
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin di 

Bandar Lampung. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah semua pasien 

yang berobat pada tahun 2012. 

B. Populasi dan Sampel. 

1. Populasi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa populasi pengunjung (pasien) di 

Puskesmas Swadana di Puskesmas Kedaton sebesar 52066 pasien dan di 

Puskesmas Tamin sebesar 37272 pasien. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien Puskesmas Swadana di Puskesmas Kedaton 

dan Puskesmas Tamin 

2. Sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Jumlah populasi yang terlalu besar tidak memungkinkan peneliti meneliti 

seluruhnya. Untuk mendapatkan responden yang dapat mewakili populasi maka 

dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampel melalui rumus berikut : 
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Keterangan : 

B = bound of error sebesar 90%, jadi B = 0,1 

n = besarnya sampel 

N = besarnya populasi 

P = rasio dari unsur-unsur sampel yang memenuhi criteria 

D = standar penyimpangan 

(Nazir, 1983) 

Maka didapatkan jumlah sampel untuk Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin 

sebesar : 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

n = 99,988808 

n = 100 

Dalam penelitian ini tekhnik pengambilan sampel dilakukan secara acak 

sederhana (Simple Random Sampling). Yaitu siapa saja pasien yang kebetulan 

sedang berobat saat peneliti melakukan pengumpulan data melalui angket dapat 
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digunakan menjadi sampel sebagai sumber data. Adapun alasan menggunakan 

tekhnik ini karena semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjadi anggota sampel. 

 

C. Pengumpulan Data 

 

1. Data primer 

a. Data kelangsungan lokasi Puskesmas, cara pengumpulan data dengan 

      memakai kuesioner yang telah dipersiapkan 

b. Data potensi provider, yang diteliti gedung dilihat kenyamanan dan 

kebersihan,  variasi jasa pelayanan, jam buka pelayanan, dan hari buka 

pelayanan. Cara pengumpulan data dengan  observasi dengan daftar isian. 

c. Data pelanggan, dengan cara wawancara dengan pelanggan setelah 

dilayani. 

 

 

 

 

2. Data sekunder 

a. Data pendapatan, biaya, cost recovery, kebijakan tarif, pelanggan (sumber   

  pembiayaan). Data dikumpulakan dengan observasi, telah dan mencatat    

dokumen-dokumen dan lainnya yang terkait di Puskesmas Unit Swadana. 

Data dan biaya bersumber dari retribusi Puskesmas. 

b. Data SDM, dengan observasi, telah dan mencatat dari dokumen 

kepegawaian Puskesmas dengan menggunakan daftar isian. 

c. Data jumlah Puskesmas di Bandar Lampung. Data bersumber dari Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung 
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D. Skala Pengukuran. 

Skala pengukuran menurut Sugiyono dalam Hasan (2002:70) adalah kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada di dalam alat ukur. Dengan menggunakan alat ukur tersebut dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini skala 

pengukuran yang digunakan adalah jenis skala Likert. Menurut Hasan (2002:72) 

Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variable penelitian 

(fenomena social spesifik) sperti sikap, pendapat dan persepsi social seseorang 

atau kelompok orang. 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat kepuasan, biaya, pelayanan pasien 

dalam berobat maka digunakan skala Likert. Pemberian bobot skor diukur dengan 

skala Likert dengan rentang satu sampai lima (Hasan,2002:72) yang dijabarkan 

sebagai berikut :  

 Jawaban sangat baik/sangat setuju, dengan skor 5. 

 Jawaban cukup baik/setuju, dengan skor 4. 

 Jawaban sedang/ragu-ragu, dengan skor 3. 

 Jawaban kurang baik/tidak setuju, dengan skor 2. 

 Jawaban sangat tidak baik/sangat tidak setuju, dengan skor 1. 

