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IV HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Validitas dan Reliabilitas. 

Untuk perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen item masing-masing 

variabel pada penelitan yang dilakukan menggunakan program SPSS 16.0 for 

Windows. Keseluruhan uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Biaya Pengobatan (X1) 

Tabel 9 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Biaya Pengobatan (X1) 

Correlations 

  X1 

X1.1 Pearson Correlation .735
**

 

.000 

100 

Sig. (2-tailed) 

N 

X1.2 Pearson Correlation 

 

.809
**

 

.000 

100 Sig. (2-tailed) 

N 

Alpha 0,811 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data Diolah, 2013. 

Keterangan : 

X1 = Biaya Pengobatan. 

X1.1 = Item 1 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena harga obat sangat  

      Terjangkau 

X1.2 = Item 2 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena biaya berobat yang  

      sangat terjangkau  
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Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara item 

terhadap variable biaya (X1), dikatakan valid karena berada dibawah probabilitas 

0,05 sebesar 0,00. Koefisien reliabilitas dengan menggunakan alpha Cronbach 

dapat diketahui alphanya sebesar 0,811 yang berarti alphanya diatas 0,60 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut reliable. 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelayanan (X2). 

Tabel 10 : Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelayanan (X2). 

Correlations 

 

  X2 

X2.1 Pearson Correlation .456
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.2 Pearson Correlation .640
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.3 Pearson Correlation .524
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.4 Pearson Correlation .667
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.5 Pearson Correlation .456
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.6 Pearson Correlation .640
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.7 Pearson Correlation .524
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X2.8 Pearson Correlation .667
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

Alpha 0,736 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Sumber : Data Diolah, 2013. 

Keterangan : 

X2 = Pelayanan. 
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X2.1 = Item 1 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena perhatian  

      Puskesmas Swadana terhadap keluhan kesehatan pasien.  

X2.2 = Item 2 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena proses pelayanan  

       berobat yang mudah dan cepat 

X2.3 = Item 3 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena penangan  

                           pelayanan dalam jasa di Puskesmas Swadana membuat pasien  

                           merasakan kenyamanan dalam penanganan 

X2.4 =Item 4 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena pelayanan  

      yang baik sehingga pasien berminat untuk kembali berobat di  

      Puskesmas Swadana 

X2.5 = Item 5 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena  

                           pelayanan yang ramah dan baik 

X2.6 = Item 6 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena citra Puskesmas  

       Swadana yang baik 

X2.7 = Item 7 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena perhatian  

       pelayanan Puskesmas Swadana kepada keluhan kesehatan pasien 

X2.8 = Item 8 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena pelayanan hari dan  

      jam yang non stop operasional Puskesmas sehingga  

                           mempermudah anda ingin berobat 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara item 

terhadap Variable Pelayanan  (X2), dikatakan valid karena berada dibawah 

probabilitas 0,05 sebesar 0,00. Koefisien reliabilitas dengan menggunakan alpha 

Cronbach dapat diketahui alphanya sebesar 0,736  yang berarti alphanya diatas 

0,60  sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut reliable. 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Pasien (X3). 

Tabel 11 : Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Pasien (X3). 

Correlations 

  X3 

X3.1 Pearson Correlation .362
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X3.2 Pearson Correlation .411
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X3.3 Pearson Correlation .332
**

 

Sig. (2-tailed) .001 

N 100 

X3.4 Pearson Correlation .492
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

X3.5 Pearson Correlation .629
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 100 

   

Alpha 0,604 

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data Diolah, 2012. 

Keterangan :  

X3 = Kepuasan Pasien 

X3.1 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena merasakan kepuasan   

             berobat di Puskesmas Swadana. 

X3.2 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena akses sangat muda     

            dalam menuju ke Puskesmas Swadana. 

X3.3 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena lokasi Puskesmas  

 Swadana berada pada tempat yang strategis. 

X3.4 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena kecanggihan  



 46 

            alatnya  yang sesuai dengan standarisasi pengobatan dan kebutuhan. 

X3.5 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena citra Puskesmas  

   Swadana yang sudah sesuai dengan standarisasi pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara item 

terhadap Variable Kepuasan Pasien (X3), dikatakan valid karena berada dibawah 

probabilitas 0,05 sebesar 0,00. Koefisien reliabilitas dengan menggunakan alpha 

Cronbach dapat diketahui alphanya sebesar 0,604 yang berarti alphanya diatas 

0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut reliable. 

4. Uji Validitas dan Reliabiltas Variabel Pengembangan Puskesmas (Y). 

Tabel 12 : Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengembangan Puskesmas (Y). 

Correlations 

 

  Y 

Y1.1 Pearson Correlation .738
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

100 N 

Y1.2 Pearson Correlation .736
**

 

.000 

100 

Sig. (2-tailed) 

N 

  0,780 

Alpha 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber Data Diolah, 2013. 

