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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 232 responden. Data diperoleh 

berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diajukan saat wawancara. Kemudian 

data diolah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan laboratorium 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

5.2 Gambaran Tempat Penelitian 

Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang berada di 

lantai 2 sisi belakang. Berseberangan dengan poli mata dan poli bedah, sehingga 

tempat duduk menjadi sangat ramai jika poli-poli tersebut sedang praktik. 

Laboratorium terdapat 2 tempat untuk pengambilan sampel, yaaitu satu ruangan 

lengkap dengan kursi dan alat-alat untuk pengambilan darah, dan lainnya adalah 

kamar mandi untuk mengambil sampel urine. Penelitian dilakukan baik setelah 

pasien melakukan pengambilan sampel maupun saat pasien mengambil hasil. 

5.3 Data Demografi 

5.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden adalah perempuan yaitu 168 responden (72%) dan 

responden laki-laki berjumlah 64 responden (28%). 
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Gambar 5.1 

Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

 (Data primer yang diolah, 2018) 

5.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Persebaran usia repsonden dikategorikan menjadi 4 

kelompok. Terdapat 29 responden (12,5%) berusia 21-30 tahun, 52 

resonden (22,4%) berusia 31-40 tahun, 68 responden (29,4%) 

berusia 41-50 tahun, dan 83 responden (35,7%) berusia 51-57. 

 

Gambar 5.2 

Karakteristik Usia Responden 

(Data primer yang diolah, 2018) 
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5.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan data, didapatkan 6 responden (3%) berpendidikan SD, 

22 responden(9%) berpendidikan SMP, 161 responden (69,2%) 

berpendidikan SMA, 41 responden (18%) berpendidikan S1 dan 2 

responden (0,8) berpendidikan S2. 

 
 

Gambar 5.3 

Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden 

(Data primer yang diolah, 2018) 
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Tabel 5.1  Pengaruh Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan 

Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

Variabel 
Sangat puas Puas Cukup puas 

Frek % Frek % Frek % 

Lokasi laboratorium yang strategis 
4 1,7 212 91,5 16 6,8 

Kebersihan laboratorium 
46 

19,8 

 
178 76,5 8 3,4 

Kebersihan dan kenyaman ruang 

tunggu 

71 
30,7 155 66,8 6 2,5 

Tempat duduk yang memadai di ruang 

tunggu 46 19,8 171 73,6 15 6,6 

Adanya petugas pada jam kerja 
77 33,3 149 64,2 6 2,5 

Penyambutan oleh petugas dengan 

ramah 

45 
19,4 158 68,1 29 12,5 

Profesionalitas petugas dalam 

mengambil sampel 83 35,9 147 63,3 2 0,8 

Kesopamsantunan petugas 
78 33,6 152 65,6 2 0,8 

Kebersihan tempat pengambilan 

sampel 73 31,5 155 66,8 4 1,7 

Informasi yang diberikan sebelum 

pengambilan spesimen 2 0,8 215 93,5 13 5,7 

Kecukupan informasi mengenai 

bagaimana penerimaan hasil 

laboratorium 
19 8,19 190 81,9 23 9,91 

Kecukupan informasi mengenai kapan 

penerimaan hasil laboratorium 18 7,76 180 77,6 34 14,64 

Hasil pemeriksaan diterima tepat 

waktu sesuai prosedur 22 9,5 178 76,7 32 13,8 

Pemeliharaan kerahasiaan dan 

kepercayaan 51 22,14 150 64,5 31 13,36 

Kepuasan terhadap pelayanan 
26 11,2 198 85,3 8 3,5 

(Data primer yang diolah, 2018) 
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5.3.4 Lokasi laboratorium yang strategis 

Gambar 5.4 

Distribusi Frekuensi Lokasi Laboratorium yang Strategis 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan gambar 5.4 kategori lokasi laboratorium yang strategis, 

didapatkan distribusi frekuensi tertinggi pada pasien yang puas sebanyak 212 

pasien (91,5%). 

5.3.5 Kebersihan Laboratorium 

Gambar 5.5 

Distribusi Frekuensi Kebersihan Laboratorium 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan gambar 5.5 kategori kebersihan laboratorium, didapatkan 

distribusi frekuensi tingkat kepuasan pasien yang tertinggi adalah pada poin puas 

sebanyak 178 pasien (76,5%)  

Lokasi Laboratorium yang Strategis

Sangat puas

Puas

Cukup puas

91,5%

1
,7

%

6,8%

Kebersihan Laboratorium

Sangat puas

Puas

Cukup puas

76,5%

11,2%

3,4%



34 

 

5.3.6 Kebersihan dan kenyaman ruang tunggu 

Gambar 5.6 

Distribusi Frekuensi Kebersihan dan Kenyaman Ruang Tunggu 
(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.6 kategori Kebersihan dan kenyaman ruang tunggu, 

didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi yaitu pasien yang puas 

sebanyak 155 pasien (66,8%). 

