Artikel ini menyoroti kualitas pelayanan publik dari sisi kedisiplinan 

para pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di 

Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur 

dengan sampel masyarakat (KK) berjumlah 75 orang/KK. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan observasi langsung di lapangan.  

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan Analisis Korelasi Pearson 

Product Moment dan Analisis Regresi Linier Sederhana serta ditambah 

Kecermatan Prediksi, dan Analisis Koefisien Determinasi untuk memperkuat 

Analisis Regresi Linier Sederhana yang dibantu dengan bantuan aplikasi 

statistik komputer program SPSS versi 16.0. 

Hasil uji korelasi dalam penelitian ini menunjukan adanya hubungan 

yang positif  sebesar 0,597 dan signifikan (Ftest > Ftabel) antara variabel disiplin 

kerja dengan variabel kualitas pelayanan publik. Dan setelah digunakan uji 

regresi diperoleh hasil dimana disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif 

terhadap terhadap kualitas pelayanan publik (persamaan garis regresi Y= 

5,071 + 0,809x), hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel disiplin kerja 

(X) terhadap variabel kualitas pelayanan publik (Y) adalah sebesar 0,809x. 

Hasil uji signifikasi diperoleh hasil ttest > ttabel, sehingga hipotesis yang penulis 

ajukan diterima. Variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh sebesar 35,7% 

terhadap variabel kualitas pelayanan publik dan 64,3% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain. 
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Pendahuluan  

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek 

pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Hal ini terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai 

akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan 

sebelumnuya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola 

pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis dalam menghadapi permasalahan. 

Hal ini dimungkinkan, karena semakin hari warga semakin cerdas dan semakin 

memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat 

yang demikian menuntut hadirnya pemerintahan yang mampu memenuhi 

berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama 

dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. 

Dalam rangka pemenuhan tuntutan kebutuhan dari masyarakat, setiap 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai 

jaminan adanya kepastian bagi pemberi layanan di dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan 

permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi 

penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat 

control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara 

pelayanan publik. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar 

pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang 

diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.  

Pemerintah di Kantor Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten 

Kutai Timur yang pada saat penulis melakukan pengamatan terdapat beberapa 

kekurangan dalam hal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Hal 

ini terlihat dari yang pertama yaitu bukti fisik perkantoran yang masih kurang. 

Bukti fisik disini antara lain berkaitan dengan sarana fisik seperti kursi untuk 

menunggu, papan informasi, papan standar pelayanan. Kemudian 
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komputerisasi administrasi juga yang masih minim sehingga untuk melayani 

masyarakat harus meminjam konputer yang ada di ruangan lain. Kedua, 

kehandalan dalam melayani masyarakat juga masih kurang terutama para 

pegawai yang sebagian besar kurang mendapat pelatihan dari pemerintah 

daerah. Ketiga, para pegawai masih kurang tanggap untuk melayani masyarakat 

karena sebagian besar pegawai harus mengurus urusan lain seperti memasak 

untuk anak, ngobrol, dan lambat ke kantor. Dan keempat, adalah kemampuan 

pegawai untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat masih kurang. 

Sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menanyakan hal-hal mengenai 

administrasi kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) karena dianggap 

lebih tahu. Dari beberapa permasalahan diatas terdapat hal yang menurut 

penulis menjadi penyebabnya yaitu sikap atau perilaku pegawai yang masih 

belum disiplin. Kedisiplinan menjadi penyebab karena yang pertama, para 

pegawai masih kurang dalam Ketaatan Pada Peraturan Kerja yang sudah ada 

baik yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kutai Timur, 

maupun yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lung Melah itu sendiri.  Yang 

kedua, para pegawai juga masih belum bisa sepenuhnya melakukan pelayanan 

sesuai dengan standar kerja yang dibuat terutama dalam hal ketepatan waktu 

masuk kantor. Yang ketiga, karena tidak mentaati peraturan dan standar kerja 

yang ada juga terlihat dari frekuensi kehadiran pegawai yang masih jarang 

masuk kantor.   

 

Kerangka Dasar Teori  

Disiplin Kerja 

Kemudian menurut Sastrohadiwiryo (2003:291) disiplin kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Hasibuan (2007:193-194), kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma 

social yang berlaku. Kesadaran disini merupakan sikap seseorang yang secara 

sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. 

Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan 

atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan 

perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja merupakan suatu sikap atau perilaku yang taat dan patuh terhadap 

peraturan, etika, norma serta keidah yang berlaku baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk 

menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 
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diberikan kepadanya. Disiplin seseorang dapat berkembang dan tercermin dari 

keinginan dan kepuasan yang terpenuhi terhadap suatu hal yang menyebabkan 

seseorang tersebut meningkatkan lagi loyalitas, ketaatan serta kepatuhan 

terhadap organisasi yang berujung pada pencapaian tujuan organisasi.  

 

 Kualitas pelayanan Publik 

Menurut Tjiptono (2003:59), kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu Pelayanan yang diharapkan 

(expected experience) dan pelayanan yang didapatkan (provide service), maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal begitu juga 

sebaliknya. 

Moenir (2001:26), lebih lanjut menjelaskan bahwa pelayanan umum 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material. Melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam 

rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain dengan haknya. 

Pelayanan yang berkualitas menurut osborne dan gebler (2005), serta 

Bloom (dalam Pasolong, 2007:133), antara lain memiliki ciri seperti : tidak 

prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi 

kepada pelanggan. 

Kasmir (dalam Pasolong, 2007:133), mengatakan bahwa pelayanan yang 

baik adalah kemampuan seseorang dalam membrikan kepuasan pelanggan 

dengan standar yang ditentukan. 

Dari beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan publik adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan lewat 

kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan 

landaran faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam 

rangka usaha pemenuhan kepentingan orang lain dengan haknya. 

 

Metode Penelitian 

Penulis Menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten 

Kutai Timur dimana waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti untuk 

melakukan penelitian ini yaitu mulai dari pemilihan judul, penulisan skripsi, 

observasi di lapangan dan hingga pada akhir tahap pelaksanaan Seminar 

Proposal dan penelitian dilapangan untuk selanjutnya diseminar hasilkan serta 

Ujian Skripsi. Penelitian  terhitung dari bulan April 2016 sampai dengan 

selesai. teknik Probability Sampling yaitu dengan memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

dengan cara Stratified Randam Sampling yaitu cara pengambilan sampel 

dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi secara proporsional 
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dari setiap elemen populasi yang dijadikan sampel dan sampel dilakukan secara 

acak. Dalam penelitian ini juga menggunakan skala linkert, dimana skala ini 

digunakan untuk mengukur perilaku masyarakat di Desa Lung Melah tentang 

pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik dengan diadakan 

scoring. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:102) mengatakan sebagai 

berikut: Biasanya seorang peneliti menginginkan range yang cukup besar 

sehingga informasi yang dikumpulkan lebih lengkap. Ada penelitian yang 

menggunakan jenjang 3 (1, 2, 3), jenjang 5 (1, 2, 3, 4, 5) dan jenjang 7 (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7). Pada penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan 5 

jenjang (1, 2, 3, 4, 5) dengan tingkatan nilai masing-masing sebagai berikut: 

untuk jawaban a diberi nilai 5, untuk jawaban b diberi nilai 4, untuk 

jawaban c diberi nilai 3, untuk jawaban d diberi nilai 2, untuk jawaban e 

diberi nilai 1. Dalam penelitian kuantitatif maka data ordinal yang diperoleh 

dari responden harus ditransformasikan ke dalam data interval.  
 Adapun teknik yang dipakai untuk menguji hipotesis digunakan Korelasi 

Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan ahtara variabel X 

(disiplin kerja) dengan Variabel Y (kualitas pelayanan publik), Analisis Regresi 

Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (disiplin 

kerja) terhadap Variabel Y (kualitas pelayanan publik) dan dilanjutkan dengan 

kecermatan prediksi untuk mengetahui tingkat kecermatan regresi dan 

Koefisien Determinasi untuk mengetahui besar pengaruh atau kontribusi 

variabel X (disiplin kerja) terhadap variabel Y (kualitas pelayanan publik). 