Keterangan : 

Y = Pengembangan Puskesmas 

Y1.1 = Item 1 = Pasien berobat di Puskesmas Swadana karena Perkembangan  

   Puskesmas yang bertambah baik. 
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Y1.2 = Item 2 = Pasien berminat berobat di Puskesmas Swadana karena  

                Puskesmas sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan  

    sekarang. 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara item 

terhadap Variable Pengembangan Puskesmas (Y), dikatakan valid karena berada 

dibawah probabilitas 0,05 sebesar 0,00. Koefisien reliabilitas dengan 

menggunakan alpha Cronbach dapat diketahui alphanya sebesar 0,780 yang 

berarti alphanya diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut 

reliable. 

B. Hasil Pengujian Asumsi Klasik. 

1. Uji Multikolinieritas. 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya koreasi antara peubah bebas. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (Multikol). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara peubah bebas. Untuk mendeteksi 

adanya multikolinieritas dapat dilihat dari VIF (variance inflation factor) dan 

tolerance (Singgih Santoso,2002:112). Pedoman suatu model yang bebas 

Multikolinieritas yaitu mempunyai nilai VIF < 5. Dari hasil analisi diperoleh nilai 

VIF untuk masing-masing peubah seperti yang tercantum pada tabel berikut : 
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Tabel 13 : Hasil Uji Multikolinieritas 

Varibel Bebas VIF Keterangan 

Biaya Pengobatan (X1) 1.043 Non Multikolinieritas 

Pelayanan (X2) 1.044 Non Multikolinieritas 

Kepuasan Pasien (X3) 1.008 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data Diolah, 2013. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas seperti yang tercantum pada tabel 

12, dapat diketahui bahwa masing-masing peubah mempunyai nilai VIF kurang 

dari 5. Sehingga dapat dikatakan model regresi yang digunakan adalah bebas 

multikolinieritas. 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena obervasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainya. Dengan kata lain, masalah ini sering kali ditemukan apabila 

kita menggunakan data runtut waktu. Hal ini disebabkan “gangguan” pada 

seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya 

(Ananta,1987:74). Pemeriksaan Autokorelasi menggunakan metode Durbin-

Watson, dimana jika nilai DW diantara -2 sampai 2, maka asumsi tidak terjadi 

autokorelasi. 
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Tabel 14 : Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mod

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .808
a
 .653 .642 .93499 1.196 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Biaya pengobatan (X1),  Pelayanan (X2), 

Kepuasan Pasien (X3) 

  

b. Dependent Variable: Y    

Sumber : Data Diolah,2013. 

Dari perhitungan diperoleh nilai DW sebesar 1.196, karena nilai ini berada 

diantara -2 dan 2, maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model ini regresi terjadi 

ktidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka 

persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non Heteroskedastisitas atau homoskedasitas. Hasil uji heterokedastisitas 

ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 15 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Bebas R Sig   Keterangan 

Biaya pengobatan (X1)   0.128 0,203 Homoskedasitas 

Pelayanan (X2) 0.807 0,000 Homoskedasitas 

Kepuasan Pasien (X3) 0.075 0,458 Homoskedasitas 

 Sumber : Data Diolah,2013. 
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C. Hasil Pengujian Regresi. 

Setelah melewati proses analisis faktor, data yang didapatkan disiapkan untuk 

selanjutnya dimasukkan dalam proses regresi dengan bantuan program SPSS 16 

for windows, dengan persamaan berikut :  

 

Dimana : 

Y = Pengembangan Puskesmas 

X1 = Biaya Pengobatan  

X2 = Pelayanan 

X3 = Kepuasan Pasien 

Setelah proses pengolahan dengan analsis regresi yang menggunakan alat bantu 

SPSS 16 for windows,  maka didapatkan hasil-hasil analisis yang ada di tabel 

berikut ini : 

Tabel 16 : Hasil Uji Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

-2.254 1.968  -1.146 .255 

X1 .055 .134 .025 .409 .684 

X2 .280 .021 .811 13.19

3 

.000 

X3 .021 .055 .023 .385 .701 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data Diolah,2013. 

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat disimpulkan koefisien-koefisien akan 

membentuk persamaan berikut ini : 
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Pengembangan Puskesmas = -2.254 + 0,55 Biaya Berobat + 0,280 Pelayanan +  

 0,021 Kepuasan Pasien 

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta (α) 

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel 

terikat (pengembangan puskesmas) sebesar -2,254. 

