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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H.

Abdul Moeloek

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul MoeloekProvinsi

Lampung didirikan sejak tahun 1914 oleh perkebunan

(Onderneming) pemerintah Hindia Belanda untuk merawat buruh

perkebunan, waktu itu bangunan Rumah Sakit semi permanen

dengan kapasitas 100 tempat tidur.

Pada tahun 1942-1945 sebagai rumah sakit untuk merawat

tentara jepang.Dari tahun 1945-1950 sebagai Rumah Sakit Umum

dikelola oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.Dari tahun

1950-1964 sebagai Rumah Sakit Umum dikelola Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan. Dari ahun 1964-1965 sebagai Rumah

Sakit Umum dikelola Kotamadya Tanjung Karang, sejak tahun

1965 sampai sekarang Rmah Sakit Umum Provinsi Lampung

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Provinsi Lampung No:G/180/b/HK/1984 Pada tanggal 17 Agustus

1984 nama Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung diganti menjadi
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Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek. Berdasarkan

SuratKeputusan Menteri keseatan RI

No.1163/MenKes/SK/XII/1993 ditetapkan menjadi Rumah Sakit

Kelas B Non Pendidikan.Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi

Lampung Nomor : 8 Tahun 1995 RSU Dr.H.Abdul Moeloek

Provinsi Daerah Tingkat I Lampung diubah menjadi Dr.H.Abdul

Moeloek Provinsi daerah tingkat I Lampung, disahkan oleh

Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 168

Tanggal 28 November 1995.

RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung melalui

peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 12 tahun 2000

tanggal 8 juni 2000 (Persetujuan DPRD Provinsi Lampung Nomor

13 Tahun 2000 tanggal 8 Juni 2000) ditetapkan menjadi  Rumah

Sakit Unit Swadana Daerah. Dalam rangka tertib pelaksanaannya

telah dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) melalui

Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 25 tahun 2000

tanggal 25 juli tahun 2000 tentang JUKLAK Perda Nomor 12

tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor

10 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja

lembaga teknis daerah Provinsi lampung maka RSUDDr.H.Abdul

Moeloek ditetapkan sebagai suatu lembaga teknis  daerah Provinsi

Lampung yang merupakan unsure pendukung tugas Gubernur dan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
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melaui Sekretaris Daerah dan telah diubah dengan Perda No.12

tanggal 9 Desember tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja

Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Pada tahun 2008 Rumah Sakit Umum  Dr.H.Abdul

Moeloek telah ditetapkan sebagai Rumah sakit Tipe B Pendidikan

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.HK/03.05/I/2603/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum

Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit

pendidikan.

Saat ini RSUDAM telah menetapkan PPK-BLUD dengan

Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 24 September 2009

Nomor : G/605/B.V/HK/2009 Tentang Penetapan Rumah Sakit

Umum Daerah (RDUD)  Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung

Sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(PPK-BLUD).

Sejak Berdiri hingga saat ini RSUD Dr.H.Abdul Moeloek

telah mengalami lebih dari 20 kali pergantian Direktur RSUDAM,

yang paling lama menjabat sebagai Direktur adalah Dr.H.Abdul

Moeloek yaitu selama 17 tahun, dan saat ini beliau diabadikan

menjadi nama rumah sakit (RSUD Dr.H.Abdul Moeloek).
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b. Visi, Misi dan Moto Rumah Sakit Abdul Moeloek

 Visi

Adapun Visi dari Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek

adalah :

“Menjadi Rumah Sakit Profesional Kebanggaan

Masyarakat Lampung”

 Misi

Misi Dari Rumah Sakit Dr. H Abdul Moelek yaitu :

1) Memberikan Pelayanan Prima disegala bidang.

2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pusat

pelayanan unggulan.

3) Membentuk sumber daya professional bidang

kesehatan.

4) Menjadikan pusat penelitian bidang kesehatan.

