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MOTTO 
“Dimana ada kerja keras, maka kesuksesan yang akan kamu 

dapatkan” 

 “Ukirlah senyum bahagia di wajah orang tuamu,  InsyaAllah 

kesuksesan akan selalu menyertaimu” 

“Jangan lupakan berdoa, karena doa adalah kekuatan utama 

atas segala masalah” 
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SARI 

 

      Krisniati, Yunita 2018. Pengaruh Kepercayaan dan Kesadaran Pada Niat 

Berobat Ulang yang Dimediasi Kualitas Persepsian. Program Studi S1 

Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Setia Budi Surakarta. 

Pembimbing I. Drs. Waluyo Budi Atmoko, MM. Pembimbing II. Ari 

Subagio, SE., MM. 

 

       Penelitian ini bertujuan menguji kualitas pelayanan persepsian dalam 

memediasi pengaruh kepercayaan dan kesadaran pada niat berobat ulang. Kualitas 

pelayanan persepsian yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran 

pasien terhadap rumah sakit, sehingga mampu memperkuat niat pasien untuk 

melakukan perawatan kesehatan ulang. 

 

     Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pasien di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta. Teknik penyampelan yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan populasi pasien rawat jalan gedung wijaya kusuma sebanyak 

200 responden. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan SEM dan analisis 

regresi. 

  

      Hasil penelitian ini menunjukkan semua hipotesis terdukung kecuali H1 dan 

H3. Hasil tersebut memberikan makna niat berobat ulang dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan persepsian, kepercayaan dan kesadaran. Namun kesadaran 

bukan menjadi faktor penting dalam  mempengaruhi kualitas pelayanan 

persepsian dan kepercayaan.  

 

Kata kunci : kesadaran, kepercayaan, kualitas pelayanan persepsian, niat berobat 

ulang.  
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ABSTRACT 

 

Krisniati, Yunita 2018. The Influence of Trust and Awareness On The Intention 

to Re-Treartment Mediated by Quality of Perceptions.  S1 Management Studies 

Program. Faculty of Economics. Setia Budi University Surakarta. Advisor I. 

Drs. Waluyo Budi Atmoko, MM. Advisor II. Ari Subagio, SE., MM. 

     

     This research purpose to test the quality of perceptions in mediating the 

influence of trust and awareness on the intention to re-treatment. Good quality of 

perception service can improve patient's trust and awareness to the hospital, so as 

to strengthen patient's intention to re- treatment. 

 

     The data obtained through questionnaires distributed to patients at 

Dr.Moewardi Hospital Surakarta. Sampling technique used was purposive 

sampling with a  population of inpatients wijaya kusuma building as much as 200 

respondents. Hypothesis test using by SEM and regression analysis. 

 

    The results of this study show that all hypotheses are supported except for H1 

and H3. These results give meaning to the intention of re-treatment will be 

influenced by the quality of perception, trust and awareness. But awareness is not 

an important factor in influencing the quality of service perceptions and trust 

 

 

Keywords: awareness, trust, quality of perceptions, intention to re-treatment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

     Seiring berkembangnya zaman, kesadaran masyarakat terhadap masalah 

kesehatan semakin meningkat, oleh karena itu persaingan antara penyedia fasilitas 

kesehatan semakin ketat, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah 

sebuah institusi pelayanan kesehatan yang didirikan untuk masyarakat, baik untuk 

orang yang sehat maupun orang yang sakit. Rumah sakit dituntut untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Crosby 1979 dalam 

Parasuraman et., al (1985) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kesesuaian 

dengan persyaratan, sehingga rumah sakit diharapkan mampu memberikan 

pelayanan sesuai dengan persayaratan yang dijanjikan, dengan pelayanan yang 

sesuai maka harapan pasien terhadap suatu pelayanan akan terpenuhi atau 

mungkin melebihi harapan konsumen, sehingga mampu menimbulkan 

kepercayaan dari pasien terhadap pelayanan rumah sakit.  

      Mc Donald dan Sharp (2000) menyebutkan bahwa, meski konsumen terbiasa 

dan mau untuk membeli produk, kesadaran merek (brand awareness)  masih 

menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Saat 

konsumen ingin membeli sebuah produk, maka merek tertentu akan muncul 

dalam pikiran konsumen. Hal itu mengindikasikan bahwa produk tersebut 

memiliki kesadaran merek tinggi. Keputusan pembelian konsumen dapat 

dipengaruhi, jika suatu produk memiliki kesadaran merek tinggi (Dodds et al., 

1 
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1991; Grewal et al., 1998). Hal itu mengindikasikan bahwa produk tersebut 

memiliki kesadaran merek tinggi. Keputusan pembelian konsumen dapat 

dipengaruhi, jika suatu produk memiliki kesadaran merek tinggi (Dodds et al., 

1991; Grewal et al., 1998). Hal ini menjelaskan mengapa produk dengan 

kesadaran merek tinggi akan memiliki pangsa pasar tinggi pula dan evaluasi 

kualitas yang baik.  

     Terkait dengan kualitas pelayanan di rumah sakit maka terkait pula dengan 

standar akreditasi rumah sakit. Standar akreditasi adalah pengakuan terhadap 

rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit 

tersebut memenuhi standar rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu 

pelayanannya. Rumah sakit Dr Moewardi adalah salah satu rumah sakit bertaraf 

nasinoal di kota Surakarta yang sudah terakreditasi kelas A dengan tingkat 

paripurna sejak tahun 2007 serta sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah 

Jawa Tengah.  

     Kesadaran merek juga masih menjadi faktor penting dalam keputusan 

pembelian konsumen. Konsumen akan lebih memilih merek yang sudah familiar 

di benak mereka daripada harus mencoba membeli merek baru, karena pada 

umumnya konsumen tidak mau mengambil resiko besar membeli produk yang 

salah. Merek yang sudah ada di benak konsumen akan memunculkan persepsi 

baik, sehingga apabila persepsi baik sudah tertanam di benak konsumen, maka 

akan memperkuat niat beli. Pada saat konsumen memilih produk, mereka juga 

memperhatikan kualitas persepsian selain kesadaran merek. Kualitas yang 
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dipersepsikan oleh kosumen dapat membantu konsumen untuk memiliki penilaian 

subjektif terhadap kualitas produk secara keseluruhan,  yang membuat produk 

memiliki diferensiasi menonjol dan menjadi merek selektif di benak konsumen  

(Aaker, 1991 dalam Chi et., al 2009). Rumah sakit Dr. Moewardi dengan 

akreditasi kelas A memunculkan persepsi dan kepercayaan yang baik dari 

masyarakat, karena indeks kepuasan pelanggan yang sangat puas pada tahun 

2016.  

     Sebuah bisnis harus membangun kesetiaan merek. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa biaya untuk menarik pelanggan baru, lebih tinggi daripada 

mempertahankan pelanggan setia (Chi, Yeh, Yang 2009). Oleh karena itu, 

semakin tinggi kesetiaan merek, semakin rendah biaya bisnis yang harus dibayar. 

Teori yang sering digunakan untuk mempelajari perilaku adalah Theory of 

Reasoned Action (TRA) dan Theory Plan of Behaviour (TPB). Dalam TRA 

dinyatakan bahwa perilaku didahului oleh niat, dan niat ditentukan oleh sikap 

terhadap perilaku dan norma subjektif individu. Jika hal ini dikaitkan dengan niat 

berobat ulang pada rumah sakit, maka niat berobat dipengaruhi oleh sikap 

terhadap perilaku atau keyakinan individu terhadap rumah sakit tersebut. Dalam 

TPB dinyatakan bahwa, niat dipengaruhi tidak hanya oleh sikap terhadap perilaku 

dan norma subyektif, melainkan juga faktor kontrol keperilakuan persepsian. 

Dalam konteks industri perawatan kesehatan, niat berobat ulang dipengaruhi oleh 

sikap terhadap berobat ulang, norma subyektif, dan hadirnya kontrol keperilakuan 

persepsian berupa keberadaan faktor-faktor (misal: uang, fasilitas) yang 

memastikan individu untuk dapat berobat ulang.  
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B. Perumusan Masalah 

     Studi berhasil mengidentifikasi kesenjangan penelitian, yaitu perilaku beli 

diprediksi oleh niat untuk membeli, namun dalam praktek bisnis sehari-hari 

konsumen yang berniat untuk membeli, tidak selalu melakukan pembelian sesuai 

dengan niatnya. Hal ini disebabkan karena kekuatan niat yang terbentuk 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang menentukan kekuatan 

niat untuk mewujud menjadi perilaku beli.  

     Chi et., al  (2009) dalam penelitiannya pada industri seluler, menyatakan 

bahwa niat untuk membeli dipengaruhi oleh kesadaran merek, kualitas persepsian, 

dan kesetiaan merek (Brand Loyality). Cho et., al  (2015) dalam penelitianya pada 

industri belanja daring,  mendapati bahwa niat beli dipengaruhi oleh kegunaan 

persepsian (Perceived Usefulness), kemudahan penggunaan persepsian (Perceived 

Ease of Use), dan kepercayaan (Trust). Lu et al., (2016) dalam penelitiannya pada 

belanja daring, memperkuat temuan Cho (2015) bahwa kepercayaan merupakan 

variabel penjelas utama niat membeli. Meskaran et., al (2013) dalam 

penelitiannya pada niat beli daring produk elektronik mendapati niat beli 

dipengaruhi oleh kepercayaan, kegunaan persepsian,dan kemudahan penggunaan 

persepsian. Shah et., al  (2012) dalam penelitiannya pada efek merek terhadap niat 

beli, mendapati niat beli dipengaruhi oleh kesadaran merek dan kepercayaan 

merek. Jaafar et., al (2012) dalam penelitiannya pada produk makanan, mendapati 

bahwa niat beli dipengaruhi oleh kualitas persepsian, dan kepercayaan. Wang dan 

Lee (2016) dalam penelitiannya pada memenangkan penghargaan (winning an 
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award), mendapati niat beli dipengaruhi oleh kesadaraan merek, kualitas 

persepsian, dan kepercayaan merek. 

     Atas dasar temuan penelitian tersebut, terlihat bahwa niat membeli dipengaruhi 

terutama oleh: (1) kesadaran merek, (2) kualitas persepsian, dan (3) kepercayaan 

merek. Dalam konteks industri perawatan kesehatan (health care industry) niat 

membeli atau niat membeli ulang dapat dimaknai sebagai niat untuk berobat 

ulang. Oleh karena itu, niat berobat ulang ini sangat mungkin dipengaruhi oleh 

kesadaran, kualitas pelayanan persepsian, dan kepercayaan terhadap rumah sakit. 

C. Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan pertanyaaan 

yang akan dipecahkan melalui penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran terhadap RS akan berpengaruh pada kualitas pelayanan 

persepsian? 

2. Apakah kesadaran terhadap RS akan berpengaruh pada niat berobat ulang? 

3. Apakah kesadaran terhadap RS akan berpengaruh pada kepercayaan terhadap 

RS? 

4. Apakah kualitas pelayanan persepsian berpengaruh pada niat berobat ulang? 

5. Apakah kualitas pelayanan persepsian memediasi hubungan antara kesadaran 

terhadap RS dan niat berobat ulang? 

6. Apakah kepercayaan terhadap RS akan berpengaruh pada niat berobat ulang? 

7. Apakah kepercayaan terhadap RS memediasi hubungan antara kesadaran 

terhadap RS  dan niat berobat ulang? 
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D. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka didapati tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menguji pengaruh kesadaran terhadap RS pada kualitas pelayanan persepsian 

2. Mengujii pengaruh kesadaran terhadap RS pada niat berobat ulang 

3. Menguji pengaruh kesadaran terhadap RS pada kepercayaan terhadap RS 

4. Menguji pengaruh kualitas pelayanan persepsian pada niat berobat ulang. 

5. Menguji kualitas pelayanan persepsian yang memediasi hubungan antara 

kesadaran terhadap rumah sakit dan niat berobat ulang 

6. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap RS pada niat berobat ulang 

7. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap RS yang memediasi hubungan antara 

kesadaran terhadap rumah sakit dan niat berobat ulang 

E. Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, mencakup manfaat teoritis dan 

praktis.  

1. Manfaat teoritis 

     Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pemasaran yaitu: 

a. Memberikan penjelaskan secara teoritis mengenai konstrukkesadaran, 

kepercayaan, kualitas pelayanan persepsian dan pengaruhnya pada niat berobat 

ulang.  

b. Menjelaskan hubungan antar konstruk-konstruk tersebut. 
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c. Mengonfirmasi hubungan antar konstruk, sehingga menjadi sebuah kebenaran 

universal. 

2. Manfaat praktis  

     Manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi organisasi adalah  

a. Dalam upaya mempertahankan niat konsumen untuk berobat ke rumah sakit, 

rumah sakit dapat memanfaatkan hasil temuan penelitian ini untuk menyusun 

strategi membangun kesetiaan konsumen dalam upaya membuat konsumen 

untuk tetap berobat ulang. 

b. Memberikan sumbangan bagi pengelola rumah sakit untuk menumbuhkan 

starategi pada niat berobat ulang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

     Penelitian ini melibatkan banyak konstruk, yaitu niat berobat ulang, kesadaran 

terhadap rumah sakit, kualitas pelayanan persepsian, dan kepercayaan terhadap 

rumah sakit. Keempat konstruk tersebut akan dibahas secara mendetail.  

