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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Disiplin Kerja dan Insentif Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan. 

Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya pegawai yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Terdapat beberapa 

pegawai yang masih tidak tepat waktu hadir di kantor dan masih sering terjadi 

keterlambatan dalam pemberian insentif. Disiplin Kerja dan insentif pegawai 

yang rendah berimplikasi terhadap kualitas pelayanan, melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh 

Disiplin Kerja dan Insentif Pegawai sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi Kualitas Pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan 

sampel yang berjumlah 50 orang menggunakan metode random sampling. 

Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran 

kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis 

dengan menggunakan korelasi pearson product moment, korelasi parsial, 

analisis regresi linear berganda, kecermatan prediksi dan analisis koefisien 

penentu atau koefisien determinasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 

pertama, variabel disiplin kerja termasuk dalam kategori tinggi, variabel 

insentif pegawai termasuk dalam kategori sangat tinggi dan variabel kualitas 

pelayanan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kedua, disiplin kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan insentif 

pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. 
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Ketiga, setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa disiplin kerja dan insentif pegawai memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 

21%, yang berarti bahwa sisanya 79% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain. 

 

Kata Kunci: disiplin, insentif, kualitas, pelayanan. 
 

Pendahuluan 

Pada tanggal 18 Juli 2009 Pemerintah telah mengesahkan keberadaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-

Undang Pelayanan publik diterbitkan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara 

negara agar supaya seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara, 

selain itu juga sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap 

warga negara serta terwujudnya tanggung jawab penyelenggara negara dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

Disiplin kerja merupakan sebuah sikap, tingkah laku dan perilaku yang 

dilakukan sesuai dengan peraturan kantor yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai 

yang berkepentingan karena disiplin kerja ditunjukkan pada tindakan bukan 

orangnya. Disiplin juga sebagai proses latihan pada pegawai agar para pegawai 

dapat mengembangkan kontrol diri dan agar dapat menjadi lebih efektif dalam 

bekerja. 

Insentif yang diterima oelh tenaga kerja yang bekerja dalam suatu 

instansi tersebut merupakan salah satu faktor yang penting demi berhasilnya 

jalan instansi tersebut, disamping adanya beberapa faktor yang lain. Karena 

dengan adanya gaji yang baik dan cukup diterima oleh pegawai disertai dengan 

suasana lingkungan yang baik dalam suatu instansi dengan sendirinya akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan. 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai 

Timur adalah suatu badan yang mengurus bagian administrasi publik. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urursan 

pemerintahan daerah di bidang admnistrasi kependudukan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Adapun bentuk pelayanan yang ada di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur seperti 

pembuatan Kartu Identitas Anak, Penerbitan dan Perekaman KTP-el, Akta 

kelahiran, Akta Perkawinan dan lain-lain 

Setelah melakukan observasi awal, penelitian mengamati dari 

kebutuhan masyarakat yang selalu meminta pelayanan yang maksimal dan 

diharapkan pegawai yang bekerja mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, 

pelayanan yang cepat dengan memperhatikan prosedur yang ada. Namun 

kenyataannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
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Kutai Timur masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan 

tugasnya. Seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yang bisa 

diselesaikan dalam waktu kurang lebih tiga hari bisa menjadi berminggu-

minggu karena masih ada beberapa pegawai yang tidak ada di ruangan saat ada 

masyarakat yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk. Keadaan ini 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan hasil yang diberikan kepada 

masyarakat tidak maksimal. 

Selain kurangnya disiplin pegawai, insentif juga menjadi salah satu 

faktor yang menjadi hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Lambatnya 

pemberian insentif mengakibatkan pegawai menjadi malas dalam 

melaksankaan tugasnya yang berdampak pada kualitas pelayanan. 
 

Kerangka Dasar Teori  

Disiplin Kerja  

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 Abdurrahmat Fathoni (2006:172), kedisiplinan dapat diartikan 

bilamana karyawan datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Dari berbagai pendapat di aats dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah adanya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk mentaati segala 

peraturan yang ada dalam organisasi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

Insentif Pegawai 

Menurut Henry Simamora (2004:514) insentif merupakan program 

kompensasi yang mengaitkan bayaran (pay) dengan produktivitas. 

Sondang P. Siagian (2001:268) mengatakan sistem insentif guna lebih 

mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, banyak organisasi yang 

menganut sistem insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi 

para karyawan organisasi. 

