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Abstrak 

 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Disiplin Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.Latar 

belakang dari penelitian ini adalah menurunnya kualitas pelayanan publik di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.Melihat fenomena tersebut, maka penulis 

mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh disiplin sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik.Penelitian ini dilaksanakan di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat dengan sampel yang berjumlah 65 orang 

menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara 

observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi dan analisis koefisien penentu 

atau koefisien determinasi. Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin, kreativitas dan motivasi masing-masing  

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kutai Barat. Kemudian 

besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik 

di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat yaitu sebesar 8%, yang berarti 

bahwa sisanya 92% di pengaruhi variabel-variabel lain atau faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci: disiplin kerja, kualitas pelayanan publik 

 

Pendahuluan  

Seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN,disertai didukung oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

maka semakin mempermudah ruang gerak masing-masing daerah untuk melakukan 

upaya dalam berikan pelayanan kepada masyarakat. Persaingan antar perusahaan di 

era globalisasi semakin tajam sehingga sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk 

terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. Pengalaman dibeberapa 

daerah yang berhasil memanfaatkan dan mengembangkan system pelayanan publik 

terpadu diakui telah membawa dampak yang cukup signifikan baik terhadap 

perbaikan kualitas manajemen pelayanan publik pemerintah daerah. 
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Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu 

dengan usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir 

dalam Kurniawan 2005:5). Jadi pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga 

Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik.Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan 

publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik.Penerima layanan Publik adalah perseorangan 

atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap 

suatu pelayanan publik. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tatat cara yang ditetapkan, sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada 

masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dan bertanggung jawab 

untuk memberi pelayanan yang baik dan profesional. Pemerintah merupakan 

manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan 

rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanis pemerintahan.  

Pemerintah, memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan 

pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah 

melakukan aktifitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan 

pembangunan dalam berbagai bidang. Pelayanan itu sendiri disediakan pada 

berbagai lembaga atau institusi pemerintahan dengan aparat sebagai pemberi 

pelayanan secara langsung kepada masyarakat dangan prisip pelayanan publik 

kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Disiplin kerja merupakan salah satu aspek 

dalam sebuah system kerja yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi atau 

lembaga untuk meningkatkan prestasi atau produktivitas sebuah organisasi. Disiplin 

kerja pegawai merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kerja pegawai. 

Sehingga bagus atau tidaknya kinerja  yang  ditunjukan oleh seorang pegawai 

dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya disiplin kerja   yang  dimiliki oleh pegawai 

tersebut serta dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya   system pendisiplinan   yang   

dijalankan oleh sebuah organisasi. Banyak sekali permasalahan yang mencul yang 

berkaitan dengan disiplin kerja seorang pegawai dalam sebuah organisasi. Misalnya 

saja yang termasuk dalam masalah kedisiplinan kerja adalah masalah administrasi 

laporan kerja, ketepatan waktu dating ketempat kerja serta pelanggaran dalam 

pemenuhan jumlah jam kerja dan banyak lagi yang lainnya.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan public 

diantaranya yaitu kedisiplinan pegawai, disiplin dapat berupa kesediaan seseorang 

yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang 
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berlaku dalam suatu organisasi. Melihat fenomena yang terjadi di Dinas Tenaga 

Kerja diantaranya adalah masih ada pegawai yang tidak disiplin, hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa masalah yaitu disiplin waktu, masih banyak pegawai yang 

terlambat masuk kerja, keluar pada saat jam kerja dan pulang mendahului. Disiplin 

peraturan, beberapa pegawai tidak mengikuti apel dan tidak menandatangani absensi 

yang telah disediakan. Disiplin tanggung jawab, masih ada pegawai yang tidak 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditentukan. 

Masalah disiplin tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dari pegawai. 

Oleh karena itu, penerapan disiplin kepada pegawaiakan mampu menumbuhkan 

semangat pegawai dalam bekerja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik 

di  Dinas Tenaga Kerja.  

Kondisi seperti ini lah yang membuat masyarakat terlihat enggan berurusan 

dengan aparatur pemerintahan dan muncul pandangan dan opini bahwa birokrasi 

terlalu terbelit-belit dan memiliki kecenderungan untuk mempersulit masyarakat. 