 Moto

Moto dari Rumah Sakit Abdul Moeloek adalah :

“ASRI (Aktif, Segera, Ramah, dan Inovatif)”.

c. Struktur Organisasi

a) Struktur organisasi BPJS kesehatan (lampiran)

b) Struktur organisasi Rumah Sakit Abdul Moeloek (lampiran)

d. Tingkat pendidikan karyawan BPJS kesehatan Bandar

Lampung
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Tabel 4.1
Tingkat pendidikan karyawan PT BPJS kesehatan Bandar

Lampung

No Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 M.KES 30 Orang 13%

2 MM 40 Orang 18%

3 MH 40 Orang 18%

4 DOKTER 60 Orang 26%

5 SE 9 Orang 4%

6 SH 2 Orang 1%

7 SKM 12 Orang 5%

8 SE.AKT 2 Orang 1%

9 SIP 10 Orang 4%

10 D3. Ekonomi 6 Orang 3%

11 D3. Keperawatan 16 Orang 7%

TOTAL 227 Orang 100%

2. Hasil Data Penelitian

a. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum

responden yang berdasarkan jenis kelamin dan usia . Penelitian ini

dilakukan pada karyawan BPJS di Rumah Sakit Abdul Moeloek

dan kantor BPJS Raja Basa pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 15

Agustus 2016 dengan jumlah responden 23 orang yaitu 10 orang
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yang berada di Rumah Sakit Abdul Moeloek dan 13 orang yang

berada di BPJS Raja Basa.

1) Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1 Laki-laki 12 Orang 55%

2 Perempuan 11 Orang 45%

Total 23 Orang 100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Tabel 4.1 tersebut menunjukan bahwa responden dengan

jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang atau sebesar 55% dan

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang

atau sebesar 45% perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan

sebesar 10%.

2) Usia Responden

Tabel 4.3

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan usia

No Usia Jumlah Persentase (%)

1 20-30 tahun 9 Orang 40%

2 30-40 tahun 9 Orang 40%

3 >40 tahun 5 Orang 20%

Total 23 Orang 100%

Sumer: Data primer diolah tahun 2016
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Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui

bahwa responden yang berusia 20-30- tahun berjumlah 9 orang

atau sebesar 40%.Responden yang berusia 30-40 tahun berjumlah

9 orang atau sebesar 40% dan responden yang berusia >40 tahun

berjumlah 5 orang atau sebesar 20%.

b. Distribusi Jawaban Responden

1) Gambaran distribusi jawaban

a) Variabel X1 (Reward)

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel

Reward dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut

Tabel 4.4

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel
Reward

No Pertanyaan SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 X1.1 15 65% 8 35% 0 0 0 0 0 0 23 100

2 X1.2 3 13% 20 87% 0 0 0 0 0 0 23 100

3 X1.3 13 56% 10 44% 0 0 0 0 0 0 23 100

4 X1.4 1 4% 15 65% 7 31% 0 0 0 0 23 100

5 X1.5 0 0 12 52% 11 48% 0 0 0 0 23 100

6 X1.6 13 56% 10 44% 0 0 0 0 0 0 23 100

7 X1.7 8 35% 15 65% 0 0 0 0 0 0 23 100

8 X1.8 2 8% 14 61% 7 30% 0 0 0 0 23 100
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9 X1.9 3 13% 16 70% 4 17% 0 0 0 0 23 100

10 X1.10 13 56% 10 44% 0 0 0 0 0 0 23 100

11 X1.11 20 87% 3 13% 0 0 0 0 0 0 23 100

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden

menjawab setuju.Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item

1 yaitu tanggung jawab membuat lebih disiplin dalam pekerjaan

sebesar 87% atau 20 responden.Sedangkan hasil terkecil yaitu

terdapat pada item 9 sebesar 17% atau 4 responden.Jadi dapat

dikatakan bahwa karyawan BPJS setuju apabila tanggung jawab

membuat karyawan lebih disiplin dalam bekerja.

b) Variabel X2 ( Punishment)

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel

punishment dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.5
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel

punishment
No Pertanyaan SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 X2.1 12 52% 11 48% 0 0 0 0 0 0 23 100