A. Niat berobat ulang 

     Dharmmesta (1998) mendefinisikan niat dalam beberapa batasan, yaitu: (1) 

niat dianggap sebagai penangkap atau perantara faktor-faktor motivasional yang 

mempunyai dampak pada suatu perilaku, (2) niat menunjukkan, seberapa keras 

seseorang berani mencoba, (3) niat menunjukkan seberapa banyak upaya yang 

direncanakan seseorang untuk dilakukan, dan (4) niat adalah paling dekat 

berhubungan dengan perilaku selanjutnya. Niat dalam ilmu pemasaran dimaknai 

dalam kontek peristiwa pembelian, sehingga istilah yang relevan adalah niat untuk 

membeli. Sesuai dengan pernyataan Dharmmesta di atas, maka niat membeli 

berhubungan erat dengan perilaku membeli sebuah barang atau jasa. Jaffar et., al 

(2012) mendefinisikan niat beli adalah sebagai alat yang efektif digunakan dalam 

memprediksi  proses pembelian. Artinya, niat merupakan pendorong saat 

konsumen memutuskan untuk membeli sebuah produk. Zeithaml (1988) dan 

Grewal et., al (1998) berpendapat bahwa niat beli bisa berubah karena pengaruh 

harga, persepsi kualitas dan persepsi nilai.  

     Niat membeli didefinisikan sebagai kemungkinan konsumen akan 

merencanakan atau bersedia membeli produk atau jasa tertentu di masa 

depanDodds et al., (1991); Schiffman dan Kanuk, 2007 dalam Wu et., al (2011). 

8 
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Lu et., al (2016) mendefinisikan niat membeli sebagai niat pembeli untuk 

membeli dari penjual di pasar. Niat membeli dipertimbangkan sebagai 

kecenderungan subyektif terhadap sebuah produk dan menjadi indikator penting 

untuk memprediksi perilaku konsumen Chi et., al (2009). Oleh karena itu, niat 

membeli merupakan alat yang efektif untuk memprediksi proses pembelian Jaafar 

et., al (2012).  

Niat membeli digunakan sebagai indikator penting untuk memperkirakan perilaku 

konsumen. Kapan konsumen memiliki niat pembelian yang positif, hal ini akan 

menjadi komitmen yang positif terhadap merek yang mampu mendorong 

konsumen untuk mengambil tindakan pembelian yang sebenarnya (Fishbein dan 

Ajzen, 1975;Schiffman dan Kanuk, 2007 dalam Wu et., al 2011). Seorang 

konsumen yang sudah pernah membeli dan berniat mengulang pembeliannya 

tersebut, maka perilaku tersebut dinamai niat membeli ulang. Berdasarkan definisi 

tentang niat membeli, maka niat membeli ulang dapat didefinisikan sebagai 

kemungkinan konsumen akan merencanakan atau bersedia membeli ulang produk 

atau jasa tertentu di masa depan dari suatu penjual di pasar.  

    Shah, et., al (2012) dalam penelitiannya mendapati bahwa niat membeli ulang 

dipengaruhi oleh merek inti, sikap merek, konsekuensi kelingkunganan. Wu et., 

al. (2011) dalam penelitian toko, mendapati bahwa niat membeli dipengaruhi oleh 

citra toko, dan risiko persepsian. Chi et., al (2009) dalam penelitian pada industri 

seluler, mendapati bahwa niat membeli ulang dipengaruhi oleh kesadaran merek 

dan kualitas persepsian. Wang dan Lee (2016) dalam penelitian di industri 

investasi mendapati bahwa niat membeli ulang dipengaruhi secara langsung oleh 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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citra merek, kepercayaan merek, dan kualitas persepsian dan secara tidak lang 

sung oleh kesadaran merek melalui kepercayaan merek. Atas dasar temuan 

sejumlah penelitian tersebut, maka dapat ditarik pola umum bahwa niat membeli 

ulang dijelaskan oleh sejumlah konstruk utama, yaitu: kualitas persepsian, 

kesadaran merek, dan kepercayaan merek. 

    Dalam perspektif industri rumah sakit, maka dapat ditarik pola yang sama, 

bahwa niat berobat ulang dapat dijelaskan oleh kualitas persepsian, kesadaran 

terhadap rumah sakit, dan kepercayaan terhadap rumah sakit. 

B. Kesadaran terhadap rumah sakit 

     Aaker (1996) mendefinisikan kesadaran merek sebagai kemampuan konsumen 

untuk dapat mengenali dan mengingat merek dalam situasi berbeda. Kesadaran 

merek diukur berdasarkan perbedaan cara konsumen mengingat sebuah merek, 

yang mencakup pengakuan merek, mengingat merek, pemikiran merek dan 

kedominanan merek (dominat brand). Pengakuan merek terkait dengan 

kemampuan konsumen untuk mengonfirmasi paparan merek saat diberi isyarat 

merek. Hal ini mengharuskan konsumen untuk membedakannya dengan benar 

merek yang sebelumnya pernah dilihat atau didengar. Mengingat merek berkaitan 

dengan bakat konsumen untuk mengambil merek dari  memori yang diberikan 

tentang kategori produk. Hal ini mensyaratkan  konsumen untuk dengan tepat 

memanggil merek dari memori saat diberi isyarat. Pikiran merek adalah nama 

merek pertama kali yang datang ke pikiran ketika konsumen diberitahu tentang 

nama klasifikasi produk. Sedangkan kedominanan merek menunjukkan tingkat 

kesadaran akan dominasi nama merk, dimana dalam upaya mengingat merk, 
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kebanyakan konsumen hanya bisa memberikan satu nama merek saja. Oleh karena 

itu, tantangan yang dihadapi pemasar adalah membangun kesadaran dan 

kehadiran merk. 

Keller (1993) mengartikan kesadaran merek sebagai dimensi pertama dan 

dimensi prasyarat bagi keseluruhan pengetahuan merek di benak konsumen dan 

mencerminkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi nama merek dengan 

kondisi yang berbeda. Dolak 2003 dalam Subhani dan Osman (2011) mengartikan 

kesadaran merek terdiri dari pengakuan merek dan kemampuan mengingat. 

Pengakuan merek terkait dengan kemampuan konsumen untuk mengkonfirmasi 

keterpaparan terhadap merek saat diberi isyarat, sedangkan kemampuan 

mengingat berhubungan dengan kemampuan konsumen untuk mengambil 

kembali merek saat diberikan kategori produk, kebutuhan yang dipenuhi oleh 

kategori, atau jenis isyarat lainnya. Dalam prespektif industri rumah sakit, maka 

kesadaran terhadap rumah sakit dapat didefinisikan sebagai kemampuan kosumen 

untuk mengingat kembali sebuah nama rumah sakit ketika diberi isyarat dan 

dalam situasi yang mengarahkan untuk memilih rumah sakit tempat 

berobat(Aaker, 1996;Keller, 1993). 

Merek dengan kesadaran tinggi akan memiliki nilai tambah tinggi bagi 

konsumen Riezebos, 2003 dalam Subhani dan Osman (2011). Kesadaran merek 

sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian, dimana konsumen 

mampu mengingat  merek spesifik dalam kategori produk tertentu. Kesadaran 

juga mempengaruhi keputusan tentang merek yang sedang dalam pertimbangan, 

bahkan ketika tidak adanya asosiasi merek di benak konsumen.   
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Alasan pentingnya mempelajari peran kesadaran merek pada konsumen dalam 

pengambilan keputusan/nilai yang dirasakan/loyalitas konsumen adalah pertama, 

kesadaran merek penting bagi konsumen saat memikirkan kategori produk. 

Meningkatnya kesadaran merek mampu meningkatkan kemungkinan merek untuk 

dibeli. Kedua, kesadaran merek dapat mempengaruhi nilai dan keputusan yang 

dirasakan tentang merek yang sedang pertimbangkan. Contohnya, konsumen 

sangat responsif dan memutuskan untuk hanya membeli merek familiar dan 

mapan. Ketiga, dalam pembuatan keputusan, tingkat kesadaran merek yang 

rendah mungkin terjadi saat memilih suatu produk, meskipun tanpa adanya sikap 

positif yang terbentuk. Subhani dan Osman, (2011). 

     Keller, (1993) menyatakan bahwa kesadaran merek akan mempengaruhi 

keputusan pembelian melalui asosiasi merek, saat sebuah produk memiliki citra 

merek yang positif. Percy 1987 dalam Malik et., al (2013) memperkuat asumsi 

tersebut dengan menyatakan bahwa kesadaran merek sangat penting, karena jika 

tidak ada kesadaran merek, maka tidak akan ada komunikasi dan tidak ada 

transaksi. Konsumen lebih cenderung membeli produk dengan kesadaran merek 

tinggi, karena merek dengan kesadaran tinggi memiliki efek mengurangi risiko 

yang dirasakan konsumen dan meningkatkan penilaian positif di benak konsumen 

Wang and Lee (2016).  Berdasarkan penjelasan tersebut dalam perspektif industri 

perawatan kesehatan, hipotesis yang diajukan  

H2: kesadaran terhadap rumah sakit berpengaruh pada niat berobat ulang.  
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C. Kualitas pelayanan persepsian 

     Bhuian 1997 dalam Chi et., al (2009), mendefinisikan kualitas persepsian 

adalah penilaian yang konsisten terhadap suatu produk  spesifik atau evaluasi 

terhadap nilai tambah suatu produk. Bila kualitas persepsian diperluas dengan 

kualitas pelayanan persepsian, maka maknanya menjadi penilaian konsumen 

terhadap kualitas yang dirasakan mengenai pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia jasa. Garvin 1983 dalam Chi et., al (2009) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan persepsian didefinisikan berdasarkan pengakuan pengguna sementara 

atas kualitas objektif  berdasarkan orientasi produk. 

     Alasan kualitas pelayanan persepsian berbeda dengan kualitas sebenarnya 

adalah pertama, citra buruk sebelumnya dari suatu produk akan mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap kualitas produk di masa depan, apalagi jika kualitas 

produk sudah berubah, konsumen tidak akan mempercayai produk itu karena 

pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Kedua, produsen dan konsumen 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai penilaian dimensi kualitas. Ketiga 

konsumen jarang memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi suatu 

produk secara obyektif. Konsumen  mempunyai  cukup informasi, hanya saja 

mereka tidak mempunyai waktu dan motivasi untuk melakukan penilaian lebih 

lanjut, dan pada akhirnya mereka hanya memilih dari sedikit informasi penting 

dan melakukan evaluasi kualitas Chi et., al (2009).  

     Kualitas persepsian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman 

sebelumnya, tingkat pendidikan, dan persepsi risiko dan situasi seperti tujuan 

pembelian, situasi pembelian, tekanan waktu, dan latar belakang sosial dari 
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konsumen (Holbrook dan Corfman, 1985 dalam Chi et., al 2009) . Kualitas 

persepsian pelayanan yang lebih tinggi meningkatkan nilai yang dirasakan 

konsumen dan kemudian memperkuat niat pembelian konsumen ( Zeithaml, 

1988; Dodds et al., 1991). Dalam perspektif industri rumah sakit, maka kualitas 

pelayanan persepsian dapat didefinisikan sebagai penilaian yang konsisten dan 

pengakuan konsumen terhadap suatu produk pelayanan kesehatan suatu rumah 

sakit (Bhuian 1997 ;Garvin 1983 dalam Chi et., al 2009).   

     Kesadaran merek yang lebih tinggi dipersepsikan konsumen akan memiliki 

pangsa pasar yang lebih tinggi dan evaluasi kualitas yang lebih baik (Dodds, et 

al., 1991; Grewal, et al., 1998). Pendapat tersebut menunjukan adanya pengaruh 

yang positif kesadaran merek terhadap kualitas persepsian (Grewal et., al 1998 

dalam Chi et., al 2009). Studi lain yang dilakukan Clark et., al  (2009) juga 

menunjukan adanya pengaruh kesadaran merek terhadap kualitas persepsian. 

Maka berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diajukan  

H1:Kesadaran terhadap rumah sakit berpengaruh pada kualitas pelayanan   

persepsian 

     Metcalf et., al 2012 dalam Wang (2016) menyatakan bahwa kualitas 

persepsian mempunyai pengaruh yang positif pada konsumen untuk mengevaluasi 

mengenai merek sebuah produk. Kualitas persepsian yang tinggi meningkatkan 

penilaian konsumen yang dirasakan dan kemudian memperkuat niat beli 

konsumen. Penelitian Chi et., al (2009) menyatakan bahwa merek yang terkenal 

akan memiliki niat pembelian yang lebih tinggi daripada merek yang kurang 

terkenal,  persepsi kualitas akan mempengaruhi niat membeli konsumen, dan 
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kualitas yang dirasakan secara positif akan mempengaruhi niat beli melalui nilai 

persepsian. Selain itu, (Chang, 2006 ; Wu, 2006 dalam Chi et., al 2009) 

menyimpulkan bahwa persepsi kualitas dan pembelian niat berhubungan positif. 

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis yang diajukan 

H4: kualitas pelayanan persepsian berpengaruh pada niat berobat ulang. 