Padahal salah satu kewajiban pegawai adalah untuk memberikan pelayanan terbaik. 

Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja teridentifikasi terjadi penurunan kualitas 

pelayanan publik.  Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku pegawai yang tidak 

disiplin dalam waktu kerja, datang tidak tepat waktu dan pulang kantor tidak sesuai 

waktu sehingga menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik. Melihat 

masalah yang sudah terjadi Hal ini menciptakan ketertarikan untuk melakukan 

penelitian mengenai  Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik di  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai  Barat. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Disiplin Kerja 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap 

seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang baik yang tertulis maupun 

tidak. Disiplin dapat diartikan bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat 

pada waktunya, mengerjakan semuanya tepat pada waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku (Fathoni,2006:126).  

Kedisiplinan dapat di artikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman – pedoman organisasi (Prabu Mangkunegara, 2004:129).  

Kedisiplinan adalah suatu alat yang digunakan oleh para menajer untuk 

berkomunikasi dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku 

(Veitzal Rivai, 2004:444 ).  

Pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian perilaku yang 
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menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, keteraturan 

dan ketertiban. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menjadi dua faktor, yaitu 

faktor kepribadian dan faktor lingkungan: 

a. Faktor Kepribadian  

Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang di 

anut. Sistem yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. 

Sistem nilai akan dilihat dari sikap seseorang, dimana sikap ini diharapkan 

akan tercermin dalam prilaku. Perubahan sikap mental dalam prilaku terdapat 

tiga tingkat yaitu: 

1. Disiplin karena kepatuhan  

2. Disiplin karena Identifikasi 

3. Internalisasi 

b. Faktor Lingkungan  

Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan 

lingkungan, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu pembentukan disiplin 

tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar.  

Upaya menanamkan disiplin pada dasarnya adalah menanamkan nilai-

nilai oleh karenanya komunikasi terbuka adalah kuncinya. Dalam hal ini 

transparan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk di 

dalamnya sangsi dan hadiah apabila karyawan memerlukan konsultasi 

terutama jika aturan aturan dirasa tidak memuaskan karyawan. Selain faktor 

kepemimpinan, gaji kesejahteraan dan sisten penghargaan  yang lainnya 

merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan.  

 

Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan instansi 

pemerinta baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang 

maupun jasa dalam rangka pemenuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku (KETMENPAN No. 81 tahun 1993). 

Dalam lampiran 3 Keputusan MenPAN Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 

paragraf 1 butir C istilah „pelayanan publik‟ diartikan sebagai “segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintahan, dan badan hukum maupun 

sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud „pelayanan 

publik‟ adalah: Segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 

dengan hak-hak dasar setiap warga negara Dan penduduk atas suatu barang, jasa 

Dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup pelayanan publik hanya 

meliputi kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi 
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pemerintah sebagai organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis. 

Oleh karena itu seringkali pelayanan yang diberikan organisasi publik tertinggal 

satu langkah dengan organisasi bisnis. 

 

Hubungan Disiplin Terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

Disiplin kerja pegawai adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukan 

kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang 

telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efesien. 

Saat ini kinerja pelayanan publik yang dilaksanankan oleh pemerintah dituntut 

untuk lebih baik. Dalam banyak hal harus diakui bahwa kinerja pelayanan publik 

pemerintah masih buruk. Salah satunya disebabkan oleh budaya aparatur yang 

kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pemerintah harus melakukan pengawasan, salah satunya adalah 

pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 

melalui: pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan oleh ombudsmen sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. Dari Penjelasan tersebut di atas bahwa kualitas pelayanan publik dalam 

sautu organisasi sangat dipengaruhi oleh disiplin pegawai. Apabila diantara pegawai 

sudah tidak menghiraukan kedisiplinan kerja, maka dapat dipastikan kualits 

pelayanan akan menurun 

. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat. 

Sampel total yang diambil adalah 65 orang yang merupakan seluruh pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebanyak 25 orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 40 orang. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel 

dengan menggunakan metode sensus. 