2 X2.2 8 35% 15 65% 0 0 0 0 0 0 23 100

3 X2.3 5 22% 17 74% 1 4% 0 0 0 0 23 100

4 X2.4 13 56% 20 44% 0 0 0 0 0 0 23 100

5 X2.5 8 35% 14 61% 1 4% 0 0 0 0 23 100
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6 X2.6 19 83% 4 17% 0 0 0 0 0 0 23 100

7 X2.7 11 48% 12 52% 0 0 0 0 0 0 23 100

8 X2.8 11 48% 12 52% 7 30% 0 0 0 0 23 100

9 X2.9 18 78% 5 22% 4 17% 0 0 0 0 23 100

10 X2.10 10 43% 13 57% 0 0 0 0 0 0 23 100

Sumber: Data premier diolah tahun 2016

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden

memberikan jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak jawaban

setuju terdapat pada item 4 yaitu mendapatkan teguran saat tidak

menyelesaikan tugas dengan baik sebesar 44% atau 20

responden. Sedangkan hasil terkecil yaitu netral terdapat pada

item 3 dan 5 sebesar sebesar 4% atau 1

responden.Berdasarkandata tersebut dapat dikatakan bahwa

teguran saat datang terlambat mempengaruhi kedisiplinan.

c) Variabel Y (pelayanan)

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel

pelayanan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.6
Distribusi jawaban responden berdasaarkan variabel

Pelayanan

No Pertanyaan SS S N TS STS Total

F % F % F % F % F % F %

1 Y.1 1 4% 18 78% 4 18% 0 0 0 0 23 100

2 Y.2 15 65% 8 35% 0 0 0 0 0 0 23 100
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3 Y.3 16 69% 7 31% 0 0 0 0 0 0 23 100

4 Y.4 12 52% 11 48% 0 0 0 0 0 0 23 100

5 Y.5 9 39% 14 61% 0 0 0 0 0 0 23 100

6 Y.6 11 48% 12 52% 0 0 0 0 0 0 23 100

7 Y.7 11 48% 12 52% 0 0 0 0 0 0 23 100

8 Y.8 20 87% 3 13% 0 0 0 0 0 0 23 100

9 Y.9 18 78% 5 22% 0 0 0 0 0 0 23 100

10 Y.10 7 30% 16 70% 0 0 0 0 0 0 23 100

Sumber: Data premier diolah tahun 2016

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden

memberikan jawaban sangat setuju. Dimana hasil terbanyak

jawaban sangat setuju terdapat pada item 8 yaitu dengan adanya

arisan dilingkungan kerja menciptakan lingkungan kerja yang

menyenangkan sebesar 80% atau 20  responden. Sedangkan hasil

terkecil yaitu netral terdapat pada item 1 sebesar 18% atau 4

responden.Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa

arisan dilingkungan kerja menciptakan kenyamanan bagi

karyawan.

A. Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu

item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item
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ditunjukkkan dengan adanya dukungan  terhadap skor total.

Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka kegiatan

yang harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel,

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%

dengan n = 23 sehingga r tabel dalam penelitian ini adalah : r (0,05;

23-2 = 88) = 0,413

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan

dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan

menggunakan program SPSS 20. Adapun hasil output perhitungan

uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut

Table 4.7
Uji validitas variable X1 (Reward)

Pertanyaan r hitung r table Kesimpulan

X1.1 0,423 0,413 Valid

X1.2 0,435 0,413 Valid

X1.3 0,435 0,413 Valid

X1.4 0,541 0,413 Valid

X1.5 0,522 0,413 Valid

X1.6 0,469 0,413 Valid

X1.7 0,504 0,413 Valid

X1.8 0,553 0,413 Valid

X1.9 0,566 0,413 Valid

X1.10 0,435 0,413 Valid

X1.11 0,499 0,413 Valid
Sumber : Data premier diolah tahun 2016
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas, secara keseluruhan item

pernyataan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari rtable

yaitu sebesar 0,413.