E. Alat Analisis  

1. Pengujian Valditas dan Reliabilitas 

Validitas dan rliabilitas. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori pengukuran 

sikap. Dimana dalam melakukan pengujian ini cukup memenuhi kevalidan 

kontruksi. Berbeda dengan pengukuran prestasi (achievement) dan efektifitas 
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pelaksanaan program yang bertujuan dalam penelitian kesini harus memenuhi 

validitas isi dan kontruksi. 

 

UJi validitas dilakukan untuk menemukan kesahihan dan keandalan instrument 

penelitian. Pengujian dilakukan dengan teknik analisis korelasi produk moment 

(Arikunto, 2002:) 

 

r =  
 

 

 

 

Keterangan: 

N = Banyaknya pasangan data 

X = Varibel pertama 

Y = Variabel kedua 

 = Jumlah 

 

Sedangkan uji reliabilitas pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang 

menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan 

kaidah alpha cronbach, karena instrumen yang digunakan mempunyai tentang 

nilai, dengan rumus (Arikunto,2002,152) 

r=  

Keterangan: 

r = Reliabilitas Instrumen 
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K = Yang disebut sebagai indeks korelasi dua belahan instrument 

 = Jumlh butir varians 

 =  Varians total 

 

Selanjutnya indeks relibialitas diinterpretasikan dengan menggunakan table 

interpretasi r  untuk menyimpulkan bahwa  alat ukur yang digunakan cukup atau 

tidak reliable. Nilai interpretasi reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Interpretasi Nilai r 

 

Besarnya nilai Interpretasi 

0,800-1,00 Sangat Kuat 

0,600-0.800 Kuat 

0,400-0,600 Sedang 

0,200-0,400 Rendah 

0,000-0,200 Sangat Rendah 

Tabel 4. Interpretasi Nilai r 

Sumber  : Sugiyono,2007: 183 

 

2. Pengujian Regresi  

Setelah melewati proses sebelumnya, data yang didapatkan disiapkan untuk 

selanjutnya dimasukkan dalam proses regresi dengan bantuan program SPSS 16 

for window, dengan persamaan sebagai berikut : 

 

Dimana 

Y = Kelangsungan Puskesmas 

X1 = Biaya Pengobatan 

X2 = Pelayanan 

X3 = Kepuasan Pasien 

3. Pengujian Asumsi Klasik 
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Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (Best Linear 

Unbias Estimator /BLUE) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode 

kuadrat terkecil (Least Squares), perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui 

model regresi yang dihasilkan dengan jalan memenuhi  persyaratan asumsi klasik 

yang meliputi : 

a. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghazali (2005:91) Uji asumsi Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independent. 

 

Jika terjadi korelasi variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat masalah Multikolinieritas atau disebut independen yang nilai korelasi 

antara sesame variabel independen sama dengan nol. 

 

Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat dideteksi dari besarnya VIF 

(Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. Apabila nilai VIF tidak 

melebihi angka 4 atau 5 maka model regresi bebas dari masalah multiko (Hines 

dan Douglas, 1999:490). Dan suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak 

terdapat gejala Multikolinieritas. 

 

b. Uji  Autokorelasi  

Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier berganda ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi autokorelasi 

(Ghazali,2005:95) 
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Menurut Singgih (2005:219), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi , 

melalui model Durbin Watson yang dapat dilakukan melalui program SPSS, 

dimana secara umum dapat diambil patokan  yaitu: 

 Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif. 

 Jika angka D-W dibawah +2, berarti autokorelasi negatif. 

 Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Uji  Heteroskedastisitas 

Menurut Ghazali (2005:105) tujuan dari asumsi regresi linier berganda. 

Heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain jika tetap maka disebut homokedasitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. 

Menurut Suliyanto (2005:73), untuk mendeteksi gejala Heteroskedastisitas, 

melalui metode park gleyser dengan menggunakan program SPSS. Melalui 

metode ini jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha-nya (0,05), maka 

dapat dipastikan model tidak mengandung unsure Heteroskedastisitas. Dikatakan 

tidak terjadi Heteroskedastisitas apabila: t-hitung <t-tabel atau sig-t> . 