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini antara lain: (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) penelitian 

kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan indikator 

dari variabel disiplin meliputi (1) disiplin waktu, (2) disiplin peraturan, (3) disiplin 

tanggung jawab dan variabel kualitas pelayanan public meliputi : (1) kesederhanaan, 

(2) kejelasan, (3) keamanan, (4) keterbukaan, (5) Evesiansi, (6) keadilan. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) korelasi 

pearson product moment, (2) regresi linear sederhana, (3) kecermatan prediksi, (4) 

koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai kriteria atau skor menurut 

Sugiyono (2009) masing-masing penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 

(1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini 
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penulis mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a 

diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi 

nilai 2 dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang 

menjadi isi kuesioner.Untuk indikator disiplinantara lain (disiplin waktu): pada 

indikator ketepatan waktu pegawai masuk dan pulang kantor diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 69,23% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat tepat waktu masuk dan pulang 

kantor. Indikator ketepatan waktu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan jawaban 

terbanyak responden sebesar 63,07% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat tepat waktu dalam melaksanakan 

pekerjaan. Indikator pegawai berada dikantor saat jam kerja diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 63,07% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat sering ada 

di kantor saat jam kerja. Indikator bersungguh-sungguh setiap melakukan pekerjaan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 63,07% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Kutai Barat bersungguh-sungguh setiap melakukan pekerjaan. 

Untuk variabel disiplin (disiplin peraturan): pada indikator mengenakan 

seragam kerja sesuai hari yang telah di tentukan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 53,84% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas 

Tenaga Kerja mengenakan seragam sesuai hari yang telah di tentukan. Indikator taat 

dan patuh mengerjakan perintah pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 61,53% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga 

Kerja  taat dan patuh mengarjakan tugas pimpinan. Indikator patuh dan taat terhadap 

tata tertib yang telah  ditetapkan oleh  pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 61,53% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga 

Kerja patuh dan taat terhadap tata tertib yang telah  ditetapkan oleh  

pimpinan.Indikator bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan diperoleh 

hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 75,38% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai Dinas Tenaga bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan, 

jika melanggar peraturan. 

Untuk variabel disiplin (disiplin tanggung jawab): pada indikator tentang 

kehati-hatian dalam menggunakan perlengkapan kantordiperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 52,30%sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Dinas Tenaga Kerja berhati-hatidalammenggunakanperlengkapankantor. Indikator 

tentang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang di berikan 

pimpinandiperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 64,61% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang di berikan pimpinan. Indikator tentang bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunyadiperoleh hasil jawaban 
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terbanyak respoden sebesar 61,53% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya.Indikator tentang selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lain seperti 

rapat dan apel yang berkaitan dengan pekerjaandiperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 69,23% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Tenaga 

Kerja ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lain seperti rapat dan apel yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Kesederhanaan) : pada indikator 

tentang tingkat kesederhanaan prosedur pelayanan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 66,16% sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

Dinas Tenaga Kerja cukup sederhana dalam prosedur pelayanan.Indikator tentang 

prosedur pelayanan yang terbelit-belitdiper oleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 13,84% sehingga dapat disimpulkan pegawai Dinas Tenaga Kerja prosedur 

pelayanan tidak terbelit-belit.  

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Kejelasan) : pada Indikator tentang 

seberapa penting kejelasan dalam pemberian pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 

52,30% sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat penting kejelasan dalam 

pemberian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indikator 

tentang apakah dengan kejelasan dan kepastian dalam pelayanan yang diberikan di 

kantor dinas tenaga kerja akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 47,69% sehingga dapat di 

katakan berdampak dengan kejelasan dan kepastian dalam pelayanan yang diberikan 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Keamanan) : pada Indikator tentang 

tingkat keamanan lingkungan kantor diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 63,07% sehingga dapat di katakan bahwa tingkat keamanan lingkungan 

kantor aman. Namun perlu di tingkatkan lagi. Indikator tentang tingkat keamanan 

dalam penggunaan sarana dan prasarana pelayanan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 60% sehingga maka dapat di katakan bahwa dalam 