     Berdasarkan studi yang dilakukan Loureiro (2013) menunjukan bahwa 

kesadaran merek berpengaruh terhadap kualitas persepsian. Studi lain yang 

dilakukan oleh Kuo et., al (2009) dalam penelitiannya pada pelayanan seluler 

mendapati bahwa kualitas persepsian mempunyai hubungan yang positif terhadap 

kepuasan pelanggan dan niat pembelian. Studi lain yang dilakukan Jalilvand et., al 

(2011) dalam penelitiannya pada industri mobil mendapati bahwa kesadaran 

merek mempunyai dampak yang signifikan pada niat untuk membeli sebuah 

produk. Atas dasar temuan tersebut maka hipotesis yang diajukan 

H5: kualitas persepsian pelayanan memediasi hubungan antara kesadaran terhadap 

rumah sakit pada niat berobat ulang 

D. Kepercayaan terhadap rumah sakit 

     Gefen et., al (2003) mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan yang 

dimiliki seseorang sehingga orang lain akan bersikap seperti yang diharapkan 

orang pertama. Kepercayaan merupakan faktor penting yang membantu 

menjelaskan antar hubungan, misalnya pembeli dengan pemasok atau merek 

dengan konsumen. Chaudhuri dan Holbrook ( 2001) berasumsi bahwa, apabila 

konsumen mempercayai sebuah merek, konsumen berpikir bahwa merek selalu 

mempertahankan janjinya dan memberikan manfaat seperti yang diinginkan. 
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     Sedangkan Williams (2001) mengemukakan bahwa kepercayaan berkembang 

sepanjang waktu melalui proses belajar yang mempengaruhi perilaku penjual dan 

pembeli. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh terhadap 

tingginya tingkat kepercayaan konsumen Schmitt dan Geus (2006). Studi lain 

yang dilakukan oleh Lowry et., al (2008) juga menunjukan kesadaran dan 

kepercayaan memiliki hubungan yang positif. Maka berdasarkan penjelasan 

tersebut hipotesis yang diajukan  

H3:kesadaran terhadap rumah sakit berpengaruh pada kepercayaan terhadap 

rumah sakit. 

     Aker dan Keller 1990 dalam Wang (2016) menyatakan bahwa merek dengan 

kesadaran tinggi dan citra baik juga mempromosikan citra merek, kepercayaan 

merek, dan kesetiaan merek yang pada gilirannya meningkatkan niat pembelian 

konsumen. Studi lain yang dilakukan oleh Ling et., al (2010) dalam penelitiannya 

pada belanja daring mendapati bahwa kepercayaan merek mempunyai hubungan 

yang positif terhadap niat untuk membeli. Berdasarkan penjelasan di atas 

hipotesis yang diajukan 

H6: kepercayaan berpengaruh terhadap niat berobat ulang. 

     Ponte et., al (2015) dalam penelitiannya pada pembelian daring produk travel 

mendapati bahwa niat untuk membeli dipengaruhi oleh kepercayaan. Studi lain 

yang dilakukan oleh Kkakos et., al (2014) mendapati bahwa niat untuk membeli 

dipengaruhi oleh persepsi resiko, nilai uang, nilai sosial dan kesadaran merek. 

Wang (2016) dalam penelitiannya pada memenangkan sebuah pengahargaan 
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mendapati bahwa kualitas persepsian memediasi hubungan antara kesadaran 

merek dan niat beli. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan 

H7: kepercayaan memediasi hubungan antara kesadaran terhadap rumah sakit dan 

niat berobat ulang. 

E. Model Penelitian  

Hubungan dalam konstruk penelitian dapat dimodelkan sebagai berikut  

 

 

 

 

Gambar  

 

     

 

 Dalam Model di atas, terlihat niat berobat ulang dipengaruhi secara langsung oleh 

kesadaran terhadap rumah sakit, kualitas pelayanan persepsian, dan kepercayaan 

terhadap rumah sakit. Disamping berpengaruh secara langsung pada niat berobat 

ulang, kualitas pelayanan persepsian dan kepercayaan terhadap rumah sakit juga 

memediasi hubungan antara kesadaran terhadap rumah sakit dan niat berobat 

ulang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab tiga ini akan membahas  tentang desain penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran, desain pengambilan sampel, obyek penelitian, pengujian instrumen 

penelitian  dan teknik pengumpulan data.  

A. Desain Penelitian 

     Penelitian ini adalah penelitian kausal, yaitu bertujuan menguji hubungan 

sebab akibat antar variabel yang diteliti. Penelitian ini berusaha untuk memahami 

hubungan antar variabel yang dapat dibedakan menjadi variabel independen yang 

merupakan suatu penyebab dan variabel dependen yang merupakan akibat dari 

fenomena niat berobat ulang. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan yang memberikan pemahaman, penjelasan, dan 

prediksi niat berobat ulang.  Desain penelitian ini menggunakan metode survei. 

Metode survei adalah merupakan penelitian yang mengumpulkan data 

menggunakan kuesioner. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran 

    Dalam upaya mengukur variabel penelitian, setiap variabel didefinisikan 

sebagai berikut:  

1. Niat berobat ulang  

     Niat membeli ulang didefinisikan sebagai kemungkinan konsumen akan 

merencanakan  atau  bersedia  membeli  ulang  produk  atau  jasa  tertentu di masa 

depan  dari  suatu  penjual  di pasar.  Dalam  perspektif  industri  rumah  sakit niat  

18 
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berobat ulang dapat didefinisikan sebagai niat konsumen untuk mengulang 

berobat di rumah sakit setelah konsumen melakukan perawatan kesehatan 

pertamanya. Niat berobat ulang diukur dengan skala Likert  berdasarkan indikator: 

(a) Probabilitas menggunakan jasa, (b) Niat merekomendasikan jasa kepada orang 

lain, (c) Kepastian menggunakan jasa Lee et., al (2000). 

2. Kesadaran terhadap rumah sakit.  

    Kesadaran terhadap rumah sakit dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

kosumen untuk mengingat kembali sebuah nama rumah sakit ketika diberi isyarat 

dan dalam situasi yang mengarahkan untuk memilih rumah sakit tempat berobat 

(Aaker, 1996;Keller, 1993). Kesadaran diukur dengan skala Likert berdasarkan 

indikator: (a) pengakuan merek, (b) mengingat merek, (c) pemikiran merek dan 

(d) kedominanan merek Aaker, (1996). 

3. Kualitas pelayanan persepsian 

     Dalam perspektif industri rumah sakit, kualitas pelayanan persepsian dapat 

didefinisikan sebagai penilaian yang konsisten dan pengakuan konsumen terhadap 

suatu produk pelayanan kesehatan suatu rumah sakit (Bhuian, 1997; Garvin, 1983 

dalam Chi et., al 2009). Kualitas pelayanan persepsian diukur berdasarkan skala 

Likert, berdasarkan indikator: (a) keandalan (Reliability), (b) ketanggapan 

(Responsiveness), (c) jaminan (Assurance), (d) empati (empaty) dan (e) bukti fisik 

(Tangibles) Philip Kotler; Kevin Lane Keller, (2006).  

4. Kepercayaan terhadap rumah sakit 

    Dalam perspektif industri rumah sakit, kepercayaan terhadap rumah sakit 

didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki seseorang dan berkembang 
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sepanjang waktu yang mengarahkan pada keputusan berobat ulang (Gefen et., al 

2003 ; Williams 2001). Kepercayaan diukur berdasarkan skala Likert, berdasarkan 

indikator: (a) kompetensi, (b) kejujuran, (c) empati dan (d) kebajikan. Tedeshi et 

al., (2017) 

C. Desain pengambilan sampel  

1. Populasi  

     Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda 

dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kempulan seluruh objek yang 

menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto 2016). Populasi dari penelitian ini 

adalah pelanggan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

2. Sampel  

     Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian 

(Suharyadi dan Purwanto 2016). Sampel penelitian ini adalah pasien rawat jalan 

gedung wijaya kusuma RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Menurut Hair et.,al (2006) menyusun besaran sampel berdasarkan bobot faktor 

sebuah indikator. Ukuran sampel berdasarkan bobot faktor ditampilkan pada 

Tabel 3.1 sebagai berikut: 

 Tabel 3.1 Ukuran sampel berdasarkan nilai factor loading 

Factor 

loading 

Ukuran sampel 

0.30 350 

0.35 250 

0.40 200 

0.45 150 

0.50 120 

0.55 100 

0.60 85 

0.65 70 

0.70 60 

0.75 50 

         Sumber : Hair et.,al (2006). 
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     Berdasarkan pedoman diatas, bila factor loading yang digunakan sebesar 0,4 

maka jumlah responden minimal yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

200 responden.  

3. Teknik penyampelan  

     Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain non-probability 

sampling dimana penentuan sampel tidak melalui proses matematis (Neuman, 

2006). Teknik penyampelan yang digunakan adalah penyampelan purposive  yaitu 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang 

akan diambil kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan 

tertentu. Penyampelan purposive dilakukan dengan mengambil sampel dari 

populasi pelanggan RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  

D. Obyek Penelitian 

     Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dalam rangka 

mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bukti nyata dalam penelitian. 

Lokasi penelitian ini juga merupakan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang    

diteliti guna untuk mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 

sedangkan obyek penelitian ini adalah pasien rawat jalan reguler gedung Wijaya 

Kusuma. 

E. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

     Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir kuesioner mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh karena konstruk-konstruk dalam 
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penelitian ini merupakan konstruk keperilakuan, maka uji validitas kuesioner 

menggunakan metode analisis faktor. Validitas kuesioner diketahui dengan 

melihat nilai loading factornya dalam Tabel rotated component matrix. Butir-butir 

kuesioner dalam satu variabel dinyatakan valid bila mempunyai faktor loading 

lebih besar dari 0,40, tidak mempunyai nilai ganda (cross loading) dalam faktor 

(kolom) yang ada, dan terekstrak sempurna (mempunyai korelasi tinggi satu sama 

lain) dalam satu kolom. Hasil uji validitas ditampilkan dalam Tabel3.2 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Butir kuesioner Loading factor Keterangan 

NBU1 

NBU2 

NBU3 

 

KTRS1 

KTRS2 

KTRS3 

KTRS4 

 

KPP1 

KPP2 

KPP3 

KPP4 

KPP5 

 

K1 

K2 

K3 

K4 

 

0,689 

0,831 

0,668 

 

0,675 

0,744 

0,682 

0,564 

 

0,663 

0,686 

0,623 

0,646 

0,637 

 

0,829 

0,425 

0,763 

0,493 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

    Sumber: data primer yang diolah (2018) 

     Semua butir kuesioner mengumpul pada faktor yang sama, yang 

mengindikasikan setiap indikator tersebut berkorelasi erat satu sama lain dalam 

satu variabel. 

2. Uji Reliabilitas.  

    Reliabilitas mempunyai makna ketergantungan (dependability) dan konsistensi. 

Instrument yang reliable tetap bekerja dengan baik dalam waktu yang berbeda dan 
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dalam kondisi yang berbeda pula (Neuman, 2006). Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah suatu butir kuesioner konsisten dari waktu ke waktu dalam 

mengukur suatu variabel. Reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan 

metode Cronbach Alpha (). Reliabilitas butir kuesioner diketahui dari koefisien 

Alpha () nya. Bila nilai   lebih besar dari 0,6 maka butir kuesioner dapat 

dinyatakan reliabel. Sebaliknya bila nilai    lebih kecil dari  0,6  maka butir 

kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas ditampilkan dalam Tabel 

3.3 

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Koefisien Alpha 

() 

Keterangan 

Niat Berobat Ulang (NBU) 

Kesadaran terhadap rumah sakit (KTRS) 

Kualitas pelayanan persepsian (KPP) 

Kepercayaan terhadap rumah sakit (K) 

0,646 

0,643 

0,680 

0,609 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

      Sumber: Data primer yang diolah (2018). 

     Terlihat semua butir kuesioner dalam setiap variabel yang diteliti mempunyai 

nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua butir 

kuesioner tersebut reliabel digunakan mengambil data. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 

2013). Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert bertujuan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 
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sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

     Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

a. Sangat setuju (5) 

b. Setuju (4) 

c. Netral/ragu-ragu (3) 

d. Tidak setuju (2) 

e. Sangat tidak setuju (1) 

     Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda (Sugiyono,2013). 

G. Analisis Data 

     Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemodelan 

persamaan struktural (structural equation modelling-SEM) dan analisis regresi. 

SEM digunakan untuk menguji hubungan signifikansi antar konstruk yang diteliti,  

sedangkan analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan mediasi antar 

kualitas persepsian dan niat berobat ulang. SEM merupakan kombinasi antara 

analisis faktor dan model persamaan simultan (Ghozali, 2005). Secara teknis, 

pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program AMOS versi 16 

untuk menganalisis hubungan kausalitas dalam model struktural yang diusulkan. 
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1. Prosedur analisis data menggunakan SEM 

a. Asumsi dan Pengujian Model Struktural.  

     Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengujian 

model struktural dengan pendekatan SEM, yaitu: kecukupan sampel, normalitas 

data, dan keberadaan outlier. 

1) Asumsi Kecukupan Sampel.  

    Ukuran sampel sebesar  200 responden sesuai dengan factor loading dalam 

skor validitas instrumen penelitian (Hair et al., 2007). 

2) Asumsi Normalitas.  

    Bila model diestimasi dengan teknik maximum likehood maka perlu 

penggunaan asumsi normalitas yang dapat diketahui dari  nilaiskewness dan 

curtosisnya. Bila nilai critical ratio (C.R) lebih besar dari nilai kritis maka dapat 

diduga bahwa distribusi data tidak normal. Nilai kritis ditentukan berdasarkan 

taraf signifikansi 0,01 yaitu sebesar 2,58. 