Tabel 4.8

Validitas Variabel X2 (Punishment)

Pertanyaan r hitung r table Kesimpulan

X2.1 0,467 0,413 Valid

X2.2 0,665 0,413 Valid

X2.3 0,460 0,413 Valid

X2.4 0,654 0,413 Valid

X2.5 0,544 0,413 Valid

X2.6 0,456 0,413 Valid

X2.7 0,464 0,413 Valid

X2.8 0,428 0,413 Valid

X2.9 0,502 0,413 Valid

X2.10 0,428 0,413 Valid

Sumber: Data premier diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, secara keseluruhan item

pernyataan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari rtable

yaitu sebesar 0,413.
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Tabel 4.9

Validitas variabel Y (Pelayanan)

Pertanyaan r hitung r table Kesimpulan

Y.1 0,629 0,413 Valid

Y.2 0,634 0,413 Valid

Y.3 0,533 0,413 Valid

Y.4 0,416 0,413 Valid

Y.5 0,425 0,413 Valid

Y.6 0,416 0,413 Valid

Y.7 0,454 0,413 Valid

Y.8 0,561 0,413 Valid

Y.9 0,503 0,413 Valid

Y.10 0,451 0,413 Valid

Sumber : Data premier diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, secara keseluruhan item

pernyataan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari rtable

yaitu sebesar 0,413

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap

konsisten jika pengukurannya diulang. Penelitian ini melakukan uji

reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s Alpha, dengan

kriteria bahwa tingkat  alpha hitung lebih besar dari koefisien
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Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki

tingkat reliabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpha

yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Adapun

hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output

SPSS di bawah ini

Tabel 4.10
Uji Reabilitas Variabel X1 (reward

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.679 11

Sumber : Data premier diolah tahun 2016

Hasil uji reliabilitas variabel X1 dapat dilihat dalam output

Reliability Statistics pada tabel 4.9 diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,679 dan karena

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam

penelitian tersebut reliabel.

Tabel 4.11

Uji Reliabilitas Variabel X2(Punishment)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.717 11
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Sumber : Data premier diolah tahun 2016
Hasil uji reliabilitas variabel X1 dapat dilihat dalam output

Reliability Statistics pada tabel 4.10 diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,717 dan karena

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam

penelitian tersebut reliabel.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Variabel Y(Pelayanan)

Sumber : Data premier diolah tahun 2016

Hasil uji reliabilitas variabel Y dapat dilihat dalam output

Reliability Statistics pada tabel 4.11 diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,713 dan karena

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam

penelitian tersebut reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai

distribusi normal ataukah tidak.Uji normalitas data uang dapat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.713 11
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dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu

arah.Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu

data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai

nilai signifikannya. Jika signifikannya > 0,05 maka berdistribusi

normal dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak

berdistribusi normal.

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

Berdasarkan hasil diatas  diketahui bahwa nilai signifikan

sebesar 0,958> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  data yang

diuji berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi

dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang

disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik

mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Standardized Residual

N 23

Normal Parametersa,b Mean 0E-7

Std. Deviation .95346259

Most Extreme Differences

Absolute .106

Positive .104

Negative -.106

Kolmogorov-Smirnov Z .509

Asymp. Sig. (2-tailed) .958
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data premier diolah tahun 2016
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Mendeteksi autokorelasi  dengan menggunakan nilai

Durbin Watson dengan criteria jika:

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negativ

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : Data premier diolah tahun 2016

Hasil analisis menunjukkan bahwa  angka D-W berada

diantara -2 dan +2 yaitu 1,964, hal ini berarti model penelitian tidak

ada autokeralasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain

itu untuk uji ini juga untuk menghindrari kebiasaan dalam proses

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-Watson

1 .121a .015 -.084 2.452 1.964

a. Predictors: (Constant),REWARD,PUNISHMENT

b. Dependent Variable: PELAYANAN
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masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi

multikolerasi.