2. Variabel Biaya Pengobatan (X1) Terhadap Variabel Pengembangan 

Puskesmas 

Nilai koefisien variabel motivasi untuk variabel X1 sebesar 0,055. Ini 

menunjukkan bahwa variabel biaya pengobatan mempunyai pengaruh yang 

siginifikan terhadap pengembangan puskesmas. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan variabel biaya pengobatan satu satuan maka variabel 

pengembangan puskesmas (Y) akan naik sebesar 0,055 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

3. Variabel Pelayanan (X2) Terhadap Variabel Pengembangan Puskesmas 

Nilai koefisien variabel biaya pengobatan untuk variabel X2 sebesar 0,280. Ini 

menunjukkan bahwa variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang 

siginifikan terhadap pengembangan puskesmas Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan variabel pelayanan satu satuan maka variabel 

pengembangan puskesmas (Y) akan naik sebesar 0,280 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 

4. Variabel Kepuasan Pasien (X3) Terhadap Variabel Pengembangan Puskesmas. 

Nilai koefisien Biaya Pengobatan X3 sebesar 0,021. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan variabel Kepuasan Pasien satu satuan maka variabel 
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Pengembangan Puskesmas (Y) akan naik sebesar 0,021 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

D. Hasil Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan 

yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar 

daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel berikut ini 

Tabel 17 Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

157.786 3 52.595 60.163 .000
a
 

Residual 83.924 96 .874   

Total 241.710 99    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data Diolah,2013. 

Dari Tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 60,163 dengan nilai probabilitas 

(sig)=0,000. Nilai Fhitung  (60,163) > Ftabel (2,46), dan nilai sig. lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 < 0,05; maka H0 diterima, berarti secara 

bersama-sama (simultan) variabel biaya pengobatan, pelayanan,dan kepuasan 

pasien berpengaruh signifikan terhadap pengembangan puskesmas. 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi 
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akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 

2005:125). 

 

Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi 

terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 

dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil 

mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 18. Hasi Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .808
a
 .653 .642 .93499 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2   

b. Dependent Variable: Y    

Sumber : Data Diolah,2013 

Berdasarkan tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa variabel biaya pengobatan, 

pelayanan,dan kepuasan pasien berpengaruh sebesar 65,3% terhadap 

pengembangan puskesmas. Sedangkan sisanya sebesar 34,7% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square di atas 5% atau cenderung 

mendekati nilai 1 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel 

independen  dalam menjelaskan variasi variabel sangat tinggi. 
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E. Hasil Uji T 

Tabel 19. Hasi Uji T. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

-2.254 1.968  -1.146 .255 

X1 .055 .134 .025 .409 .684 

X2 .280 .021 .811 13.19

3 

.000 

X3 .021 .055 .023 .385 .701 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data Diolah,2013 

Dengan menggunakan tabel hasil uji regresi, kita dapat melakukan uji t. Yaitu 

dengan membandingkan signifikasi t dengan interval keyakinan alpha 5 %. 

Uraiannya sebagai berikut : 

1. Variabel Biaya Pengobatan 

Uji t terhadap variabel biaya pengobatan (X1) didapatkan t hitung sebesar 0,409 

dengan signifikansi t sebesar 0,684. Karena signifikansi t lebih besar dari 5% 

(0,684 ≥ 0,05) sehingga Ho diterima, maka secara parsial variabel biaya 

pengobatan (X1) tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan 

puskesmas. Dari hasil analisis ini dapat diinterpretasikan bahwa harga obat sangat 

terjangkau, dan biaya berobat yang sangat terjangkau mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap pengembangan puskesmas. 
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2. Variabel Pelayanan. 

Uji t terhadap variabel pelayanan (X2) didapatkan t hitung sebesar 13,193 dengan 

signifikansi t sebesar 0,000. Karena signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,05 ≥ 

0,000) sehingga Ho ditolak, maka secara parsial variabel pelayanan (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan puskesmas. Dari hasil 

analisis ini dapat diinterpretasikan bahwa perhatian terhadap keluhan kesehatan 

pasien, proses pelayanan berobat yang mudah dan cepat, merasakan kenyamanan 

dalam pelayanan, pelayanan yang baik sehingga pasien datang berobat kembali, 

sentuhan pelayanan yang ramah dan baik, citra puskesmas yang baik, perhatian 

tiap sentuhan pelayanan puskesmas terhadap kesehatan pasien, dan pelayanan hari 

dan jam yang non stop operasional Puskesmas sehingga mempermudah ingin 

berobat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pengembangan 

puskesmas. 

3. Variabel Tingkat Kepuasan Pasien. 

Uji t terhadap variabel tingkat kepuasan pasien (X3) didapatkan t hitung sebesar 

0,385 dengan signifikansi t sebesar 0,701. Karena signifikansi t lebih besar dari 

5% (0,701 ≥ 0,05) sehingga Ho diterima, maka secara parsial variabel tingkat 

kepuasan pasien (X3)  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengembangan puskesmas. Dari hasil analisis ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kepuasan pasien berobat, akses yang sangat mudah menuju puskes, lokasi yang 

berada ditempat yang strategis, kecanggihan alatnya yang sudah sesuai dengan 

standarisasi yang ada, dan citra yang baik sesuai dengan standarisasi puskesmas 

dengan standarisasi yang sudah ada dalam pengobatan dan kebutuhan mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap pengembangan puskesmas. 