Berdasarkan beberapa definisi teori insentif diatas yang penulis 

gunakan dalam penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa insentif 

pegawai adalah sebuah program kompensasi (imbalan) yang diberikan kepada 

pegawai guna untuk mendorong semangat dalam bekerja sehingga dengan 
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adanya semangat pegawai dalam bekerja maka akan terciptanya suatu 

kedisiplinan kerja pegawai. 

 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Lukman (1999:14) kualitas pelayanan adalah pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Standar pelayanan 

adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang 

baik. 

Kotler (2000 : 25) kualitas pelayanan merupakan mutu pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal 

berdasarkan standar prosedur pelayanan. 

Suwithi dalam Anwar (2002:84) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan 

internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. 

Berdasarkan nenerapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sesuai 

dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku. 

 

Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan 

Secara langsung kedisiplinan saling berkaitan dengan kualitas 

pelayanan terutama khusunya dalam hal kemampuan pelaksanaan, pengelolaan 

serta tanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada masyrakat. 

Penegakan kedisiplinan dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam hal ini 

bertujuan untuk memastikan pegawai bekerja dengan baik sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dan tentunya dengan hasil pekerjaan baik dan tepat agar 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku yang 

dilayani. Berdasrkan uraian tersebut maka kedisiplinan dan kualitas pelayanan 

mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. 

Disiplin kerja harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan, karena 

dengan disiplin kerja akan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap apa 

yang dikerjakannya. Melalui disiplin kerja, seorang pemimpin harus dapat 

memberikan penjelasan peraturan-peraturan yang jelas sehingga karyawan akan 

taat dan mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Disiplin kerja 

karyawan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. 

Menurut Nitisemito (1982:199) dapat terlihat bahwa disiplin kerja yang tinggi 

akan senantiasa menigkatkan kualitas pelayanan karyawan, sehingga tujuan 

perusahaan yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal. 

 

Hubungan Insentif Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan 

Gomez, Balkin dan Heneman (2003) mengungkapkan insentif 

digunakan untuk mendorong karyawan dalam memperbaiki kualitas dan 
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kuantitas hasil kerjanya. Pemberian insentif tersebut bermanfaat bagi 

perusahaan maupun karyawan. 

Dalam memberikan insentif perusahaan harus mengetahui kebutuhan 

karyawan masing-masing. Dengan adanya kebutuhan, seseorang akan 

termotivasi melakukan pekerjaan dan berarti dapat membantu dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya. Apabila karyawan merasa kebutuhannya dapat 

terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan, maka ia dapat termotivasi untuk 

bekerja lebih baik dan secara otomatis berarti kinerjanya meningkat dan dapat 

memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Pada hakekatnya insentif dapat 

mendorong karyawan bekerja lebih baik dengan memanfaatkan unsur-unsur 

kerja yang lebih optimal, karena terdorong keinginan untuk memperoleh 

insentif yang lebih tinggi. Hal ini dapat diperoleh apabila karyawan mampu 

memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. 

 

Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan konsep yang dikemukakan di atas, maka 

diajukan hipotesis dalam bentuk statistik (Disiplin Kerja = X1, Insentif 

Pegawai = X2, Kualitas Pelayanan = Y) adalah sebagai berikut : 

1. 𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎, tidak terdapat pengaruh pada disiplin kerja terhadap kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur. 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠  𝟎, terdapat pengaruh pada disiplin kerja terhadap kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur.. 

2. 𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎, tidak terdapat pengaruh pada insentif pegawai terhadap 

kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur. 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎, terdapat pengaruh pada insentif pegawai terhadap kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur. 

3. 𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎, tidak terdapat pengaruh pada disiplin kerja dan insentif 

pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎, terdapat pengaruh pada disiplin kerja dan insentif pegawai 

terhadap kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. 

 Penulisan menarik hipotesis statistik penelitian : 

𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎 berarti tidak ada hubungan atau pengaruh yang positif dan signifikan 

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎 tidak sama dengan nol lebih besar atau kurang dari nol berarti ada 

hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan,  

𝝆=  nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 
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Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 50 orang yang 

merupakan masyarakat Kecamatan Palaran. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil 50 orang sebagai sampel dengan menggunakan metode Simple 

Random Sampling. 

 Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

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

kepustakaan, (4) dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi kuisioner penelitian ini 

merupakan indikator dari disiplin kerja meliputi : (1) disiplin peraturan, (2) 

disiplin waktu, (3) disiplin tanggung jawab. Variabel insentif pegawai meliputi 

: (1) material, (2) non material. Variabel kualitas pelayanan meliputi : (1) 

berwujud, (2) kehandalan, (3) ketanggapan, (4) jaminan, (5) empati. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

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

korelasi pearson product moment, (2) analisis regresi linear berganda, (3) 

kecermatan prediksi dan (4) koefisien determinasi/koefisien penentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995:110), skala likert memiliki dua 

bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif 

diberi skor 5,4,3,2 dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 

1,2,3,4 dan 5. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban 

responden dalam nilai skala 5 jenjang dengan masing-masing diberi nilai yaitu 

jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi 

nilai 3; jawaban d diber nilai 4 dan jawaban e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Analisis Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel Disiplin Kerja 

(X1) dengan variabel Kualitas pelayanan (Y) di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, serta hubungan antara variabel 

Insentif Pegawai (X2) dengan variabel Kualitas Pelayanan (Y) di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Sebelum menuju 

pada analisis regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh, terlebih dahulu 

melihat hubungan antara variabel-variabel yang dibahas, sebab setiap pengaruh 

pasti memiliki hubungan. Jika tidak, memiliki hubungan otomatis tidak akan 

ada pengaruh diantara variabel-variabel tersebut. Dengan menggunakan 

aplikasi SPSS V.22 diperoleh hasil korelasi pearson product moment antara X1 

dan Y yaitu r = 0,338. Jadi terdapat hubungan antara disiplin kerja terhadap 

kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,338 dan X2 dan Y yaitu r = 0,323. Jadi 

terdapat hubungan antara insentif pegawai terhadap kualitas pelayanan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur 
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sebesar 0,323. Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus 

mengetahui nilai Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan 

yang telah ditentukan, dengan taraf kesalahan 5% dengan Ftabel  sebesar 2,79. 

Diketahui Ftest (X1) sebesar 6,304 artinya Ftest > Ftabel (6,304 > 2,79) dan 

Ftest (X2) sebesar 5,687 artinya Ftest > Ftabel (5,687 > 2,79)  maka korelasi 

signifikan atau dapat dikatakan Disiplin Kerja memiliki hubungan yang 

signifikan dengan Kualitas Pelayanan dan Insentif Pegawai memiliki hubungan 

yang signifikan dengan Kualitas Pelayanan. 

 Analisis Korelasi Parsial digunakan untuk mengatahui hubungan 

antara variabel independen (variabel bebas) dan dependen (variabel terikat), 

dimana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. 

Dengan menggunakan aplkasi SPSS V.22, diperoleh korelasi parsial antara X1 

dan Y yaitu r = 0,292 dan X2 dan Y yaitu r = 0,273. Untuk menguji  korelasi 

signifikn atau tidak maka harus mengetahui nilai Ttest dan membandingkan 

dnegan Ttabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan, dengan taraf kesalahan 

5% dengan Ttabel sebesar 1,675. Diketahui Ttest (X1) sebesar 2,903 artinya Ttest > 

Ttabel (2,903 > 1,675) dan Ttest (X2) sebesar 1,949 artinya Ttest > Ttabel ( 1,949 > 

1,675) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan Disiplin kerja memiliki 

hubungan yang signifikan dengan Kualitas Pelayanan dan Insentif Pegawai 

memiliki hubungan yang signifikan dengan Kualitas Pelayann 

 Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS V.22, diperoleh hasil 

persamaan regresi pada variabel bebas yaitu a = 12,809, b1 = 0,487X1 dan b2 

= 0,830X2. Maka persamaan regresinya adalah Y = 12,809+ 0,487X1 + 

0,830X2 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut signifikan 

atau tidak, maka perlu di cek dengan dengan Ftest. Dengan menggunakan 

komputer yaitu dengan membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel, dengan 

menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan nilai n = 50, maka diperoleh 

Ftabel sebesar 2,79 dan Ftest sebesar 5,171. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa Ftest > Ftabel atau (5,171 > 2,79) sehingga dapat dijelaskan persamaan 

garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk 

memprediksi atau sebagai variabel penelitian. 

 Dengan nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,487 maka diperoleh ttest 

sebesar 2,092. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan 

atau tidak maka dibandingkan ttest sebesar 2,092 dengan ttabel 1,675. Ini 

menunjukkan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan ttabel, maka signifikan. 

Jadi pengaruh Disiplin Kerja (X1) terhadap Kualitas Pelayanan (Y) di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur signifikan. 