Sumber : Data premier diolah tahun 2016

Berdasarkan data output diatas diketahui bahwa

nilai tolerance lebih besar dari 0,10, sementara nilai VIF lebih

kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

multikolinieritas

3. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linear

berganda untuk menjawab analis, pengaruhReward dan Punishment

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance V

I

F

1

(Constant) 43.771 11.348 3.857 .001

REWARD -.080 .209 -.091 -.384 .705 .881

1

.

1

3

5

PUNISHMEN

T
.111 .224 .117 .494 .627 .881

1

.

1

3

5
a. Dependent Variable: PELAYANAN



83

terhadap Pelayanan peserta kartu BPJS kesehatan.Uji ini digunakan

untuk menentukkan apakah pengaruh keterikatan antara X1 dengan Y,

X2 dengan Y, yang dapat dilihat dari besarnya t hitung terhadap t tabel

dengan uji 2 sisi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 23 pada

tingkat signifikan 5%. Pada tingkat kesalahan ( a = 0,05 ) dengan

menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t tabel (88; 0,413 ) sebesar 1.987.

Sedangkan t hitung dari variabel X1 (Reward), X2 (Punishment), adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 43.771 11.348 3.857 .001

REWARD -.080 .209 -.091 -.384 .705

PUNISHMEN

T
.111 .224 .117 .494 .627

a. Dependent Variable: PELAYANAN

Sumber : data premier diolah tahun 2016

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan

adalah sebagai berikut : Y = 43.771 + (-0,080 X1)+ (0,111X2) + e

Dimana :

Y = Variabel Pelayanan

X1 =  VariabelReward

X2 = VariabelPunishment
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Berdasarkan regresi diatas, dapat di interpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta 43,771 menunjukkan besarnya pelayanan yang

diberikan adalah 43,771 jika variabel Reward (X1),dan

Punishment (X2) adalah 0 (nol)

b. Bedasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel

Reward (X1), mempunyai arah koefisien regresi negatif dengan

pelayanan yaitu b = -0,080  yang berarti bahwa apabila Reward

mengalami peningkatan 1% maka pelayanan akan meningkat

sebesar -08,0 % dengan asumsi variabel independen yang lain

konstant.

c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel

punishment (X2) mempunyai arah koefisien regresi positif

dengan pelaynan yaitu b = 0,111 yang berarti bahwa apabila

harga mengalami peningkatan 1 %  makapelayanan akan

meningkat sebesar 11,1 % dengan asumsi variabel independen

yang lain konstan.

4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Namun penggunaan koefisien determinasi R2

memiliki kelemahan, yaitu bisa terhadap jumlah variabel

independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan

satu variabel R2 meningkat tidak peduli apakah variabel

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
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atau tidak. Oleh karena itu koefisien determinasi dalam

penelitian ini menggunakan nilai adjust R2.

Tabel 4.17
Hasil Uji Determinasi

Sumber : data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan hasil ujian determinasi yang tampak pada tabel

di atas, besarnya koefisien determinasi atau a djust R2adalah -0,084

hal tersebut berarti 8,4 % variabel pelayanan dapat dijelaskan oleh

variabel reward dan punishment. Sedangkan sisanya (100% -

8,4%) adalah 91,6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan

tersebut diatas.

5. Uji F (Simultan)

Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua

variabel independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi

berganda secara bersamaan berpengaruh terhadap

variabledependen.Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas

terhadap peubah terikat secara keseluruhan dilakukan dengan

menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95 %.Uji Statistik F

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang

Model Summaryb

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .121a .015 -.084 2.452 1.964

a. Predictors: (Constant),REWARD,PUNISHMENT

b. Dependent Variable: PELAYANAN
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dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada output

ANOVA berikut ini.

Tabel 4.18
Hasil Uji F

Sumber: data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai Fhitung adalah 0,148.

Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (k-1) atau 3 = 2 dan df 2

(n-k) atau 23-2= 21 dan menghasilkan nilai Ftabelsebesar 3,10. Nilai

tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung < Ftabel sebesar 0,148 < 3,10

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Reward (X1), dan

Punishment (X2) jika diuji secara bersama-sama tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap pelayanan apabila dihitung secara

bersamaan.