5.3.7 Tempat duduk yang memadai di ruang tunggu

 

Gambar 5.7 

Distribusi Frekuensi Tempat Duduk yang Memadai di Ruang Tunggu 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.7 kategori Tempat duduk yang memadai di ruang tunggu, 

didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi pasien yang puas 
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sebanyak 171 pasien (73,6%). 

5.3.8 Adanya petugas pada jam kerja 

 

Gambar 5.8 

Distribusi Frekuensi Adanya Petugas pada Jam Kerja 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.8 kategori Adanya petugas pada jam kerja, didapatkan 

distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi pada pasien yang puas sebanyak 

149 pasien (64,2%). 

5.3.9 Penyambutan oleh petugas dengan  ramah 

 

Gambar 5.9 

Distribusi Frekuensi Penyambutan oleh Petugas dengan Ramah 

(Data primer yang diolah, 2018) 
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 Berdasarkan tabel 5.9 kategori Penyambutan oleh petugas dengan 

ramah, didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan, pasien yang sangat puas 

sebanyak 45 pasien (19,4%), pasien yang puas sebanyak 158 pasien (68,1%). 

5.3.10   Profesionalitas petugas dalam mengambil sampel 

Gambar 5.10 

Distribusi Frekuensi Profesionalitas petugas dalam mengambil sampel 
(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.10 kategori Profesionalitas petugas dalam mengambil 

sampel, didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan, tertinggi pasien yang 

puas sebanyak 147 pasien (63,3%). 
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5.3.11   Kesopansantunan petugas 

Gambar 5.11 

Distribusi Frekuensi Kesopansantunan petugas 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.11 kategori Kesopansantunan petugas, didapatkann 

distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi pada pasien yang puas sebanyak 

151 pasien (65,8%). 

5.3.12    Kebersihan tempat pengambilan sample 

Gambar 5.12 

Distribusi Frekuensi Kebersihan tempat pengambilan sampel 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.12 kategori Kebersihan tempat pengambilan sample, 

didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan yang tertinggi pasien yang puas 

sebanyak 155 pasien (66,8%). 
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5.3.13 Informasi yang diberikan sebelum pengambilan spesimen

 
Gambar 5.13 

 Distribusi Frekuensi Informasi yang diberikan sebelum pengambilan spesimen 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.13 kategori Informasi yang diberikan sebelum 

pengambilan spesimen, didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi 

pada pasien yang puas sebanyak 215 pasien (93,5%). 

5.3.14  Kecukupan informasi mengenai bagaimana penerimaan hasil laboratorium

Gambar 5.14 

Distribusi Frekuensi Kecukupan informasi mengenai bagaimana penerimaan hasil 

laboratorium 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.13 kategori Kecukupan informasi mengenai bagaimana 

penerimaan hasil laboratorium, didapatkan distribusi  frekuensi tingkat kepuasan, 

tertinggi pada pasien yang puas sebanyak 190 pasien (81,9%). 
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5.3.15 Kecukupan informasi mengenai kapan penerimaan hasil laboratorium

 
Gambar 5.15 

Distribusi Frekuensi Kecukupan informasi mengenai kapan penerimaan hasil  

laboratorium 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.15 kategori Kecukupan informasi mengenai kapan 

penerimaan hasil laboratorium, didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan 

tertinggi pada poin pasien yang puas sebanyak 180 pasien (77,6%). 

5.3.16   Hasil pemeriksaan diterima tepat waktu sesuai prosedur 

 
Gambar 5.16 

Distribusi Frekuensi Hasil pemeriksaan diterima tepat waktu sesuai prosedur 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.16 kategori Hasil pemeriksaan diterima tepat waktu 

sesuai prosedur, didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinggi pada 
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pasien yang puas sebanyak 178 pasien (76,7%). 

5.3.17   Pemeliharaan kerahasiaan dan kepercayaan 

Gambar 5.17 

Distribusi Frekuensi Pemeliharaan kerahasiaan dan kepercayaan 

(Data primer yang diolah, 2018) 

 Berdasarkan tabel 5.17 kategori Pemeliharaan kerahasiaan dan kepercayaan, 

didapatkan distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertingi pada pasien yang puas 

sebanyak 150 pasien (64,5%). 

5.3.18   Kepuasan terhadap pelayanan 

Gambar 5.18 

Distribusi Frekuensi Kepuasan terhadap pelayanan 

(Data primer yang diolah, 2018) 
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 Berdasarkan tabel 5.18 kategori Kepuasan terhadap pelayanan, didapatkan 

distribusi frekuensi tingkat kepuasan tertinngi pada pasien yang puas sebanyak 

198 pasien (85,3%). 