3) Asumsi Outlier.  

     Outlier adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik yang 

terlihat berbeda jauh dari observasi–observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai extrim. Keberadaan outlier dapat diuji dengan statistik chi-square (²) 

terhadap nilai mahalanobis distance square pada taraf signifikansi 0.01 dengan 

degree of freedom sebesar jumlah indikator variabel yang diteliti.  

4) Kriteria Goodness of Fit.  
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     Dalam analisis SEM, digunakan berbagai indikator kesesuaian (fit index) yang 

berfungsi untuk mengukur derajat kesesuaian antara model dengan data yang 

digunakan. Indikator-indikator tersebut dapat ditampilkan dalam Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Kriteria Goodness of fit 

 

No Fit Index Output nilai 

1 Chi Square Diharapkan kecil 

2 Goodness of Fit Index (GFI) 0,90 

3 Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
0,08 

4 Adjusted Goodness Fit of Index (AGFI) 0,90 

5 Tucker Lewis Index (TLI) 0,90 

6 Normed Fit Index (NFI) 0,90 

7 Comparative Fit Index (CFI) 0,90 

8 Normed Chi Square (CMIN / DF) 2,00 

9 Root Mean Square Residual (RMR) 0,03 

Penjelasan dari masing–masing kriteria goodness of fit tersebut sebagai berikut: 

1. Chi-Square.  

     Alat uji fundamental untuk mengukur overall fit adalah likehood ratio chi 

square statistic. Model dikategorikan baik jika mempunyai chi square = 0 yang 

berarti tidak ada perbedaan. Taraf signifikansi penerimaan yang 

direkomendasikan adalah apabila α  0,05 yang berarti matriks input sebenarnya 

dengan matriks input yang diprediksi tidak berbeda secara signifikan. 

2. Goodness of Fit Index (GFI).  

     Index ini mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang 

dihitung dari residual kuadrat model yang diprediksi dibandingkan dengan data 

yang sebenarnya. Nilai GFI biasanya antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1makin 

baik. Hal ini mengindikasikan model yang diuji memiliki kesesuaian yang baik. 

Nilai GFI dikatakan baik adalah 0,90. 
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3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).  

     RMSEA merupakan index pengukuran yang tidak dipengaruhi oleh besarnya 

sampel sehingga biasanya indeks ini digunakan untuk mengukur fit model pada 

jumlah sampel besar. Persyaratan nilai RMSEA yang diminta adalah lebih kecil 

atau sama dengan 0,08. 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI).  

     AGFI merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan degree of 

freedom yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model. Tingkat 

penerimaan yang direkomendasikan adalah lebih besar atau sama dengan 0,9. 

5. Tucker Lewis Index (TLI).  

     TLI adalah sebuah alternatif incremental index yang membandingkan sebuah 

model yang diuji dengan sebuah baseline model. TLI merupakan fit index yang 

kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. Nilai yang direkomendasikan sebagai 

acuan untuk diterimanya sebuah model adalah lebih besar atau sama dengan 0,90.\ 

6. Normed Fit Index (NFI).  

     NFI merupakan ukuran perbandingan antara proposed model dan null model. 

Nilai NFI bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai yang direkomendasikan adalah lebih 

besar atau sama dengan 0,90. 

7. Comparative Fit Index (CFI).  

     CFI merupakan indeks kesesuaian incremental yang membandingkan model 

yang diuji dengan null model. Index ini dikatakan baik untuk mengukur sebuah 

model karena tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel Hair (2006). Index yang 
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mengindikasikan bahwa model yang diuji memiliki kesesuaian yang baik apabila 

CFI lebih besar atau sama dengan 0,90. 

8. Normed Chi Square (CMIN/DF).  

     Normed Chi-square adalah ukuran yang diperoleh dari hasil bagi chi-square 

dengan degree of freedom. Nilai CMIN/DF yang direkomendasikan adalah lebih 

kecil atau sama dengan 2,0. 

9. Root Mean Square Residual (RMR).  

     RMR adalah residual rata-rata antara matriks (korelasi dan kovarian) teramati 

dan hasil estimasi. Nilai RMR yang bisa diterima adalah lebih kecil dari 0,03. 

2. Prosedur analisis regresi dengan hubungan mediasi 

     Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu variabel (variabel tak 

bebas) pada satu atau lebih variabel lain (variabel bebas), dengan maksud 

menaksir rata-rata variabel tak bebas berdasarkan nilai tertentu yang diketahui 

dari variabel bebasnya. Sedangkan, variabel mediasi adalah variabel yang 

berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi bertingkat (Hierarchycal 

regression).  Dalam penelitian ini proses analisis dilakukan dengan menggunakan 

SPSS versi 11,5. 

a. Hubungan antara Kesadaran terhadap rumah sakit dan Niat Berobat Ulang 

yang dimediasi Kualitas Pelayanan Persepsian 

     Hubungan mediasi dalam penelitian ini adalah hubungan antara Kesadaran 

terhadap rumah sakit pada niat berobat ulang yang dimediasi kualitas pelayanan 

persepsian dapat ditampilkan dalam gambar 3.1 
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       c 

     

    a   b 

    

  Gambar 3.1  

 

Dari model penelitian dapat dibentuk 3 persamaan regresi : 

1. NBU =  1 + Cx 

2. KPP =    + Ax 

3. NBU =    + dX+bM 

Makna hasil analisis regresi dengan variabel mediator dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Kualitas Pelayanan Persepsian memediasi hubungan antara Kesadara Terhadap 

Rumah Sakit dan  Niat Berobat Ulang bilasemua hubungan dalam model 

signifikan. 

2) Bila dalam persamaan (a) Kesadaran Terhadap RS, dan dalam persamaan (c) 

setelah Kualitas Pelayanan Persepsian dimasukan dalam variabel bebas, 

Kesadaran Terhadap RS menjadi tidak signifikan, maka dikatakan Kualitas 

Pelayanan Persepsian memediasi secara sempurna (perfectly mediation) 

hubungan antara Kesadaran Terhadap RS dan Niat Berobat Ulang. 

3) Bila dalam persamaan (a) Kesadaran Terhadap RS signifikan, namun dalam 

persamaan (c) setelah Kualitas Pelayanan Persepsian dimasukkan dalam 

variabel bebas, koefisien Kesadaran Terhadap RS menjadi mengecil, maka 

KP

P 

NB

U 
KT

RS 
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dikatakan Kualitas Pelayanan Persepsian memediasi sebagian (patially 

mediation) hubungan antara Kesadaran Terhadap RS dan Niat Berobat Ulang. 

b. Hubungan antara Kesadaran terhadap rumah sakit dan Niat Berobat Ulang 

yang dimediasi oleh Kepercayaan  

      Hubungan mediasi dalam penelitian ini adalah hubungan antara Kesadaran 

terhadap rumah sakit pada niat berobat ulang yang dimediasi kepercayaan dapat 

ditampilkan dalam Gambar 3.2  

 

                           c 

 

         a                b 

 

        

     Gambar 3.2 

 

Dari model penelitian dapat dibentuk 3 persamaan regresi : 

1. NBU =  1 + Cx 

2. K =    + Ax 

3. NBU =    + dX+bM 

Makna hasil analisis regresi dengan variabel mediator dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Kualitas Pelayanan Persepsian memediasi hubungan antara Kepercayaan dan  

Niat Berobat Ulang bila semua hubungan dalam model signifikan. 

  K 

KT

RS 

NB

U 
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2) Bila dalam persamaan (a) Kesadaran Terhadap RS, dan dalam persamaan (c) 

setelah Kepercayaan dimasukan dalam variabel bebas, Kesadaran Terhadap RS 

menjadi tidak signifikan, maka dikatakan Kepercayaan memediasi secara 

sempurna (perfectly mediation) hubungan antara Kesadaran Terhadap RS dan 

Niat Berobat Ulang. 

3) Bila dalam persamaan (a) Kesadaran Terhadap RS signifikan, namun dalam 

persamaan (c) setelah Kualitas Pelayanan Persepsian dimasukkan dalam 

variabel bebas, koefisien Kesadaran Terhadap RS menjadi mengecil, maka 

dikatakan Kepercayaan memediasi sebagian (patially mediation) hubungan 

antara Kesadaran TerhadapRS dan Niat Berobat Ulang. 

Dalam analisis regresi ada tiga output yang perlu dimaknai, yaitu: 

a. Uji Signifikansi Model 

Suatu model regresi harus signifikan dalam memprediksi parameter yang diteliti. 

Uji signifikansi model regresi ini dilakukan dengan ANOVA satu jalan atau uji F 

(Overall Test). Kriteria ujinya adalah bahwa model regresi dikatakan signifikan 

untuk memprediksi variabel terikat bila nilai signifikansinya (sig) lebih kecil dari 

0,05. Sebaliknya suatu model regresi dikatakan tidak signifikan untuk 

memprediksi variabel  terikat bila nilai signifikansinya (sig) lebih besar dari 0,05.  

b. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Parsial 

     Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Ghozali imam, (2005).   
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     Uji signifikansi koefisien regresi parsial pada dasarnya menguji secara 

individual pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tak bebas dengan 

menganggap variabel bebas lain konstan. Besarnya pengaruh dan signifikansi 

setiap variabel bebas dalam model terhadap variabel terikatnya dapat diketahui 

dari koefisien variabel bebasnya (   dan nilai signifikansinya. 

     Estimasi besarnya koefisien regresi dilakukan dengan uji t (Individual Test). 

Suatu variabel bebas dari suatu model regresi dikatakan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikatnya bila nilai signifikansinya (sig) lebih 

kecil dari 0,05. Sebaliknya, suatu variabel bebas dari suatu model regresi 

dikatakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya 

bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Uji hipotesisnya umunya dilakukan 

secara dua arah. Prosedur uji hipotesisnya diberikan sebagai berikut: 

1) Rumuskan hipotesis statistiknya: 

HO :  1 = 0 (Artinya: tidak signifikan) 

H1 :  1 ≠ 0  

Dimana: i =0,1,2...,k. 

2) Tentukan taraf signifikansi   

3) Hitung statistik ujinya: t= 
    

       
 

4) Kriteria uji: HO diterima bila t terletak dalam interval –t(
 

 
,df) < t <  

 

 
,df) 

5) Kesimpulan: berdasarkan hipotesis (HO atau H1) yang diterima.  
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c. Koefisien Determinasi  

     Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Algifari, 

(2000). Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam, 2005). 

Nilai determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai R
2 

berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

makin terbatas. Nilai koefisien determinasi menunjukkan presentase variasi nilai 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi  yang dihasilkan. 

Koefisien determinasi merupakan indikator kesesuaian antara model dengan 

datanya. Nilai koefisien determinasi bervariasi dari 0 sampai 1. Semakin 

mendekati 1 mengindikasikan kesesuaian model dengan datanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel 

     Bab ini akan membahas hasil analisis data dan pembahasan meliputi deskripsi 

sampel, dan uji hipotesis menggunakan SEM dan analisis egresi. Sampel terdiri 

dari 200 responden. Berdasarkan tanggapan yang diperoleh dari kuesioner yang 

diberikan, responden digolongkan ke dalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah penghasilan.  

1. Deskripsi Sampel Berdasarkan Usia  

     Distribusi frekuensi sampel berdasarkan usia dapat ditampilkan dalam Tabel 

4.1 

Tabel 4.1 Distribusi sampel berdasarkan usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1. 20-29 34 17 

2. 30-39 45 22.5 

3. 40-49 74 37 

4. >50 47 23.5 

 Jumlah 200 100 

  Sumber: Data primer yang telah diolah (2018). 

     Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pasien yang ada di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta didominasi usia 30 tahun keatas (83%). Hal ini dapat dimaknai di usia 

tersebut orang sangat mudah terserang penyakit.  

2. Deskripsi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin  

     Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis kelamin dapat ditampilkan 

dalam Tabel 4.2 

34 
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Tabel 4.2 Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 125 62.5 

2. Perempuan 75 37.5 

 Jumlah 200 100 

 Sumber: Data primer yang telah diolah (2018) 

     Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak 

adalah laki-laki sebanyak 125 responden (62,5 %) dan responden perempuan 

sebanyak 75 responden (37,5 %). Hal ini dapat dimaknai bahwa laki-laki 

mempunyai resiko sakit lebih tinggi daripada perempuan.  

3. Deskripsi sampel berdasarkan Jenis Pekerjaan  

     Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditampilkan 

dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Distribusi sampel berdasarkan jenis pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. Pegawai Negeri 42 21 

2. Pegawai Swasta 79 39.5 

3.    Wirausaha 62 31 

4. Ibu Rumah Tangga 17 8.5 

 Jumlah 200 100 

       Sumber: Data primer yang telah diolah (2018).  

     Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis 

pekerjaan didominasi oleh pegawai (negeri dan swasta) dan wirausaha. Hal ini 

mengindikasikan kompleksitas masalah dalam pekerjaan berpengaruh pada 

tingkat kesehatan seseorang. 

4. Deskripsi sampel berdasarkan Jumlah Penghasilan.  

     Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jumlah penghasilan dapat ditampilkan 

dalam Tabel 4.4 

 



36 
 

 
 

Tabel 4.4 Distribusi sampel berdasarkan jumlah penghasilan 

No Jumlah Penghasilan Jumlah Persentase 

1. 1.000.000 – 1.900.000 35 17.5 

2. 2.000.000 – 2.900.000 71 35.5 

3. >3.000.000 94 47 

 Jumlah  200 100 

         Sumber: Data primer yang telah diolah (2018).  

     Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah responden dengan penghasilan 

dua juta rupiah keatas mendominasi sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat kesejahteraan pasien sudah cukup baik. 

B. Deskripsi tanggapan responden terhadap pernyataan dalam kuesioner  

1. Variabel Niat Berobat Ulang  

Tabel 4.5 Tanggapan responden terhadap kuesioner dalam variabel  

Niat Berobat Ulang (NBU). 

 

Kategori tanggapan NBU 1         NBU 2     NBU 3 

     

       Jumlah   Persentase   Jumlah   Persentase   Jumlah Persentase 

 
Sangat Setuju (SS)      73       36.7  108   54.3  67 33.7 

Setuju (S)       113       56.8  85   42.7  126 63.3 

Netral (N)       13       6.5  6   3.0  6 3.0 

Tidak Setuju (TS)       0       0  0   0  0 0 

Sangat Tidak Setuju STS)  0       0  0   0  0 0 

 

Jumlah       199      100  199 100           199 100 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2018). 

     Tabel diatas menginformasikan bahwa untuk indikator probabilitas 

menggunakan jasa NBU1, dari lima kategori tersebut 186 orang (93,5 %) 

menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap kemungkinan untuk melakukan 

perawatan kesehatan ulang di RSUD Dr.Moewardi.  
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     Untuk indikator niat merekomendasikan jasa kepada orang lain NBU2, dari 

lima kategori tersebut sebanyak 193 orang (97%) menyatakan sangat setuju dan 

setuju. Hal ini dapat dimaknai responden akan menyarankan orang lain untuk 

melakukan perawatan kesehatan di RSUD Dr.Moewardi.   

     Untuk indikator kepastian menggunakan jasa NBU3, dari lima kategori 

tersebut sebanyak 193 orang (97%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini 

dapat dimaknai besar niat responden untuk melakukan perawatan kesehatan ulang 

di RSUD Dr.Moewardi.  

2. Variabel Kesadaran Terhadap Rumah Sakit 

Tabel 4.6  Tanggapan responden terhadap kuesioner dalam variabel  

Kesadaran Terhadap Rumah Sakit (KTRS) 

 

Kategori Tanggapan  KTRS1                    KTRS2   KTRS3              KTRS4 

     

             Jumlah  Persentase   Jumlah  Persentase   Jumlah Persentase  Jumlah Persentase 

 

Sangat Setuju (SS)   86       43.2 86 43.2 88 44.2  120 60.3 

Setuju (S)   113    56.8 113 56.8 111 55.8  79 39.7 

Netral (N)   0 0 0 0 0 0  0 0 

Tidak Setuju (TS)   0 0 0 0 0 0  0 0 

Sangat Tidak Setuju STS)  0 0 0 0 0 0  0 0 

 

Jumlah        199    100 199 100   199 100    199    100 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2018). 

     Tabel diatas menginformasikan bahwa untuk indikator pengakuan merek 

KTRS1, dari lima kategori tersebut sebanyak 199 orang (100%) menyatakan 

sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai responden mengakui RSUD Dr. 

Moewardi merupakan rumah sakit terbaik di kota Surakarta.  

     Untuk indikator mengingat merek KTRS2, dari lima kategori tersebut 

sebanyak 199 orang (100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat 
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dimaknai responden mudah mengingat nama RSUD Dr.Moewardi saat ingin 

melakukan perawatan kesehatan.  

     Untuk indikator pemikiran merek KTRS3, dari lima kategori tersebut sebanyak 

199 orang (100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa responden meyimpulkan RSUD Dr.Moewardi adalah rumah sakit yang 

baik. 

     Untuk indikator kedominan merek KTRS4, dari lima kategori tersebut 

sebanyak 199 orang (100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat 

dimaknai responden setuju RSUD Dr.Moewardi merupakan rumah sakit paling 

utama di kota Surakarta.  

3. Variabel Kualitas Pelayanan Persepsian 

     Tabel 4.7  Tanggapan responden terhadap kuesioner dalam variabel  

Kualitas Pelayanan Persepsian (KPP)   

 

Kategori Tanggapan            KPP1  KPP2  KPP3      KPP4    KPP5 

     

    Jumlah  Persentase   Jumlah  Persentase   Jumlah Persentase  Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

 

Sangat Setuju (SS)        13   6.5 26 13.1 31 15.6   20       10.1          32 16.1 

Setuju (S)         186 93.5 173 86.9 161 80.9   179      89.9        153 76.9 

Netral (N)         0 0 0 0 7 3.5     0       0        14 7.0 

Tidak Setuju (TS)        0 0 0 0 0 0        0       0        0 0 

Sangat Tidak Setuju STS) 0 0 0 0 0 0        0       0        0 0 

 

Jumlah       199    100 199 100 199 100     199    100`          199   100 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2018) 

 

     Tabel diatas menginformasikan bahwa untuk indikator keandalan KPP1, dari 

lima kategori tersebut sebanyak 199 orang (100%) menyatakan sangat setuju dan 

setuju. Hal ini dapat dimaknai besar responden mengakui bahwa RSUD Dr 

Moewardi memberikan pelayanan cepat, ramah, dan tepat. 
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Untuk indikator ketanggapan KPP2, dari lima kategori tersebut sebanyak 199 

orang (100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai besar 

responden setuju bahwa RSUD Dr.Moewardi melayani pasien dengan baik.  

Untuk indikator jaminan KPP3, dari lima kategori tersebut sebanyak 192 orang 

(96,5%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai responden 

merasa aman dengan pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Moewardi. 

     Untuk indikator empati KPP4,dari lima kategori tersebut sebanyak 199 orang 

(100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai tenaga 

kesehatan di RSUD Dr.Moewardi mampu memahamu apa yang dibutuhkan 

pasien/responden. 

     Untuk indikator bukti fisik KPP5, dari lima kategori tersebut sebanyak 185 

orang (93%) menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa RSUD Dr.Moewardi 

mempunyai peralatan yang lengkap. 

4. Variabel Kepercayaan Terhadap Rumah Sakit  

      Tabel 4.8 Tanggapan responden terhadap kuesioner dalam variabel 

Kepercayaan Terhadap Rumah Sakit (K) 

 
Kategori Tanggapan           K1               K2  K3             K4  

     

   Jumlah  Persentase  Jumlah  Persentase   Jumlah  Persentase  Jumlah Persentase 

 

Sangat Setuju (SS)   47 23.6  81 40.7    52 26.1    21 10.6 

Setuju (S)   145 72.9  118 59.3    140 70.4    178 89.4 

Netral (N)   7 3.5  0 0    7 3.5     0 0 

Tidak Setuju (TS)   0 0  0 0    0 0     0 0 

Sangat Tidak Setuju STS)  0 0  0 0    0 0     0 0 

  

Jumlah      199 100 199  100    199     100    199    100`     

 

Sumber : Data primer yang telah diolah (2018). 

 

     Tabel diatas menginformasikan bahwa untuk indikator kompetensi K1, dari 

lima kategori diatas sebanyak 192 orang (96,5%) menyatakan sangat setuju dan 
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setuju. Hal tersebut dapat dimaknai responden percaya tenaga medis selalu sigap 

dalam melayani pasien.  

     Untuk indikator kejujuran K2, dari lima kategori tersebut sebanyak 199 orang 

(100%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai responden 

percaya dokter dan perawat jujur dalam melayani pasien. 

     Untuk indikator empati K3, dari lima kategori tersebut sebanyak 192 orang 

(96,5%) menyatakan sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dimaknai responden 

percaya dokter dan perawat mampu merasakan apa yang dirasakan pasien. 

     Untuk indikator kebajikan K4, dari lima kategori tersebut sebanyak 199 orang 

(100%) menyatakan sangat setuju dan setuju yang artinya responden setuju bahwa 

tenaga medis mempunyai perilaku yang baik terhadap pasien.  

C. Analisis Data 

     Hipotesis diuji menggunakan SEM berdasarkan data sampel. Hasil analisis 

SEM meliputi: (1) uji kesesuaian model dengan datanya dan (2) uji hipotesis.  Uji 

kesesuaian model dengan datanya meliputi: (a) uji mormalitas data, (b) uji 

keberadaan outlier, (c) uji goodness of fit model  

1. Uji kesesuaian model dengan datanya 

a. Uji Normalitas Data  

     Data dikatakan normal bila nilai critical ratio (c.r) multivariate terletak dalam 

interval -2,58 < c.r < 2,58 (Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam lampiran). 

Untuk mencapai normalitas multivariate beberapa data yang masuk kategori 

outlier dihilangkan.  Hasil analisis dengan SEM didapatkan nilai c.r sebesar -
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1.479. Nilai c.r. ini berada dalam jangkauan ±2,58, sehingga data dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal multivariate secara sempurna. 

b. Uji keberadaan outlier  

     Outlier adalah hasil observasi yang menyimpang jauh dari rata-ratanya 

(pusat/centroid). Deteksi keberadaan outlier (multivariate outlier) dilakukan 

dengan mengamati nilai Mahalanobis distance. Kriteria ujinya adalah bila suatu 

hasil observasi lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan, maka hasil observasi 

tersebut dikatakan outlier. Sebaliknya bila lebih kecil dari nilai kritisnya, maka 

hasil observasi tersebut dinyatakan bukan outlier.  

     Nilai kritis dapat ditentukan dari nilai chi-square (   dengan derajat bebas 

sebesar jumlah indikator, pada taraf signifikansi 0,01. Dalam penelitian ini jumlah 

indikator ada 16 dan taraf signifikansinya 0,01. Nilai  (16; 0,01) = 32,00. 

Observasi yang mempunyai nilai mahalanobis distance lebih besar dari 32,00 

perlu dihilangkan. Terlihat semua data observasi mempunyai nilai lebih kecil dari 

nilai kritisnya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada outlier dalam data 

observasinya. 

c. Uji goodness of fit 

     Uji goodness of fit dilakukan untuk menguji kesesuaian model dengan datanya. 

Evaluasi goodness of fit model dibandingkan dengan nilai kritisnya ditampilkan 

dalam Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil uji goodness of fit model 

Indeks Nilai kritis Hasil Keterangan 

CMIN/DF ≤ 2,00 9,614 Cukup  

GFI ≥ 0,90 0,726 Beda tipis (marginal) 

AGFI ≥ 0,90 0,624 Beda tipis (marginal) 

CFI ≥ 0,90 0,370 Cukup  

RMSEA ≤ 0,08 0,209 Cukup 

TLI ≥ 0,90 0,237 Cukup 

NFI 

IFI 

RMR 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≤ 0,04 

0,354 

0,976 

0,027 

Cukup  

Cukup 

Sangat baik 

Sumber: Data primer yang diolah (2018). 

  

     Hasil di atas menginformasikan bahwa model mempunyai goodness of fit yang 

cukup. Upaya perbaikan goodness of fit dengan cara membuat hubungan kovarian 

antar error pengukuran ternyata justru membuat tidak signifikan hubungan antar 

beberapa konstruk yang dihipotesiskan, sehingga nilai goodness of fit ini tetap 

dipertahankan. 

5. Uji hipotesis  

a. Modifikasi Model  

     Untuk memperbaiki nilai goodness of fit dari model, maka beberapa error (e) 

perlu diberikan hubungan kovarian satu sama lain (lihat dalam model). Hubungan 

kovarian ini berakibat tidak signifikannya hubungan antara beberapa konstruk 

yang dihipotesiskan, oleh karena itu tidak dilakukan hubungan kovarian antar 

antar error pengukuran. 

b. Uji hipotesis  

     Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat 

(kausalitas) antar variabel dalam model berdasarkan nilai critical ratio (c.r)  atau 

probabilitasnya (p) nya. Jika arah hubungan sesuai dengan hipotesis penelitian 

serta didukung nilai c.r yang memenuhi persyaratan maka dapat dikatakan bahwa 
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hipotesis yang diuji mendapat dukungan yang kuat. Nilai kritis (c.r) didapat dari 

tabel luas kurva normal (Z tabel) pada taraf signifikansi 0,05 secara dua arah, 

yaitu      

 

             .  Kriteria ujinya adalah: bila nilai c.r lebih besar dari 

nilai Ztabel nya atau nilai probabilitas (P) lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan ada pengaruh signifikan. Hasil uji hipotesis dapat disajikan dalam 

Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Koefisien jalur 

(Standardized 

estimate) 

C.R Ztabel P Keterangan 

KTRS  KPP 

KTRS NBU 

KTRS  K 

KPP  NBU 

K  NBU 

 

-0,148 

0,473 

-0,097 

-0,221 

0,327 

 

-0,330 

2,015 

-1,058 

-2,307 

2,015 

2,57 0,184 

0,004 

0,290 

0,021 

0,003 

 

H1 tidak terdukung 

H2 terdukung 

H3 tidak terdukung 

H4 terdukung 

H6 terdukung 

 

   Sumber: Data primer yang telah diolah (2018). 

 

Dari hasil Tabel 4.10 diatas, maka dapat disimpulkan: 

     Nilai CR pada hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit KTRS 

dengan variabel kualitas pelayanan persepsian KPP sebesar -0.330 dan nilai 

probabilitas (p-value) sebesar 0.184. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan: hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit dengan kualitas 

pelayanan persepsian tidak signifikan. Jadi hipotesis tidak terdukung.  