6. Uji T (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Cara pengambilan keputusan

uji statistik t, jika sig. t < 0,05 (signifiknsi 0,05), maka hipotesis

alternative diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 1.779 2 .890 .148 .863b

Residual 120.221 20 6.011

Total 122.000 22

a. Dependent Variable: PELAYANAN

b. Predictors: (Constant), PUNISHMENT, REWARD
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independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dan

sebaliknya. Pengambilan keputusan thitung =  ttabelatau - thitung = - ttabel

jadi H0 diterima thitung > ttabel atau - thitung < ttabel jadi

H0 ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan ttabel yang

diperoleh dari df = n-1 (23-1 = 22) dengan taraf signifikansi 0,05

diperoleh ttabel sebesar 1,717. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19

Hasil Uji T

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 43.771 11.348 3.857 .001

REWARD -.080 .209 -.091 -.384 .705

PUNISHMEN

T
.111 .224 .117 .494 .627

a. Dependent Variable: PELAYANAN

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

a. Hipotesis X1=Reward berpengaruhterhadap pelayanan

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel efisiensi

memiliki nilai thitung sebesar -0,384  dengan sig 0,705 . Hal ini

berarti bahwa thitung (-384) < ttabel (1,717) maka H0 ditolakdan

Ha diterima sehingga variabel hreward secara statistik dengan

a = 5 % tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan nilai (sig. 0,705 > 0,05)

seperti yang ditunjukan oleh tabel diatas.
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b. Hipotesis X2 = Punishment berpengaruh terhadap pelayanan

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel harga

memiliki nilai thitung sebesar 0,494  dengan sig 0,627. Hal ini

berarti bahwa thitung (0,494) < ttabel (1,717) maka H0 ditolak

sehingga variabel punishment secara statistik dengan a = 5 %

tidakmemiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan. Hal ini

dibuktikan dengan nilai (sig. 0,627 > 0,05) seperti yang

ditunjukan oleh tabel diatas.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Pelayanan

Menurut Gronroos pelayanan adalah suatu aktivitas atau

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat

diraba ) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen

dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi

pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan

permasalahan konsumen atau pelanggan”. Berdasarkan analisis yang

telah diuraikan diatas, diketahui bahwa variabel-variabel independen,

yakni reward (X1), dan punishment (X2) tidak berpengaruh secara

simultan terhadap variabel dependent, yakni pelayanan (Y). Hal ini

didapatkan berdasarkan perbandingan nilai Fhitung < Ftabel sebesar

0,148< 3,10 artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh

terhadap pelayanan yang diberikan PT BPJS terhadap karyawan.
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Selanjutnya secara parsial diketahui bahwa dari kedua

variabel, yaitu reward (X1), dan punishment (X2), tidakberpengaruh

terhadap variabel dependent, yakni pelayanan (Y).Hasil penelitian ini

didapatkan berdasarkan pengujian perbandingan nilai thitung sebesar

0,384 dengan sig 0,705. Hal ini berarti bahwa thitung (0,384) < ttabel

(0,705) maka H0 diterima dan Ha ditolak sehingga variabel harga

secara statistik dengan a = 5 %  tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,705>

0,05).Dalam hal ini karyawan memperhatikan adanya reward yang

diberikan oleh PT BPJS terhadap pelayanan yang diberikan oleh

karyawan terhadap konsemun di Rumah Sakit Abdul Moeloek.

Dalam hal ini karyawan BPJS tidak memperhatikan Reward

yang di tawarkan oleh PT BPJS dan Reward yang diberikan menjadi

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

terhadap konsumen. Berdasarkan distribusi jawaban responden dalam

variabel reward ini yang paling dominan terdapat pada pertanyaan

X1.11 yaitu PT BPJS memberikan hadiah langsung setelah pekerjaan

terselesaikan dengan baik. Persentase terhadap pertanyaan tersebut

sangat setuju 87% dan jawaban setuju 13%. Hal ini membuktikan

bahwa responden setuju dengan adanya Reward yang diberikan

langsung setelah pekerjaan terselesaikan dengan baik.