penggunaan sarana dan prasarana pelayanan aman. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Keterbukaan) : pada Indikator 

tentang berkomunikasi sesama rekan kerja dalam menyelesaikan suatu masalah 

pekerjaan demi menciptakan kualitas pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 58,46% sehingga katakan bahwa sesama rekan kerja dalam 

menyelesaikan suatu masalah pekerjaan demi menciptakan kualitas pelayanan ada 

Komunikasi. Indikator tentang seberapa penting keterbukaan dalam pemberian 

pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 44,61% sehingga dapat di katakan bahwa penting keterbukaan 

dalam pemberian pelayanan. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Efesiensi): pada Indikator tentang 

pelayanan yang efesien dapat meningkatkan kualitas pelayanan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak respoden sebesar 46,15% maka dapat di katakan bahwa 
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pelayanan yang efesien dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Indikator tentang 

merasapuas bila tugas kantor dikerjakan dengan efesien dalam menciptakan kualitas 

pelayanan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 67,69% maka dapat 

di katakan bahwa merasa puas bila tugas kantor dikerjakan dengan efesien. 

Untuk variabel kualitas pelayanan publik (Keadilan): pada Indikator tentang 

kesamaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 44,61% maka dapat di katakan bahwa ada kesamaan 

perlakuan dalam mendapatkan pelayanan. Indikator tentang tingkat kemerataan 

jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak respoden sebesar 52,30% maka dapat di katakan bahwa tingkat 

kemerataan jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan sudah merata. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics diperoleh hasil 

korelasi pearson product moment antara X dan Y yaitu r = 0,283. Jadi terdapat 

hubungan antara disiplin dengan peningkatan kualitas pelayanan public di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,283. Serta diketahui pula Ftest> 

Ftabel (5,565 > 3,99) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan disiplin 

memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kualitas pelayanan di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat. 

Selanjutnya analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap variabel 

lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics diperoleh 

persamaan regresi pada variabel bebas a=1,553 dan b= 0,259. Dengan demikian 

maka persamaan regresinya adalah Y = 1,553 + 0,259X. Diketahui Ftest> Ftabel 

atau (5,469>3,99), maka persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang 

berarti dapat dipakai untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. Berdasarkan 

hal tersebut diketahui pula koefisien regresi variabel disiplin peningkatan kualitas 

pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,259. Hal ini 

berarti perubahan satu satuan terhadap variabel disiplin mengakibatkan perubahan 

sebesar 0,259 terhadap variabel peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin dalam hal ini disiplin pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat memiliki pengaruh yang positif dengan 

peningkatan kualitas pelayanan dan pengaruh tersebut signifikan. 

Dengan koefisien penentu menggunakan aplikasi SPSS Statistics maka 

diperoleh hasil perhitungan koefisien penentu = 0,080 x 100% = 8% ini adalah nilai 

dari besar pengaruh disiplin terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 92% 

adalah merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa variabel 

disiplin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan Kabupaten Kutai Barat.Sehingga hipotesis pada penelitian ini H0 ditolak 

dan H1diterima. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan Kabupaten Kutai Barat maka untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan perlu memberi perhatian terhadap disiplin kerja 

dengan memberikan dorongan berupa aprisiasi kepada seluruh pegawai agar dapat 

lebih aktif, inofatif, dan kreatif lagi dalam bekerja serta dengan meningkatkan 

disiplin kerja pada setiap diri pegawai diharapkan pegawai memiliki kesadaran dan 

rasa untuk tanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga dapat dijauhkan dari 

tindakan-tindakan yang menyimpang aturan kerja.Selain itu perlu diperhatikan oleh 

pimpinan dan pegawai lainnya yaitu mengenai kedisiplinan para pegawai pimpinan 

harus lebih meningkatkan pemberian sanksi dan hukuman yang jelas agar ditakuti 

oleh pegawai dan pegawai tidak akan melakukan tindak yang tidak disiplin. Selain 

itu, ketegasan pemimpin menjadi faktor yang kuat agar pegawai merasa harus 

disiplin dan tidak akan melakukan tindakan tidak disiplin sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai 

Barat. 
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