4. Uji Hipotesis 

 

a. Uji F 

 

Uji F adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersamaisama terhadap variabel terikat (Ghozali,2007). 

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai F hitung lebih besar 

dari nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 
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semua variabel independen secara simultan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b. Uji T 

 

Uji instrument digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel 

bebas secara parsial terhadap varabel terikat, menggunakan uji masing-masing 

koefisien regresi mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap 

variabel terikat, Sugiyono (2005:233) 

 
Dimana : 

r = koefisien Regresi  

n = Jumlah Responden 

t = Uji Hipotesis 
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F. Gambaran Umum 

a. Puskesmas Perawatan Kedaton 

 

Puskesmas Kedaton berdiri pada tanggal 2 Mei 1970 yang awalnya dikenal 

dengan nama Health Center (HC) Kedaton. HC ini didirikan berdasarkan 

permintaan Kepala Negeri Balau yang menyadari akan pentingnya pelayanan 

kesehatan. Menurut Surat Keputusan Gubernur pada tahun 1982 Nomor 

6/09/HC/1982 (SK Gubernur TK I Lampung), HC Kedaton membawahi beberapa 

Puskesmas antara lain Puskesmas Natar, Karang Anyar, Way Galih dan 

Puskesmas Tanjungan sampai tahun 1985. Pada bulan Maret 1985 HC Kedaton di 

ubah statusnya dari pelaksanaan teknis menjadi Puskesmas. Hal ini berdasarkan 

ketetapan Dinas Kesehatan Tingkat II Kota Madya Bandar Lampung. 

 

1. Data Program Puskesmas  

 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka kegiatan 

pelayanan kesehatan tersebut tidak terlepas dari kegiatan usaha pokok 

sebagaimana tercantum di dalam mikro planning Puskesmas Perawatan Kedaton. 

Adapun program usaha Puskesmas tersebut adalah : 
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a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

b. Keluarga Berencana (KB) 

c. Usaha peningkatan gizi 

d. Kesehatan lingkungan  

e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 

f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) 

g. Pengobatan 

h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

i. Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKEMAS) 

j. Kesehatan gigi dan mulut 

k. Laboratorium 

l. Pencatatan dan pelaporan 

m. Imunisasi 

n. Pembinaan olahraga 

o. Usia lanjut 

p. Kesehatan mata 

q. Pembinaan pengobatan tradisional  

r. Kesehatan jiwa 
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b. Gambaran Umum Puskesmas Tamin 

 

Puskesmas Tamin ini sebenernya dahulu lebih banyak dikenal sebagai puskesmas 

simpur. Puskesmas ini didirikan pada tahun 1958, yang semula berada di Jalan 

Kartini No.24, karena perkembangan penduduk sangat pesat maka pada tahun 

1970 Puskesmas Tamin atau Simpur di pindah ke Jalan Tamin No.121, Kelapa 

Tiga. Dari tahun 1958-1967 masih merupakan balai pengobatan yang semua 

alatnya dari WHO dan UNICEF yang semula dimiliki oleh kota praja. semua 

inventaris berasal dari kota praja yang diawasi oleh Dewan Pertimbangan Daerah 

atau Badan Pekerja Harian atau dokter kota dan laporan diserahkan kepada 

keresidenan Lampung. 

 

G. Identitas Responden 

Analisis Berdasarkan Tanggapan Responden 

Penelitian dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang 

pasien di Puskesmas Perawatan Kedaton dan 100 orang pasien di Puskesmas 

Tamin yang sedang berobat. Penentuan sampel ini dengan menggunakan system 

random sampling.  