Sedangkan distribusi jawaban terendah terdapat pada

pertanyaan X1.9 yaitu pemberian hadiah dari PT BPJS mempengaruhi

kinerja karyawannya sebesar 17%. Hal ini terjadi mungkin karena ada
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dan tidak adanya hadiah yang diberikan karyawan tetap bekerja

dengan baik. Maka dari itu indicator ini menjadikan variabel reward

tidak berpengaruh terhadap pelayanan.

Variabel punishment (X2) memiliki nilai thitung sebesar 0,494

dengan sig 0,627. Hal ini berarti bahwa thitung (0,494) < ttabel (0,627)

maka H0 ditolak sehingga variabel harga secara statistik dengan a = 5

%tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan. Hal ini

dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,627> 0,05). Dalam hal ini karyawan

juga tidak memperhatikan adanya punishment PT BPJS dalam

pelayanan terhadap konsumen di Rumah sakit Badul Moeloek.

Dalam hal ini karyawan BPJS tidak memperhatikan

Punishment yang di berikan oleh PT BPJS dan Punishment yang

diberikan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan yang diberikan terhadap konsumen. Berdasarkan distribusi

jawaban responden dalam variabel punishment ini yang paling

dominan terdapat pada pertanyaan X2.9 yaitu sanksi yang diberikan

PT BPJS membuat karyawan takut untuk melanggar peraturan yang

berlaku di perusahaan. Persentase dari jawaban pertanyaan tersebut

sangat setuju 78% dan setuju 22%. Hal ini membuktikan bahwa

responden setuju sanksi yang diberikan PT BPJS terhadap

karyawannya untuk diberlakukan.

Sedangkan distribusi jawaban terendah terdapat pada

pertanyaan X1.5 yaitu PT BPJS memberlakukan pemutusan hubungan
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kerja setelah melakukan kesalahan yang berulangkali sebesar 4%. Hal

ini terjadi mungkin dikarenakan karyawan yang tidak siap dengan

pemutusan hubungan kerja walaupun telah melakukan kesalahan

berulangkali. Maka dari itu indikator ini yang menjadikan punishment

tidak berpengaruh terhadap pelayanan.

Dalam perhitungan regresi berganda antara variabel reward (X1),

dan punishment (X2) terhadap pelayanan (Y) di buat persamaan Y =

43.771 + (-0,080 X1)+ (0,111X2) + ehal ini berarti bahwa setiap

peningkatan nilai variabel produk sebesar satu persen akan diikuti

oleh naiknya nilai pelayanan adalah -0,080%, setiap kenaikan variabel

harga sebesar satu persen akan diikuti naiknya nilai keputusan

pembelian konsumen adalah 11,1%. Dari kedua variabel tersebut

sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan terhadap

konsumen .

2. Pengaruh Reward dan Punishment terhadap pelayanan

dalam perspektif ekonomi Islam

a. Reward

Reward (ganjaran) diistilahkan dengan tsawub.

Kata itu banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, khususnya

ketika membicarakan tentang apa yang akan diterima oleh

seseorang, baik didunia maupun diakhirat dari amal

perbuatannya. Kata tsawub selalu diterjemahkan kepada

balasan yang baik.
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Artinya :” maka Allah memberi mereka pahala
didunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Qs. Ali
Imran :148)

Jadi dalam menjelaskan manfaat Reward,

nampaknya tanggung tanggung jawab adalah fakta penting

dari reward karena dengan diberikannya tanggung jawab

maka berbuat baik adalah kewajiban utama yang harus

diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Berdasarkan distribusi jawaban pada tabel 4.3 dan

item X1.1yaitu BPJS memberikan keterangan mengenai

reward yang diberikan kepada karyawan, sebagian besar

menjawab setuju dengan persentase sebesar 87%. Hal ini

menunjukan bahwa karyawan setuju dengan indicator

tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa reward

yang diberikan PT BPJS telah memenuhi konsep ekonomi

islam yaitu berbuat baik dan bertanggung jawab serta

disiplin dalam pekerjaan maupun ke sesama manusia.

