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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam 

penelitian ini data primer diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancarakan 

kepada responden. Data primer tersebut meliputi identitas responden, jumlah 

kunjungan untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkup Kota 

Bekasi, pendapatan keluarga, biaya atau harga kunjungan ke fasilitas kesehatan, 

biaya atau harga obat alternatif yang dikeluarkan, tingkat pendidikan dan jenis 

penyakit, kualitas pelayanan yang diberikan RSUD Kota Bekasi, total sakit 

selama 3 bulan, dan jarak tempat tinggal pasien ke fasilitas kesehatan yang dituju. 

dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, literatur-literatur 

lain yang membahas mengenai materi penelitian berupa data jumlah pengunjung 

dan data pendukung lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini. 

Adapun yang termasuk dalam data sekunder berupa data jumlah pemanfaatan 

Rumah Sakit dan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana 

pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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a. Dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang keadaan lapangan dengan 

pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat yang senantiasa bersifat 

obyektif faktual. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai 

keadaan lokasi penelitian.  

b. Interview  

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai masyarakat, 

maka dilakukan wawancara terhadap narasumber dan responden yaitu masyarakat.  

c. Kuisioner 

 Digunakan untuk merekam data tentang kegiatan masyarakat. Pengisian dilakukan 

secara terstruktur dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang disiapkan. 

 

B. Batasan Variabel.  

Untuk lebih mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan 

variabel yang meliputi: 

1. Permintaan Jasa Pelayanan Kesehatan  (Y)  adalah banyaknya kunjungan 

yang dilakukan pengguna jasa layanan kesehatan selama 3 bulan terakhir 

yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bekasi. 

Skala pengukuran variabel ini adalah dalam frekuensi kunjungan. 

2. Pendapatan (X1) adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh keluarga 

pengguna jasa pelayanan kesehatan baik dari pendapatan utama, 

sampingan dan lainnya, variabel ini diukur dengan rata-rata jumlah total 

semua pendapatan yang diterima keluarga konsumen dengan satuan rupiah 

tiap bulannya.  
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3. Biaya atau harga kunjungan (X2) merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

pengunjung selama menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 

biaya rawat jalan, biaya rawat inap, dan biaya konsultasi yang diukur 

dengan satuan rupiah dalam setahun terakhir.  

4. Biaya atau Harga Obat Alternatif (X3) merupakan obat alternative jika 

yang dibutuhkan pasien masih ada alternative obat dengan jenis yang sama 

dan lebih murah.  

5. Tingkat pendidikan (X4) merupakan latar belakang pendidikan pengunjung 

atau pendidikan terakhir yang sudah diluluskan, yang diukur dengan 

jumlah tahun pendidikan yang sudah ditempuh dari tamatan SD sampai 

Universitas. 

6. Kualitas layanan (X5) merupakan penilaian pengunjung mengenai baik 

atau tidaknya layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan 

yang digunakan dengan skala pengukuran yaitu 1 = tidak memuaskan atau  

5 = sangat memuaskan. 

7. Total Sakit 3 bulan (X6 ). Merupakan jumlah total sakit pada pasien selama 

3 bulan terakhir baik itu rawat jalan ataupun rawat inap.  

8. Jarak (X7) merupakan jarak lokasi tempat tinggal pengunjung dengan 

fasilitas kesehatan yang digunakan, yang diukur dengan satuan kilometer 

(km). 
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C.  Metode Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota bekasi yang melakukan 

kunjungan di RSUD Kota Bekasi baik itu rawat inap maupun rawat jalan selama 3 

bulan terakhir. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random 

sampling yaitu sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi 

dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan strata, dan kemudian memilih 

secara random dari tiap-tiap strata ( M. Nazir dalam Metode Penelitian 1988 ).  

 Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian ditentukan ukuran sampel sebanyak 142 

responden yang dihitung berdasarkan rumus slovin dengan menggunakan 

prosentase kelonggaran ketidaktelitian sebesar 1% ( Husein Umar, 2000 ).  

  

D. Alat Analisis 

 

Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan metode deskriptif 

yaitu menggambarkan analisis tabel dari kuisioner masyarakat yang berada di 

RSUD Kota Bekasi baik rawat jalan ataupun rawat inap. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah format menggambarkan ( deskriptif ), 

kemudian data disajikan dalam bentuk tabel tunggal yang sebelumnya data hitung 

dengan distribusi frekuensi atau frekuensi data yang dipresentasekan untuk 

dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan, kemudian untuk mengetahui 

seberapa besar jumlah permintaan jasa layanan kesehatan di RSUD Kota Bekasi 

yang diminta masyarakat.  

Untuk mengetahui skor rata-rata digunakan rumus : 

X    =  ∑xi.fi 

  ∑fi 
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Keterangan :  

X  = Skor Rata-rata 

Xi  = Skor 

Fi  = Frekuensi 

 

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif, maka jawaban responden pada kuisioner 

perlu diubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang 

diperoleh, maka jawaban yang tersedia diberi skor. Penentuan skor yang 

digunakan atas jumlah pertanyaan yang diajukan perespon adalah dengan 

menggunakan skala likert, dengan kriteria umum penilaian : 

1. Jawaban a diberi skor 5 dengan kategori sangat tinggi. 

2. Jawaban b diberi skor 4 dengan kategori tinggi. 

3. Jawaban c diberi skor 3 dengan kategori cukup tinggi. 

4. Jawaban d diberi skor 2 dengan kategori rendah. 

5. Jawaban e diberi skor 1 dengan kategori sangat rendah.  
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H. Uji Hipotesis t-Statistik 

 

Uji t statistik diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara membadingkan nilai t-statistik dan t-tabel berdasarkan 

hipotesis penelitian. Kriteria pengujian pada tabel adalah sebagai berikut :  

Ho diterima apabila t-hitung > t-tabel atau t-hitung < t-tabel 

N = 142  X = 29.84 s = 11.17 µo = 1.025 

Ho : µ ≥ 3 

α = 0.05 dan derajat kebebasan = n – 1 = 142 – 1 = 141. 

t α / 2 ( n – 1 ) = t 0.025 ( 141 ) = 3,52  

t =  x - µo 

  s / √ n 

  

Keterangan : 

N  = Sampel  

X  = nilai rata-rata   

µo  = nilai tengah. 

S = standar deviasi.   

 

 

 