5.4 Analisis Data  

5.4.1 Uji Normalitas Data 

 Menurut Santoso (2010), untuk mengetahui kenormalan sebaran data dapat 

dilakukan dengan menguji kenormalan data dan unstandardize  residual (error) 

nya. 

Tabel 5.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

KEPUASAN 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PELAYANAN TIDAK PUAS .221 8 .200* .885 8 .209 

 PUAS .355 223 .000 .734 223 .000 

(Data primer yang diolah,2018) 

 Jika nikai Sig. <0.05 = data berdistribusi tidak normal.  

 Pada hasil output SPSS yang terdapat pada tabel diatas, menunjukkan nilai 

tidak signifikan untuk unstandardize residual dari seluruh variabel independen 

dan dependen yang akan diuji sebesar 0,000 yang lebih besar dari alpha 0.05. 

Selanjutnya tes menggunakan uji bivariate Mann-Whitney.  
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5.4.2 Uji Bivariat 

 Uji Mann-Whitney 

Tabel 5.3 Mann-Whitney Test 

 PELAYANAN 

Mann-Whitney U 177.000 

Wilcoxon W 213.000 

Z -4.126 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

(Data primer yang diolah,2018) 

 Pengujuan  hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pasien. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan nilai Mann-Whitney = 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien. 

5.4.3 Uji Multivariat 

Tabel 5.4   Uji Regresi Multinominal 

Kepuasan B Wald Sig. Exp(B) 

95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

Lower boud Upper bound 

Cukup 

puas 

Intersep 44.111 19.571 .000    

Pelayanan -.821 19.978 .000 .440 .307 .631 

Puas 
Intersep 7.697 10.082 .001    

Pelayanan -.096 5.665 .017 .908 .839 .983 

(Data primer yang diolah, 2018) 

      Pada analisis ini dapat dibuat dua persamaan regresi multinomial karena Y 

memiliki 3 kategori yaitu, sangat puas, puas dan cukp puas. Pada penelitian ini, 

kategori sangat puas dijadikan pembanding, sehingga didapatkan  rumus: 
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log Y1= α + β1X1 

log Y2= α + β2X1 

         Keterangan: 

log Y1  : kepuasan cukup puas dibanding dengan sangat puas 

log Y2  : kepuasan puas dibanding dengan sangat puas 

α  : konstanta 

β1  : koefisien dari variabel pelayanan 

β2  : koefisien dari variabel pelayanan 

X1   : variabel pelayanan 

Dari rumus tersebut, persamaan logistik dalam penelitian ini adalah: 

 logY1= a+β1X1= -0,821 + 44,111 pelayanan 

  log Y2= a+β2X2= -0,096 + 7,697 pelayanan 

Untuk menentukan pengaruh pelayanan laboratorium Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap kepuasan pasien rawat jalan 

menggunakan uji Wald. Nilai statistik pada persamaan pertama adalah 19,571 dan 

nilai sig. uji wald adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian 

dapat diterima. Nilai statistik pada persamaan kedua adalah 10,082 dan nilai sig. 

Uji Wald adalah 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 maka, hipotesis pada penelitian 

ini diterima. Dengan demikian, nilai β1 pada persamaan pertama adalah -0,821 

dan  nilai β2 pada persamaan kedua adalah -0,096, yang berarti nilai β1 dan β2 

variabel pelayanan tidak sama dengan nol, sehingga kesimpulan yang dapat 

ditarik bahwa variabel pelayanan berpengaruh secara bermakna dengan  kepuasan  

pasien yang puas dan cukup puas.  
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 Nilai Exp(B) yang berarti nilai eksponensial pada regresi multinomial  

sama dengan nilai odds ratio(OR). Nilai OR dari kepuasan ada pada kolom 

EXP(B)1 yaitu sebesar 0,440 (IK95%0,307-0,631). Nilai OR dari kepuasan ada 

pada kolom EXP(B)2 yaitu sebesar 0,908 (IK95%0,839-0,983). Rentang interval 

kepercayaan ≠1 maka OR dikatakan bermakna. Kesimpulan yang dapat ditarik 

bahwa variabel pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien rawat jalan. 

 Pada OR adalah Exp(B) 1 =0,440 artinya pelayanan berpengaruh terhadap  

cukup puas sebesar 0,440 kali. Pada OR adalah EXP(B)2= 0,908 artinya pelayanan 

berpengaruh terhadap puas sebesar 0,908 kali.  

Tabel 5.5 Model Summary 

Nagelkerke .246 

Tabel tersebut untuk menentukan pengaruh dari pelayanan terhadap kepuasan 

menggunakan angka dari Nagelkerke, yaitu 0,246 yang berarti pengaruh 

pelayanan terhadap kepuasan adalah 24,6% sisa 75,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 