b. Punishment

Punishment (hukuman) dalam bahasa Arab

diistilahkan dengan ‘iqab.Al-Qur’an memakai kata ‘iqab

sebanyak 20 kali dalam 11 surat.Bila memperhatikan

masing-masing ayat tersebut terlihat bahwa kata ‘iqab

mayoritasnya didahului oleh kata syadid (yang paling,

92

Artinya :” maka Allah memberi mereka pahala
didunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Qs. Ali
Imran :148)

Jadi dalam menjelaskan manfaat Reward,

nampaknya tanggung tanggung jawab adalah fakta penting

dari reward karena dengan diberikannya tanggung jawab

maka berbuat baik adalah kewajiban utama yang harus

diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Berdasarkan distribusi jawaban pada tabel 4.3 dan

item X1.1yaitu BPJS memberikan keterangan mengenai

reward yang diberikan kepada karyawan, sebagian besar

menjawab setuju dengan persentase sebesar 87%. Hal ini

menunjukan bahwa karyawan setuju dengan indicator

tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa reward

yang diberikan PT BPJS telah memenuhi konsep ekonomi

islam yaitu berbuat baik dan bertanggung jawab serta

disiplin dalam pekerjaan maupun ke sesama manusia.

b. Punishment

Punishment (hukuman) dalam bahasa Arab

diistilahkan dengan ‘iqab.Al-Qur’an memakai kata ‘iqab

sebanyak 20 kali dalam 11 surat.Bila memperhatikan

masing-masing ayat tersebut terlihat bahwa kata ‘iqab

mayoritasnya didahului oleh kata syadid (yang paling,

92

Artinya :” maka Allah memberi mereka pahala
didunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Qs. Ali
Imran :148)

Jadi dalam menjelaskan manfaat Reward,

nampaknya tanggung tanggung jawab adalah fakta penting

dari reward karena dengan diberikannya tanggung jawab

maka berbuat baik adalah kewajiban utama yang harus

diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Berdasarkan distribusi jawaban pada tabel 4.3 dan

item X1.1yaitu BPJS memberikan keterangan mengenai

reward yang diberikan kepada karyawan, sebagian besar

menjawab setuju dengan persentase sebesar 87%. Hal ini

menunjukan bahwa karyawan setuju dengan indicator

tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa reward

yang diberikan PT BPJS telah memenuhi konsep ekonomi

islam yaitu berbuat baik dan bertanggung jawab serta

disiplin dalam pekerjaan maupun ke sesama manusia.

b. Punishment

Punishment (hukuman) dalam bahasa Arab

diistilahkan dengan ‘iqab.Al-Qur’an memakai kata ‘iqab

sebanyak 20 kali dalam 11 surat.Bila memperhatikan

masing-masing ayat tersebut terlihat bahwa kata ‘iqab

mayoritasnya didahului oleh kata syadid (yang paling,



93

amat, dan sangat), dan kesemuanya menunjukan arti

keburukan dan azab yang menyedihkan.

Dalam bekerja hendaklah berbuat sebaik mungkin

dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan maupun

dalam bersosialisasi, karena semua berpengaruh terhadap

kehidupan dunia maupun akhirat.

Artinya :” (keadaan mereka) adalah sebagai
Keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya;
mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena itu Allah
menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah
sangat keras siksa-Nya”. (Qs. Ali Imran : 11)

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada

tabel 4.4 dan item X2.4 yaitu PT BPJS memberikan

punishment berupa teguran bagi karyawan yang tidak

mengerjakan maupun disiplin waktu dalam bekerja,

sebagian besar karyawan menjawab setuju dengan

persentase 44%. Dalam hal ini menunjukan bahwa

karyawan PT BPJS setuju dengan adanya teguran bagi

karyawan yang tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik

maupun tidak disiplin.
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