     Nilai CR pada hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit KTRS 

dengan variabel niat berobat ulang NBU sebesar 2.015 dan nilai probabilitas (p-

value) sebesar 0.004. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit dengan niat berobat ulang 

signifikan. Jadi hipotesis terdukung.  
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     Nilai CR pada hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit KTRS 

dengan variabel kepercayaan K sebesar -1.058 dan nilai probabilitas (p-value) 

sebesar 0.290. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

hubungan variabel kesadaran terhadap rumah sakit dengan kepercayaan tidak 

signifikan. Jadi hipotesis tidak terdukung.  

     Nilai CR pada hubungan variabel kualitas pelayanan persepsian KPP  dengan 

variabel niat berobat ulang NBU sebesar -2.307 dan nilai probabilitas (p-value)  

sebesar 0.021. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

hubungan variabel kualias pelayanan persepsian dengan niat berobat ulang 

signifikan. Jadi hipotesis terdukung.  

     Nilai CR pada hubungan variabel kepercayaan terhadap rumah sakit K  dengan 

variabel niat berobat ulang NBU sebesar 2.015 dan nilai probabilitas (p-value)  

sebesar 0.003. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

hubungan variabel kepercayaan terhadap rumah sakit dengan niat berobat ulang 

signifikan. Jadi hipotesis terdukung.  

Model hubungan antar konstruk yang diteliti ini dapat ditampilkan dalam 

gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Model Struktural 
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1. Uji peran mediasi KPP dalam hubungan antara KTRS dan NBU 

 

 

       a           b 

                c         

            Gambar 4.2  

Dari model penelitian dapat dibentuk 3 persamaan regresi : 

1. NBU = b0 + c(KTRS) 

2. KPP = b0  + a(KTRS) 

3. NBU = b0 + c(KTRS) + b(KPP) 

    Syarat KPP memediasi hubungan antara KTRS dan NBU adalah: hubungan 

ketiga konstruk di atas, semuanya signifikan (koefisien a, b, dan c signifikan). 

Oleh karena hasil analisis SEM mendapati bahwa KTRS tidak berpengaruh 

signifikan pada KPP, maka salah satu salah satu koefisien (yaitu: a) tidak dipenuhi 

sehingga, KPP tidak memediasi hubungan antara KTRS dan NBU. Jadi hipotesis 

H5 tidak didukung datanya. 

4. Uji peran mediasi K dalam hubungan antara KTRS dan NBU   

                   c 

     

    a  b 

                    

      Gambar 4.3 

Dari model penelitian dapat dibentuk 3 persamaan regresi : 

1. NBU = b0 + c(KTRS) 

    KTRS 

KPP 

NBU 

  KTRS NBU 

K 
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2. K = b0  + a(KTRS) 

3. NBU = b0 + c(KTRS) + b(K) 

     Syarat K memediasi hubungan antara KTRS dan NBU adalah: hubungan 

ketiga konstruk di atas, semuanya signifikan (koefisien a, b, dan c signifikan). 

Oleh karena hasil analisis SEM mendapati bahwa KTRS tidak berpengaruh 

signifikan pada K, maka salah satu koefisien (yaitu: a) tidak dipenuhi, sehingga K 

tidak memediasi hubungan antara KTRS dan NBU. Jadi hipotesis H7 tidak 

didukung datanya. 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh variabel Kesadaran Terhadap Rumah Sakit pada variabel Kualitas  

Pelayanan Persepsian  

     Berdasarkan hasil uji hipotesis, mendapati bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara variabel kesadaran terhadap rumah sakit terhadap variabel 

kualitas pelayanan persepsian. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil studi  

terdahulu yang dilakukan oleh Loureiro (2013) yang menyatakan bahwa 

kesadaran berpengaruh terhadap kualitas pelayanan persepsian yang dimaknai 

kesadaran pasien memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kualitas 

pelayanan persepsian di rumah sakit.  Penjelasan yang sama diungkapkan oleh 

Clark et., al (2009) dalam studinya pada efek periklanan terhadap kesadaran 

merek menyatakan bahwa adanya pengaruh kesadaran terhadap kualitas 

pelayanan persepsian. Berbagai pendapat tersebut dari studi sebelumnya 

dijelaskan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan 

persepsian.   
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     Namun hasil penelitian dalam studi ini berbeda dengan penjelasan dari studi 

sebelumnya. Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, ditemukan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan persepsian. Hal ini dikarenakan ketika fasilitas pelayanan yang 

diberikan kurang baik maka kesadaran pasien terhadap rumah sakit akan menurun 

sehingga kepercayaan pasien terhadap rumah sakit juga akan menurun. 

2. Pengaruh variabel Kesadaran Terhadap Rumah Sakit pada variabel Niat 

Berobat Ulang  

     Berdasarkan hasil uji hipotesis mendapati bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kesadaran terhadap rumah sakit dan variabel niat berobat ulang.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shah 

et., al (2009) pada industri seluler yang mendapati bahwa niat membeli 

dipengaruhi oleh kesadaran merk. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chi et., al (2009) pada industri seluler yang 

menyatakan bahwa niat beli dipengaruhi oleh kesadaran merek.  

     Hal ini memberikan pemahaman bahwa kesadaran merek merupakan faktor 

penting yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen di rumah sakit untuk 

melakukan perawatan kesehatan ulang. Berdasarkan fakta empiris dari sejumlah 

penelitian diatas, maka temuan kesadaran terhadap rumah sakit pada niat berobat 

ulang mendapat dukungan kuat. 

3. Pengaruh variabel Kesadaran Terhadap Rumah Sakit pada Kepercayaan  

     Berdasarkan hasil uji hipotesis, mendapati bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan   antara  variabel  kesadaran  terhadap  rumah  sakit  terhadap   variabel 
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kepercayaan.  

    Hasil ini berbeda dari studi terdahulu yang dilakukan oleh Schmitt dan Geus 

(2006) yang menyatakan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh terhadap 

tingginya tingkat kepercayaan yang dimaknai kesadaran pasien terhadap rumah 

sakit akan meningkatkan kepercayaan pasien terhadapnrumah sakit. Penjelasan 

yang sama diungkapkan oleh  Lowry et., al (2008) yang  menyatakan bahwa 

antara kesadaran dan kepercayaan memiliki hubungan yang positif. Berbagai 

pendapat tersebut dari studi sebelumnya menyatakan bahwa kesadaran 

mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan.  

     Namun hasil penelitian dalam studi ini berbeda dengan penjelasan dari studi 

sebelumnya. Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, ditemukan bahwa kesadaran tidak memberikan pengaruh 

terhadap kepercayaan, hal ini dikarenakan pasien yang berobat ulang di RSUD 

Dr.Moewardi mayoritas adalah rujukan dari rumah sakit sebelumnya. Pasien 

maupun keluarga pasien pada dasarnya memiliki kesadaran yang rendah terhadap 

RSUD Dr. Moewardi dikarenakan hanya mengikuti aturan dari penjamin 

kesehatan yang mewajibkan untuk dirawat di rumah sakit tingkat atasnya.  

4. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Persepsian terhadap variabel Niat 

Berobat Ulang  

     Berdasarkan hasil uji hipotesis, mendapati bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas pelayanan persepsian pada variabel niat berobat 

ulang. Hal ini dapat dimaknai apabila kualitas persepsian yang dirasakan 

konsumen tinggi maka akan meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen dan 
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kemudian memperkuat nilai beli. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Metcalf et ., al (2012) dalam Wang 2016 yang 

menyatakan bahwa kualitas persepsian mempunyai pengaruh yang positif untuk 

mengevaluasi merek yang kemudian akan meningkatkan nilai yang dirasakan 

konsumen dan kemudian memperkuat niat beli. Dalam penelitian lain yang 

dilakukan Kuo et., al (2009) pada pelayanan seluler mendapati bahwa kualitas 

persepsian mempunyai hubungan yang positif terhadap kepuasan pelanggan dan 

niat pembelian. Berdasarkan fakta dari beberapa penelitian diatas, maka temuan 

kualitas pelayanan persepsian  pada niat berobat ulang mendapat dukungan kuat. 

5. Pengaruh variabel Kepercayaan terhadap variabel Niat Berobat Ulang  

     Berdasarkan hasil uji hipotesis, mendapati bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kepercayaan pada variabel niat berobat ulang. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa saat konsumen percaya pada sebuah produk pelayanan di 

rumah sakit maka keinginan pasien untuk melakukan perawatan kesehatan ulang 

tinggi.  

     Hasil penelitian ini  sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ling et., al (2010) dalam penelitiannya pada belanja daring mendapati bahwa 

kepercayaan merek mempunyai hubungan yang positif terhadap niat untuk 

membeli. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ponte et., al (2015) pada 

pembelian daring produk travel juga mendapati bahwa niat untuk membeli 

dipengaruhi oleh kepercayaan. Berdasarkan fakta dari beberapa penelitian diatas, 

maka temuan kepercayaan pada niat berobat ulang mendapat dukungan kuat.  
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6. Pengaruh kesadaran terhadap rumah sakit pada niat berobat ulang yang 

dimediasi Kualitas Pelayanan Persepsian  

    Variabel Kualitas Pelayanan Persepsian tidak memediasi hubungan antara 

kesadaran dan niat berobat ulang. Hal ini dikarenakan hasil uji analisis SEM 

mendapati bahawa salah satu koefisien yaitu hubungan antara variabel kesadaran 

terhadap rumah sakit tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan persepsian.  

Jadi Hipotesis H5 tidak didukung datanya.  

7. Pengaruh kesadaran terhadap rumah sakit pada niat berobat ulang yang 

dimediasi kepercayaan.  

Variabel Kepercayaan tidak memediasi hubungan antara kesadaran dan niat 

berobat ulang. Hal ini dikarenakan hasil uji analisis SEM mendapati bahwa salah 

satu koefisien yaitu hubungan antara variabel kesadaran terhadap rumah sakit 

tidak siginifkan terhadap kepercayaan. Jadi Hipotesis H7 tidak didukung datanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

     Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepercayaan dan kesadaran pada 

niat berobat ulang yang dimediasi kualitas persepsian. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kesadaran terhadap rumah sakit 

tidak berpengaruh pada kualitas pelayanan persepsian, (2) Kesadaran terhadap 

rumah sakit berpengaruh pada niat berobat ulang, (3) Kesadaran terhadap rumah 

sakit tidak berpengaruh pada kepercayaan terhadap rumah sakit, (4) Kualitas 

pelayanan persepsian berpengaruh pada niat berobat ulang, (5) Kualitas pelayanan 

persepsian tidak memediasi hubungan antara kesadaran terhadap RS dan niat 

berobat ulang, (6) Kepercayaan terhadap rumah sakit berpengaruh pada niat 

berobat ulang, dan (7) Kepercayaan terhadap rumah sakit tidak memediasi 

hubungan antara kesadaran terhadap rumah sakit  dan niat berobat ulang 

B. Keterbatasan dan saran bagi penelitian yang akan datang 

     Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: Penelitian hanya 

dilakukan di satu rumah sakit saja yaitu RSUD Dr.Moewardi Surakarta, sehingga 

ada kemungkinan perbedaan hasil bila dilakukan di rumah sakit lain, penelitian ini 

menggunakan alat ukur berupa kuesioner, dimana data penelitian ini dihasilkan 

dari tanggapan responden terhadap pernyataan dalam kuesioner, sehingga 

responden tidak mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh, dan penelitian ini 
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hanya meneliti mengenai pengaruh kepercayaan dan kesadaran pada niat berobat 

ulang yang dimediasi kualitas persepsian, sehingga faktor lain yang ikut 

mempengaruhi niat menjadi terabaikan. 

     Bagi Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya terbatas pada satu rumah 

sakit saja dalam pengambilan sampel, sehingga hasilnya memungkinkan untuk 

digeneralisasi ke ranah yang lebih luas.  

C. Implikasi Manajerial  

    Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Bagi pihak RSUD Dr.Moewardi Surakarta untuk memperkuat 

niat seseorang melakukan perawatan kesehatan ulang¸ rumah sakit perlu membuat 

konsumen percaya dan sadar terhadap rumah sakit. Hal tersebut dapat dibentuk 

dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada pasien sesuai 

dengan standar nasional akreditasi rumah sakit, serta cepat tanggap dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan motto cepat, tepat, nyaman, dan mudah.(2) 

RSUD Dr Moewardi sudah mempunyai sumber daya, program dan kegiatan yang 

potensial untuk meningkatkan kepercayaan melakukan perawatan kesehatan ulang 

kepada pasien antara lain dengan visi, misi, budaya kerja, dan motto, apabila hal 

tersebut dilakukan dengan maksimal maka akan sangat mungkin untuk pasien 

melakukan perawatan kesehatan ulang.  
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KUESIONER PENELITIAN  

PASIEN RAWAT JALAN WIJAYA KUSUMA RSUD Dr. MOEWARDI 

SURAKARTA  

 

Kepada: 

Yth. Bp/Ibu/Sdr Responden  

Dengan hormat, 

     Saya mahasiswa Universitas Setia Budi, sedang melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Pengaruh Kepercayaan dan Kesadaran pada Niat Berobat Ulang 

yang Dimediasi Kualitas Persepsian”. Saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/Sdri berkenan 

untuk mengisi kuesioner penelitian. Jawablah dengan sejujurnya. Tidak ada 

jawaban yang salah dan informasi responden akan dirahasiakan. Terima kasih. 