Berikut adalah beberapa tanggapan responden atas beberapa pertanyaan pada 

kuesioner yang diberikan. Berdasarkan penyebaran kuisioner terhadap 100 

responden yaitu mereka yang menjadi pasien Puskesmas Perawatan Kedaton dan 

Puskesmas Tamin di Bandar Lampung. 
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1. Jenis Kelamin 

 

Tabel 5. Jenis Kelamin Pasien/Responden di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas 

Tamin 

Jenis Kelamin Pasien Puskesmas 

Kedaton dan Pasien 

Puskesmas Tamin 

Pria 41 

Wanita 59 

Jumlah Responden 100 

Sumber : Data diolah, 2013 

Menurut tabel 4 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden dalam hal berobat 

di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin tidak jauh berbeda, pria di 

Puskesmas Kedaton  dan Pasien Puskesmas Tamin 41 orang yang memiliki 

persentase sebesar 41% dan wanita berjumlah 59 orang yang memiliki persentase 

sebesar 59%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin wanita 

paling banyak berobat di Puskesmas Swadana di Puskesmas Kedaton dan 

Puskesmas Tamin. 
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2. Umur. 

Tabel 6.Umur pasien/responden di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. 

Umur Pasien Puskesmas 

Kedaton dan 

Puskesmas Tamin 

 

< 20 tahun 14 

21-30 tahun 23 

31-40 tahun 23 

41-50 tahun 28 

> 51 tahun 12 

Jumlah Responden 100 

Sumber : Data diolah, 2013 

Menurut tabel 5 menunjukkan bahwa umur < 20 tahun mempunyai responden 

sebanyak 14 orang (14%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin, 11 orang 

(11%). Umur 21-30 tahun mempunyai responden sebanyak 23 orang (23%) di 

Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. Umur 31-40 tahun mempunyai 

responden sebanyak 23 orang (23%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas 

Tamin. 41-50 tahun mempunyai responden sebanyak 28 orang (28%) di 

Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. > 51 tahun mempunyai rsponden 

sebanyak 12 orang (12%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berobat di Puskesmas Swadana, 

Puskesmas Kedaton maupun Puskesmas Tamin lebih banyak yang berumur 21-30 

tahun. 
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3. Pendapatan  

Tabel 7. Pendapatan Pasien/Responden di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas 

Tamin. 

Pendapatan Pasien Puskesmas 

Kedaton dan 

Puskesmas 

Tamin 

< 500.000 11 

500.000 – 1.000.000 28 

1.000.000 – 2.000.000 39 

> 2.000.000 22 

Jumlah Responden 100 

Sumber : Data diolah, 2013 

Tabel 6 menjelaskan bahwa pasien yang berpendapatan < 500.000 mempunyai 

responden sebanyak 11 orang (11%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas 

Tamin. Pendapatan 500.000 – 1.000.000 mempunyai responden sebanyak 28 

orang (28%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. Pendapatan 1.000.000 

– 2.000.000 mempunyai responden sebanyak 39 orang (39%) di Puskesmas dan 

Puskesmas Tamin. Pendapatan > 2.000.000 mempunyai responden sebanyak 22 

orang (22%) di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pasien dengan tingkat pendapatan 1.000.000-2.000.000 

paling banyak. 
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4. Fasilitas Penggunaan Pasien. 

Tabel 8. Fasilitas Penggunaan Pasien di Puskesmas Kedaton dan Puskesmas 

Tamin. 

Fasilitas Penggunaan 

Pasien 

Pasien Puskesmas 

Kedaton 

           Biaya 28 

ASKES 33 

Jamkesmas/Jamkesda 39 

Jumlah Responden 100 

Sumber : Data diolah, 2013 

Tabel 7 menjelaskan bahwa pasien yang datang untuk berobat dengan biaya 

mempunyai responden sebanyak 28 orang (28%) di Puskesmas Kedaton dan 

Puskesmas Tamin. Pasien yang datang berobat dengan menggunakan kartu 

ASKES mempunyai responden sebanyak 33 orang (33%) di Puskesmas Kedaton 

dan Puskesmas Tamin. Pasien yang datang berobat dengan menggunakan kartu 

Jamkesmas/Jamkesda mempunyai responden sebanyak 39 orang (39%) di 

Puskesmas Kedaton dan Puskesmas Tamin. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pasien yang datang berobat menggunakan kartu Jamkesmas/Jamkesda 

paling banyak datang untuk berobat. 