 

Hasil Penelitian  

Desa Lung Melah merupakan desa yang berada di dalam wilayah 

Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Sejarah Desa Lung Melah tidak 

terlepas dari sejarah masyarakat Lung Melah di Kabupaten Kutai Timur. Desa 

ini awalnya bernama Desa Marah Kenyah dengan kepala desa pertama  yang 

bernama juk bilung. Lekan ajang adalah kepala desa yang sekarang. Karena 

adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 2005 diubah namanya 

menjadi desa lung melah. Nama lung melah didasarkan pada awalnya pindah di 

desa ini dengan sungainya di pelas dengan darah. Dan selama pindah di desa 

ini, Desa Marah Kenyah dikenal orang banyak. Berdasarkan sensus penduduk 

tahun 2015, penduduk di Desa Lung Melah berjumlah 1005 orang yang terdiri 

dari 543 orang laki-laki dan 462 orang perempuan dimana terdapat 297 KK. 

Dalam penelitian ini terdapat 75 KK yang dijadikan sebagai sampel untuk 

mendapatkand data yang dibutuhkan.dan setelah dilakukan pengambilan data 

maka dilakukan proses perhitungan hasil dari data yang diperoleh.  

Hasil Korelasi Product Moment antara disiplin kerja (X) dan Kualitas 

Pelayanan Publik (Y) r = 0,597. Jadi terdapat hubungan antara disiplin kerja 

dan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Lung Melah Kecamatan Telen 

Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 0,597. Untuk menguji korelasi 
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signifikan atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest  pada taraf 

kesalahan yang telah ditentukan dengan taraf kesalahan 10% sebesar 39,71 

(lihat lampiran 8) dan Ftabel pada taraf kesalahan 10% sebesar 2,78 (lihat 

lampiran9). Artinya Ftest > Ftabel (39,71 > 2,78) maka korelasinya signifikan, 

atau dapat dikatakan diisplin kerja memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kualitas pelayanan publik di Desa Lung Melah    Kecamatan Telen 

Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan pedoman interpretasi terhadap 

koefisien korelasi (Sugiyono,2009:214) pada Tabel 3.1,  hal tersebut 

menunjukan nilai korelasi sebesar 0,597 adalah termasuk dalam kategori 

sedang, sehingga korelasi sebesar 0,597 keeratan  hubungannya sedang. 

Dengan demikian variabel disiplin kerja mempunyai hubungan yang positif 

terhadap variabel kualitas pelayanan publik. Dari penjelasan di atas maka 

hipotesis yang diajukan         , Terdapat hubungan yang signifikan 

disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Lung Melah 

Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dapat diterima. Maka dari itu 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan pengaruh antara variabel 

disiplin kerja (X) dan kualitas pelayanan publik (Y) maka dapat disimak 

melalui analisis regresi linier sederhana. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 16.0 

diperoleh hasil persamaan regresi pada variabel bebas yaitu a =5,071  dan b 

= 0,809 maka persamaan regresinya adalah Y = 5,071 + 0,809x. Untuk 

mengetahui apakah persamaan garis regresi linier tersebut signifikan atau 

tidak, yaitu dengan membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel. Dengan 

menetapkan tingkat kesalahan sebesar 10% dengan nilai n = 75 maka 

diperoleh Ftabel sebesar dan Ftest sebesar 40,482 . maka dengan demikian 

dapat dilihat bahwa Ftest  > Ftabel  (40,482 > 2,78) sehingga dapat 

disimpulkan persamaan garis regresi linier tersebut adalah signifikan yang 

berarti dapat dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh. 

Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan 

bisa dibandingkan dengan thitung dengan ttabel. Diketahui ttabel  sebesar 1,293  

(lihat lampiran 10) dan thitung sebesar 6,363 (lihat lampiran 7), hal ini 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (6,363>1,293) berarti persamaan 

garisnya adalah signifikan maka persamaan tersebut bisa digunakan untuk 

memprediksi pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel disiplin kerja (X) terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik (Y) adalah sebesar 0,809x. Berarti telah 

terjadi perubahan sebesar 0,809x pada variabel kualitas pelayanan publik di 

Kantor Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Maka 

dengan demikian hipotesis penulis berikan yaitu “      , Terdapat 

pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik 



pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik (Johan) 

 

 

263 

di Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur.” dapat 

diterima dan terbukti kebenarannya.  

Untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi linier tersebut 

maka dilakukan dengan cara membandingkan antara standar devisiasi dari y 

(Sy) dengan standard error of estimate (SEest). Dengan menggunakan 

aplikasi SPSS Statistics 16.0 diperoleh hasil Sy yaitu 4.815 dan SEest yaitu 

3,888 hal ini menunjukkan Sy > SEest (4,815 > 3,888). Dengan demikian, 

melalui perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa prediksi di atas 

adalah cermat. Berarti disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kaulitas pelayanan publik di Desa Lung Melah Kecamatan Telen 

Kabupaten Kutai Timur. Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 

16.0 maka diperoleh hasil perhitungan r
2
 atau r squared = 0,357  x 100% = 

35,7% , artinya nilai dari ini adalah merupakan nilai dari besar pengaruh 

variabel disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Lung 

Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian ada 

sekitar 64,3% merupakan variabel lain yang mempengaruhi di luar variabel 

disiplin kerja pegawai. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Dengan menggunakan Analisis Korelasi Pearson Product Moment 

diperoleh hasil dimana variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan variabel kualitas pelayanan publik di Desa 

Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Hal ini terlihat dari 

hasil Korelasi Pearson Product Moment yaitu sebesar 0,597 dan hasil Fhitung 

> Ftabel (39,71 > 2,78) . Dengan kata lain semakin baik disiplin kerja yang 

ada maka akan semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang ada begitu 

juga sebaliknya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang mana dalam 

penelitian ini peneliti memilih tiga faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

yaitu frekuensi kehadiran pegawai, ketaatan terhadap peraturan, dan 

tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

Dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, diperoleh 

koefisien regresi disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik memiliki 

arti bahwa perubahan satu satuan terhadap variabel disiplin kerja 

mengakibatkan perubahan pada variabel kualitas pelayanan publik dengan 

indikator frekuensi kehadiran pegawai, ketaatan terhadap peraturan, dan 

tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian setelah dilakukan tes maka 

hasilnya adalah signifikan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan SPSS 16.0 

dimana variabel bebas yaitu a =5,071  dan b = 0,809 maka persamaan 

regresinya adalah Y = 5,071 + 0,809x. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa Ftest  > Ftabel  (40,482 > 2,78) sehingga dapat disimpulkan persamaan 
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garis regresi linier tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai 

untuk mengetahui besarnya pengaruh.  

Untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan bisa 

dibandingkan dengan thitung dengan ttabel. Diketahui ttabel  sebesar 1,293  (lihat 

lampiran 10) dan thitung sebesar 6,363 (lihat lampiran 7), hal ini menunjukkan 

bahwa nilai thitung > ttabel (6,363>1,293) berarti persamaan garisnya adalah 

signifikan maka persamaan tersebut bisa digunakan untuk memprediksi 

pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik.  Hal ini berarti 

pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik dengan indikator 

frekuensi kehadiran pegawai, ketaatan terhadap peraturan, dan tanggung 

jawab terhadap pekerjaan di Kantor Pemerintah Desa Lung Melah 

Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur adalah positif dan signifikan. Ini 

menunjukan bahwa hipotesis penelitian pertama yang penulis kemukakan 

diterima. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, 

maka penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran diantaranya 

sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disiplin kerja 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Lung Melah Kecamatan 

Telen Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, disiplin kerja yang 

diterapkan di Kantor Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai 

Timur perlu ditingkatkan lagi dengan  cara memberikan pengawasan dan 

sanksi tegas dari kepala desa agar para pegawai dapat meningkatkan 

kedisiplinan yang ada, karena dengan adanya pengawasan dan sanksi yang 

tegas akan mendidik pegawai menjadi disiplin dalam melakukan suatu 

kekerjaan dengan depat, tepat, dan penuh tanggung jawab sehingga kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan rasa puas 

kepada masyarakat. Hal ini juga tentunya akan memberikan dampak yang 

positif berupa perubahan dalam Organisasi Pemerintah Desa Lung Melah, 

cerminan pemerintah desa di mata masyarakat desa, dan penilaian oleh 

pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. 

Oleh karena kualitas pelayanan publik di Desa Lung Melah 

Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar variabel disiplin kerja, maka sudah selayaknya juka 

penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di Desa Lung 

Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur diadakan lagi dengan 

memakai variabel-variabel lain di luar variabel disiplin kerja seperti 

efektifitas, efisiensi, insentif, gaji, motivasi, dan lain sebagainya. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan publik di desa Lung Melah Kecamatan Telen 

Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dengan berdasarkan pada faktor-faktor 

lain tersebut dapat ditemukan setrategi-setrategi lain yang dapat digunakan 
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untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi Pemerintah 

Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. 
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