 

Salam  

 

Yunita Krisniati 
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Profil Responden 

 

Nama Responden : 
..................................................

(boleh tidak diisi).   

Usia   : 

Jenis Kelamin  :  Perempuan   Laki-laki 

Pekerjaan   : 

Jumlah Penghasilan :  1.000.000 – 3.000.000 

    3.000.000 - 5.000.000 

    ≥ 5.000.000 

Petunjuk Pengisian  

Berikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Berilah tanda 

centang (√) pada pilihan tanggapan yang mewakili pendapat anda.  

STS : Sangat Tidak Setuju    S : Setuju 

TS : Tidak Setuju      SS : Sangat Setuju 

N : Netral  

NIAT BEROBAT ULANG  

No. Pernyataan STS TS N S SS 

NBU1 Saya kemungkinan akan berobat ulang di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta 

     

NBU2 Saya akan menyarankan orang lain untuk berobat di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

     

NBU3 Saya pasti akan berobat ulang ke RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta 

     

 

KESADARAN TERHADAP RS  

No  Pertanyaan STS TS N S SS 

KTRS1 Saya mengakui bahwa RSUD Dr Moewardi 

merupakan rumah sakit terbaik di Surakarta 

     

KTRS2 Saya mudah mengingat nama RSUD Dr Moewardi 

Surakarta 

     

KTRS3 Saya menyimpulkan bahwa RSUD Dr Moewardi 

adalah rumah sakit yang baik 

     

KTRS4 Saya berpendapat bahwa RSUD Dr. Moewardi 

adalah rumah sakit utama di Surakarta  
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KUALITAS PELAYANAN PERSEPSIAN  

No  Pernyataan STS TS N S SS 

KPP1 RSUD Dr.Moewardi memberikan pelayanan 

sesuai semboyan: “cepat, ramah, dan tepat” 

     

KPP2 RSUD Dr.Moewardi melayani pasien dengan baik      

KPP3 Pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Moewardi 

membuat pasien merasa aman 

     

KPP4 Tenaga kesehatan di RSUD Dr.Moewardi 

memahami kebutuhan pasien  

     

KPP5 Peralatan di RSUD Dr.Moewardi lengkap      

 

KEPERCAYAAN TERHADAP RS 

No  Pernyataan STS TS N S SS 

K1 Tenaga medis RSUD Dr.Moewardi sigap dalam 

melayani pasien 

     

K2 Saya menilai dokter dan perawat jujur dalam 

melayani pasien 

     

K3 Saya menilai dokter dan perawat dapat merasakan 

apa yang dirasakan pasien  

     

K4 Tenaga medis mempunyai perilaku yang baik 

terhadap pasien 
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 ANALISIS DESKRIPTIF  

 

Frequencies 

 
Statistics 

 
NB

U1 NBU2 NBU3 

KTRS

1 

KTRS

2 

KTRS

3 

KTRS

4 KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 KPP5 K1 K2 K3 K4 

N Valid 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mode 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 

 

Frequency Table 

 

NBU1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 13 6.5 6.5 6.5 

4 113 56.8 56.8 63.3 

5 73 36.7 36.7 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

NBU2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 3.0 3.0 3.0 

4 85 42.7 42.7 45.7 

5 108 54.3 54.3 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

NBU3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 3.0 3.0 3.0 

4 126 63.3 63.3 66.3 

5 67 33.7 33.7 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KTRS1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 113 56.8 56.8 56.8 

5 86 43.2 43.2 100.0 

Total 199 100.0 100.0  
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KTRS2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 113 56.8 56.8 56.8 

5 86 43.2 43.2 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KTRS3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 111 55.8 55.8 55.8 

5 88 44.2 44.2 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KTRS4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 120 60.3 60.3 60.3 

5 79 39.7 39.7 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KPP1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 186 93.5 93.5 93.5 

5 13 6.5 6.5 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KPP2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 173 86.9 86.9 86.9 

5 26 13.1 13.1 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KPP3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 3.5 3.5 3.5 

4 161 80.9 80.9 84.4 

5 31 15.6 15.6 100.0 

Total 199 100.0 100.0  
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KPP4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 179 89.9 89.9 89.9 

5 20 10.1 10.1 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

KPP5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 7.0 7.0 7.0 

4 153 76.9 76.9 83.9 

5 32 16.1 16.1 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

K1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 3.5 3.5 3.5 

4 145 72.9 72.9 76.4 

5 47 23.6 23.6 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

K2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 118 59.3 59.3 59.3 

5 81 40.7 40.7 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

K3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 3.5 3.5 3.5 

4 140 70.4 70.4 73.9 

5 52 26.1 26.1 100.0 

Total 199 100.0 100.0  
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K4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 178 89.4 89.4 89.4 

5 21 10.6 10.6 100.0 

Total 199 100.0 100.0  

 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .341 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1428.472 

df 120 

Sig. .000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

NBU1 1.000 .572 

NBU2 1.000 .754 

NBU3 1.000 .574 

KTRS1 1.000 .509 

KTRS2 1.000 .602 

KTRS3 1.000 .730 

KTRS4 1.000 .360 

KPP1 1.000 .582 

KPP2 1.000 .649 

KPP3 1.000 .467 

KPP4 1.000 .628 

KPP5 1.000 .423 

K1 1.000 .701 

K2 1.000 .462 

K3 1.000 .640 

K4 1.000 .282 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dime

nsio

n0 

1 3.205 20.034 20.034 3.205 20.034 20.034 2.521 15.759 15.759 

2 2.308 14.425 34.459 2.308 14.425 34.459 2.308 14.425 30.184 

3 1.934 12.088 46.546 1.934 12.088 46.546 2.103 13.147 43.331 

4 1.487 9.293 55.839 1.487 9.293 55.839 2.001 12.508 55.839 

5 1.247 7.791 63.630       

6 1.175 7.343 70.973       

7 .985 6.159 77.132       

8 .838 5.238 82.370       

9 .774 4.835 87.206       

10 .623 3.896 91.101       

11 .489 3.055 94.157       

12 .332 2.076 96.233       

13 .256 1.601 97.834       

14 .191 1.194 99.028       

15 .089 .558 99.586       

16 .066 .414 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrix

a 

 
Component 

1 2 3 4 

NBU1 .635   .408 

NBU2    .811 

NBU3 .637    

KTRS1 .434 .453   

KTRS2  .697   

KTRS3 .521  -.566  

KTRS4  .535   

KPP1 -.502   .528 

KPP2  .691   

KPP3  .474   

KPP4 -.629 .467   

KPP5 -.499    

K1 .406  .713  

K2 .607    

K3   .752  

K4   .405  

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 

NBU1    .689 

NBU2    .831 

NBU3    .668 

KTRS1  .675   

KTRS2  .744   

KTRS3  .682   

KTRS4  .564   

KPP1 .663    

KPP2 .686    

KPP3 .623    

KPP4 .646    

KPP5 .637    

K1   .829  

K2   .425  

K3   .763  

K4   .493  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

dim

ensi

on0 

1 -.636 .405 .370 .542 

2 .616 .778 .099 .073 

3 .249 -.303 .914 -.105 

4 .393 -.371 -.135 .831 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL NIAT 

BEROBAT ULANG (NBU) 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 199 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 199 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.646 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

NBU1 4.30 .586 199 

NBU2 4.51 .558 199 

NBU3 4.31 .524 199 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

NBU1 8.82 .795 .472 .527 

NBU2 8.61 .896 .401 .622 

NBU3 8.81 .869 .500 .494 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13.12 1.632 1.277 3 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL 

KESADARAN TERHADAP RUMAH SAKIT (KTRS) 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 199 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 199 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.643 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KTRS1 13.27 1.078 .555 .477 

KTRS2 13.27 1.209 .404 .588 

KTRS3 13.26 1.133 .486 .529 

KTRS4 13.31 1.355 .263 .680 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.70 1.897 1.377 4 
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UJI RELIABILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL KUALITAS 

PELAYANAN PERSEPSIAN (KPP)  

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 199 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 199 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.680 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KPP1 4.07 .248 199 

KPP2 4.13 .338 199 

KPP3 4.12 .421 199 

KPP4 4.10 .301 199 

KPP5 4.09 .473 199 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KPP1 16.44 1.208 .357 .664 

KPP2 16.38 1.014 .493 .605 

KPP3 16.39 .956 .401 .649 

KPP4 16.41 1.061 .502 .608 

KPP5 16.42 .820 .489 .612 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20.51 1.463 1.210 5 

    

 

 

UJI RELIABILITAS KUESIONER DALAM VARIABEL 

KEPERCAYAAN TERHADAP RUMAH SAKIT (K) 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 199 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 199 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.609 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

K1 4.20 .482 199 

K2 4.41 .493 199 

K3 4.23 .497 199 

K4 4.11 .308 199 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 12.74 .750 .623 .331 

K2 12.53 .947 .325 .592 

K3 12.71 .892 .386 .543 

K4 12.83 1.230 .258 .620 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.94 1.501 1.225 4 

 
 

 

 

Model Struktural  
 

 
 

 

.01

KTRS

KPP

K

NBU

-.21

-.13

-.62

1.00

1.90
NBU1

.23

e61.00
1

NBU2

.26

e7
.68 1

NBU3

.08

e8

1.35
1

KTRS4

.23

e13

1.00
1

KTRS3

.03

e14

5.791
KTRS2

.22

e15
2.131

KTRS1

.15

e16 3.88

1

KPP1

.05

e1

1.00

1

KPP2

.07

e2

1.91

1

KPP3

.15

e3

1.46

1

KPP4

.04

e4

1.92

1

KPP5

.16

e5

2.21

1

.01

z1
1

.07

z2

1

.01

z3
1

CMIN= 951.813

GFI= .726

AGFI= .624

RMR= .027

K4

.08

e9

1.00

1
K3

.17

e10

2.55

1
K2

.21

e11

1.70

1
K1

.02

e12

4.36

1
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Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Tuesday, June 26, 2018 

Time: 9:50:29 AM 

Title 

Sem yunita: Tuesday, June 26, 2018 09:50 AM 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 199 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

NBU1 

NBU2 

NBU3 

KTRS4 

KTRS3 

KTRS2 

KTRS1 

KPP1 

KPP2 

KPP3 

KPP4 

KPP5 

K4 

K3 

K2 

K1 
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Unobserved, endogenous variables 

KPP 

K 

NBU 

Unobserved, exogenous variables 

KTRS 

e6 

e7 

e8 

e13 

e14 

e15 

e16 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

z1 

z2 

z3 

e9 

e10 

e11 

e12 
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Variable counts (Group number 1)  

Number of variables in your model: 39 

Number of observed variables: 16 

Number of unobserved variables: 23 

Number of exogenous variables: 20 

Number of endogenous variables: 19 

Parameter summary (Group number 1) 

 
Weight

s 
Covariance

s 
Variance

s 
Mean

s 
Intercept

s 
Tota

l 

Fixed 23 0 0 0 0 23 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabele

d 
17 0 20 0 0 37 

Total 40 0 20 0 0 60 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

K1 3.000 5.000 .483 2.782 .199 .573 

K2 4.000 5.000 .378 2.180 -1.857 -5.347 

K3 3.000 5.000 .396 2.281 -.092 -.264 

K4 4.000 5.000 2.568 14.789 4.594 13.229 

KPP5 3.000 5.000 .277 1.598 1.215 3.500 

KPP4 4.000 5.000 2.657 15.304 5.062 14.575 

KPP3 3.000 5.000 .743 4.277 1.782 5.130 

KPP2 4.000 5.000 2.192 12.623 2.804 8.075 

KPP1 4.000 5.000 3.518 20.261 10.378 29.883 

KTRS1 4.000 5.000 .274 1.577 -1.925 -5.543 

KTRS2 4.000 5.000 .274 1.577 -1.925 -5.543 

KTRS3 4.000 5.000 .233 1.340 -1.946 -5.603 

KTRS4 4.000 5.000 .421 2.425 -1.823 -5.248 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