Ini berarti perubahan satu satuan pada Disiplin Kerja (X1) mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,487 pada Kualitas Pelayanan (Y) dan pengaruh tersebut 

positif dan signifikan. 
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 Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,830 maka 

diperoleh ttest sebesar 1,984. untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut 

signifikan atau tidak maka dibandingkan ttest sebesar 1,984 dengan ttabel sebesar 

1,675. Ini menunjukkan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan ttabel, maka 

signifikan. Jadi pengaruh Insentif Pegawai (X2) terhadap Kualitas Pelayanan 

(Y) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai 

Timur signifikan. Ini berarti perubahan satu satuan pada Insentif Pegawai (X2) 

mengakibatkan perubahan sebesar 0,830 pada Kualitas Pelayanan (Y). Maka 

Insentif Pegawai (X2) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pelayanan (Y) dan 

pengaruh tersebut positif dan signifikan.  

 Untuk mengetahui Kecermatan Prediksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara Standard Deviasi dari Y (Sy) 

dengan Standard Error of Estimate (SEest). Dengan menggunakan aplikasi 

SPSS V.22 diperoleh hasil Sy yaitu 2,631. Hal ini menunjukkan bahwa Sy lebih 

besar dari SEest (Sy > SEest atau 2,631 > 2,432). Dengan demikian melalui 

perbandingan tersebut dapat dijelaskan bahwa prediksi tersebut adalah cermat.  

Analisis Koefisien Penentu/Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui presentase pengaruh dari variabel Pengaruh Disiplin Kerja (X1) 

dan Insentif Pegawai (X2) terhadap Kualitas Pelayanan (Y). Dengan 

menggunakan aplikasi SPSS V.22, maka diperoleh hasil sebesar 0,243. Dengan 

demikian, untuk mengetahui koefisien determinasi atau koefisien penentu, 

maka digunakan rumus Hasan (2004:63) diperoleh hasil besarnya pengaruh 

Variabel Disiplin Kerja dan Isentif Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan 

adalah sebesar 21%. Hal ini pula menunjukkan bahwa sisa pengaruh sebesar 

79% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dipengaruhi 

dan diluar dari variabel Disiplin Kerja dan Insentif Pegawai.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment, 

diperoleh hasil bahwa variabel disiplin kerja memiliki koefisien korelasi 

dengan kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,338. Setelah dilakukan diuji signifikan (Ftest 

dibandingkan dengan Ftabel) maka korelasi tersebut signifikan. Hal ini berarti 

disiplin kerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur dan variabel insentif Pegawai memiliki koefisien korelasi dengan 

kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,323. Setelah dilakukan diuji signifikan (Ftest 

dibandingkan dengan Ftabel) maka korelasi tersebut signifikan. Hal ini berarti 

insnetif pegawai memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur. 
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 Dengan menggunakan korelasi parsial, diperoleh hasil antara disiplin 

pegawai dengan kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 0,292. Dengan 

menggunakan korelasi parsial, diperoleh hasil antara insentif pegawai dengan 

kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,273. 

 Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh 

hasil koefisien regresi disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan adalah 0,487 

yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi ini 

menunjukkan hipotesis yang pertama pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 

diterima. Koefisien regresi insentif pegawai terhadap kualitas pelayanan adalah 

0,830 yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi, ini 

menunjukkan hipotesis kedua pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Koefisien regresi berganda, hubungan yang terjadi tersebut hubungan dengan 

pengaruh dengan persentase 21%. jadi pada hipotesis ketiga yang diajukan 

pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima, 

 Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat 

diketahui besar pengaruh disiplin kerja dan insentif pegawai terhadap kualitas 

pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kutai Timur 21%. Dengan demikian ada sekitar 79% merupakan variabel lain 

yang mempengaruhi kulaitas pelayanan di luar variabel disiplin kerja dan 

insentif pegawai. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, 

maka penulis meminta izin untuk memberikan beberapa masukan ataupun 

saran-saran, antara lain perlu adanya peningkatan disiplin kerja khususnya 

disiplin peraturan yang harus lebih ditingkatkan dengan cara pemberian teguran 

dan sanksi  

Perlu adanya peningkatan dalam memberikan insentif pegawai 

khususnya dalam indikator material dalam artian lebih tepat waktu dalam 

pemberian insentif. Karena dengan pemberian insentif secara tepat waktu dapat 

memotivasi pegawai untuk lebih semangat dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan. Serta harus lebih selektif dalam pemberian insentif 

kepada pegawai dalam artian tidak semua pegawai mendapat insentif. Jadi 

hanya pegawai yang rajin dan memiliki prestasi yang diberikaninsentif. 

Sehingga hal ini akan memotivasi pegawai yang lain agar lebih giat dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarkat. 
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