NBU3 3.000 5.000 .188 1.083 -.699 -2.014 

NBU2 3.000 5.000 -.573 -3.301 -.734 -2.114 

NBU1 3.000 5.000 -.173 -.999 -.600 -1.728 

Multivariate 
    

-5.032 -1.479 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group 

number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

22 29.912 .018 .975 

52 29.912 .018 .884 

82 29.912 .018 .713 

112 29.912 .018 .502 

142 29.912 .018 .307 

172 29.912 .018 .164 

11 25.772 .057 .942 

41 25.772 .057 .888 

71 25.772 .057 .810 

101 25.772 .057 .709 

131 25.772 .057 .592 

161 25.772 .057 .470 

191 25.772 .057 .354 

173 23.581 .099 .936 

143 23.581 .099 .896 

113 23.581 .099 .842 

83 23.581 .099 .773 

53 23.581 .099 .692 

23 23.581 .099 .602 

15 20.804 .186 1.000 

45 20.804 .186 .999 

75 20.804 .186 .999 

105 20.804 .186 .997 

135 20.804 .186 .995 

165 20.804 .186 .991 

195 20.804 .186 .985 

196 20.338 .205 .996 

166 20.338 .205 .993 

136 20.338 .205 .988 

106 20.338 .205 .980 

76 20.338 .205 .969 

46 20.338 .205 .953 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

16 20.338 .205 .932 

189 20.337 .205 .905 

159 20.337 .205 .870 

129 20.337 .205 .827 

99 20.337 .205 .777 

69 20.337 .205 .719 

39 20.337 .205 .656 

9 20.337 .205 .589 

10 19.515 .243 .904 

40 19.515 .243 .872 

70 19.515 .243 .832 

100 19.515 .243 .786 

130 19.515 .243 .734 

160 19.515 .243 .676 

190 19.515 .243 .614 

193 18.984 .270 .836 

163 18.984 .270 .793 

133 18.984 .270 .743 

103 18.984 .270 .688 

73 18.984 .270 .629 

43 18.984 .270 .567 

13 18.984 .270 .504 

1 18.507 .295 .742 

31 18.507 .295 .689 

61 18.507 .295 .631 

91 18.507 .295 .571 

121 18.507 .295 .509 

151 18.507 .295 .447 

181 18.507 .295 .387 

192 17.971 .326 .688 

162 17.971 .326 .633 

132 17.971 .326 .574 

102 17.971 .326 .514 

72 17.971 .326 .454 

42 17.971 .326 .395 

12 17.971 .326 .338 

30 17.405 .360 .675 

60 17.405 .360 .620 

90 17.405 .360 .563 

120 17.405 .360 .504 

150 17.405 .360 .446 

180 17.405 .360 .388 

194 17.121 .378 .537 

164 17.121 .378 .479 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

134 17.121 .378 .421 

104 17.121 .378 .365 

74 17.121 .378 .312 

44 17.121 .378 .263 

14 17.121 .378 .218 

19 15.813 .466 .945 

49 15.813 .466 .928 

79 15.813 .466 .906 

109 15.813 .466 .880 

139 15.813 .466 .849 

169 15.813 .466 .813 

199 15.813 .466 .772 

171 15.809 .466 .729 

141 15.809 .466 .680 

111 15.809 .466 .628 

81 15.809 .466 .573 

51 15.809 .466 .517 

21 15.809 .466 .460 

24 15.588 .482 .580 

54 15.588 .482 .524 

84 15.588 .482 .468 

114 15.588 .482 .412 

144 15.588 .482 .358 

174 15.588 .482 .306 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 136 

Number of distinct parameters to be estimated: 37 

Degrees of freedom (136 - 37): 99 

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 951.813 

Degrees of freedom = 99 

Probability level = .000 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)  

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KPP <--- KTRS -.212 .159 -1.330 .184 
 

K <--- KTRS -.128 .121 -1.058 .290 
 

NBU <--- KPP -.625 .271 -2.307 .021 
 

NBU <--- K 1.001 .334 2.997 .003 
 

NBU <--- KTRS 1.904 .945 2.015 .044 
 

NBU1 <--- NBU 1.000 
    

NBU2 <--- NBU .684 .152 4.494 *** 
 

NBU3 <--- NBU 1.353 .233 5.798 *** 
 

KTRS4 <--- KTRS 1.000 
    

KTRS3 <--- KTRS 5.787 2.681 2.159 .031 
 

KTRS2 <--- KTRS 2.129 1.046 2.036 .042 
 

KTRS1 <--- KTRS 3.877 1.771 2.189 .029 
 

KPP1 <--- KPP 1.000 
    

KPP2 <--- KPP 1.910 .370 5.157 *** 
 

KPP3 <--- KPP 1.459 .367 3.981 *** 
 

KPP4 <--- KPP 1.919 .364 5.278 *** 
 

KPP5 <--- KPP 2.209 .465 4.749 *** 
 

K4 <--- K 1.000 
    

K3 <--- K 2.550 .588 4.341 ***  

K2 <--- K 1.701 .466 3.649 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

K1 <--- K 4.357 1.089 4.002 ***  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

KPP <--- KTRS -.148 

K <--- KTRS -.097 

NBU <--- KPP -.221 

NBU <--- K .327 

NBU <--- KTRS .473 

NBU1 <--- NBU .559 

NBU2 <--- NBU .400 

NBU3 <--- NBU .849 

KTRS4 <--- KTRS .165 

KTRS3 <--- KTRS .942 

KTRS2 <--- KTRS .347 

KTRS1 <--- KTRS .633 

KPP1 <--- KPP .466 

KPP2 <--- KPP .653 

KPP3 <--- KPP .400 

KPP4 <--- KPP .735 

KPP5 <--- KPP .539 

K4 <--- K .345 

K3 <--- K .546 

K2 <--- K .367 

K1 <--- K .962 



80 
 

 
 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KTRS 
  

.007 .006 1. 104 .270 
 

z1 
  

.013 .004 2.968 .003 
 

z3 
  

.011 .005 2.294 .022 
 

z2 
  

.066 .019 3.521 *** 
 

e6 
  

.233 .028 8.256 *** 
 

e7 
  

.260 .028 9.358 *** 
 

e8 
  

.075 .028 2.693 .007 
 

e13 
  

.233 .023 9.915 *** 
 

e14 
  

.028 .029 .951 .341 
 

e15 
  

.216 .022 9.701 *** 
 

e16 
  

.147 .020 7.417 *** 
 

e1 
  

.048 .005 8.961 *** 
 

e2 
  

.065 .009 7.149 *** 
 

e3 
  

.148 .016 9.277 *** 
 

e4 
  

.042 .007 5.648 *** 
 

e5 
  

.158 .019 8.471 *** 
 

e9 
  

.083 .009 9.681 *** 
 

e10 
  

.172 .021 8.261 *** 
 

e11 
  

.209 .022 9.613 *** 
 

e12 
  

.017 .033 .520 .603 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)  

   
Estimate 
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Estimate 

K 
  

.009 

KPP 
  

.022 

NBU 
  

.378 

K1 
  

.925 

K2 
  

.135 

K3 
  

.298 

K4 
  

.119 

KPP5 
  

.291 

KPP4 
  

.541 

KPP3 
  

.160 

KPP2 
  

.427 

KPP1 
  

.217 

KTRS1 
  

.400 

KTRS2 
  

.121 

KTRS3 
  

.887 

KTRS4 
  

.027 

NBU3 
  

.720 

NBU2 
  

.160 

NBU1 
  

.312 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

z1 <--> z3 6.268 -.003 

e11 <--> KTRS 19.481 .012 

e11 <--> z1 7.580 -.012 

e9 <--> z2 5.823 .016 

e9 <--> e10 4.353 -.018 

e5 <--> KTRS 11.993 -.009 
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M.I. Par Change 

e5 <--> z2 8.020 .027 

e5 <--> e11 11.506 -.047 

e4 <--> e12 4.291 .013 

e4 <--> e11 4.579 -.017 

e4 <--> e10 14.822 -.028 

e3 <--> e11 5.727 .031 

e3 <--> e10 27.291 .062 

e3 <--> e5 13.339 .043 

e3 <--> e4 17.443 -.028 

e2 <--> KTRS 12.288 .006 

e1 <--> KTRS 8.002 -.004 

e1 <--> e12 4.018 -.012 

e1 <--> e10 8.328 .020 

e16 <--> e5 43.627 .078 

e16 <--> e3 4.485 .024 

e16 <--> e2 21.755 -.037 

e15 <--> z3 11.242 .012 

e15 <--> z1 17.356 .018 

e15 <--> z2 5.829 -.026 

e15 <--> e12 4.196 .025 

e15 <--> e11 14.225 .058 

e15 <--> e2 35.821 .056 

e15 <--> e16 4.445 .028 

e14 <--> z3 6.536 -.007 

e14 <--> e5 49.548 -.076 

e14 <--> e2 11.666 .025 

e13 <--> z1 6.719 .012 

e13 <--> e9 6.251 .025 

e13 <--> e3 6.692 .035 

e13 <--> e2 14.915 .038 

e13 <--> e1 17.268 -.032 

e13 <--> e16 7.286 .037 

e13 <--> e15 8.361 .046 

e13 <--> e14 7.774 -.035 

e8 <--> e11 10.445 -.043 

e8 <--> e10 11.594 .041 

e8 <--> e9 4.012 .017 

e8 <--> e4 15.064 .027 

e8 <--> e2 12.959 -.030 

e8 <--> e15 6.397 -.034 

e8 <--> e13 4.959 .031 

e7 <--> z3 5.382 -.009 

e7 <--> e11 8.763 .050 

e7 <--> e9 6.128 -.027 
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M.I. Par Change 

e7 <--> e1 22.540 .040 

e6 <--> z1 11.241 -.016 

e6 <--> e11 7.131 .044 

e6 <--> e10 5.338 -.035 

e6 <--> e9 4.343 .022 

e6 <--> e4 74.079 -.076 

e6 <--> e2 23.071 .049 

e6 <--> e7 4.052 .038 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

K <--- KPP 6.066 -.193 

KPP <--- K 6.200 -.230 

K1 <--- KPP1 4.690 -.228 

K2 <--- KTRS 19.481 1.880 

K2 <--- KPP 11.765 -1.129 

K2 <--- NBU 6.779 .294 

K2 <--- KPP5 18.442 -.297 

K2 <--- KPP4 11.441 -.367 

K2 <--- KPP1 7.717 -.367 

K2 <--- KTRS1 12.811 .236 

K2 <--- KTRS2 24.669 .327 

K2 <--- KTRS3 17.350 .274 

K2 <--- NBU2 12.836 .210 

K2 <--- NBU1 11.540 .191 

K3 <--- KPP3 26.932 .370 

K3 <--- KPP1 9.408 .372 
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M.I. Par Change 

K4 <--- KTRS4 5.684 .100 

K4 <--- NBU3 4.263 .082 

K4 <--- NBU1 6.412 .090 

KPP5 <--- KTRS 11.993 -1.350 

KPP5 <--- K2 10.099 -.193 

KPP5 <--- KPP3 10.716 .233 

KPP5 <--- KTRS1 8.198 .173 

KPP5 <--- KTRS2 7.774 -.168 

KPP5 <--- KTRS3 17.459 -.251 

KPP5 <--- KTRS4 4.223 -.126 

KPP4 <--- K2 6.070 -.087 

KPP4 <--- K3 15.181 -.137 

KPP4 <--- KPP3 14.242 -.156 

KPP4 <--- NBU1 53.376 -.218 

KPP3 <--- K2 7.642 .158 

KPP3 <--- K3 26.308 .290 

KPP3 <--- KPP5 8.514 .173 

KPP3 <--- KPP4 5.700 -.223 

KPP3 <--- KTRS4 5.993 .140 

KPP2 <--- KTRS 12.288 .922 

KPP2 <--- KTRS2 45.276 .274 

KPP2 <--- KTRS3 13.382 .149 

KPP2 <--- KTRS4 18.948 .180 

KPP2 <--- NBU1 17.607 .145 

KPP1 <--- KTRS 8.002 -.595 

KPP1 <--- K3 4.134 .066 
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M.I. Par Change 

KPP1 <--- KTRS1 9.578 -.101 

KPP1 <--- KTRS3 7.215 -.087 

KPP1 <--- KTRS4 20.575 -.149 

KPP1 <--- NBU2 16.502 .118 

KTRS1 <--- KPP5 27.821 .315 

KTRS1 <--- KPP2 9.974 -.264 

KTRS1 <--- KTRS4 7.069 .153 

KTRS2 <--- K 11.120 1.084 

KTRS2 <--- KPP 16.797 1.373 

KTRS2 <--- K1 10.848 .228 

KTRS2 <--- K2 21.802 .316 

KTRS2 <--- K3 6.931 .177 

KTRS2 <--- KPP4 6.526 .282 

KTRS2 <--- KPP2 40.698 .629 

KTRS2 <--- KTRS4 8.110 .193 

KTRS2 <--- NBU2 4.030 -.120 

KTRS3 <--- K 6.481 -.643 

KTRS3 <--- K1 6.302 -.135 

KTRS3 <--- K3 8.765 -.154 

KTRS3 <--- KPP5 40.914 -.350 

KTRS3 <--- KTRS4 7.620 -.146 

KTRS4 <--- KPP 6.502 .882 

KTRS4 <--- K4 8.171 .320 

KTRS4 <--- KPP4 6.862 .299 

KTRS4 <--- KPP3 10.181 .261 
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M.I. Par Change 

KTRS4 <--- KPP2 16.510 .414 

KTRS4 <--- KPP1 6.338 -.350 

KTRS4 <--- KTRS1 4.079 .140 

KTRS4 <--- KTRS2 7.251 .187 

NBU3 <--- K2 6.414 -.149 

NBU3 <--- K3 12.170 .204 

NBU3 <--- K4 5.291 .216 

NBU3 <--- KPP5 4.023 .123 

NBU3 <--- KPP4 8.689 .283 

NBU3 <--- KTRS2 5.085 -.132 

NBU3 <--- KTRS4 5.023 .132 

NBU2 <--- K 5.166 -.821 

NBU2 <--- K1 5.154 -.175 

NBU2 <--- K3 6.559 -.191 

NBU2 <--- K4 9.416 -.369 

NBU2 <--- KPP1 23.040 .718 

NBU1 <--- KPP 10.583 -1.183 

NBU1 <--- K2 4.999 .164 

NBU1 <--- K3 5.082 -.164 

NBU1 <--- KPP4 47.984 -.832 

Minimization History (Default model) 

Iterati

on  

Negativ

e 

eigenval

ues 

Conditio

n # 

Smalles

t 

eigenva

lue 

Diame

ter 
F 

NTri

es 
Ratio 

0 e 8 
 

-.272 
9999.0

00 

1565.3

93 
0 

9999.0

00 

1 e 3 
 

-.067 1.922 
1235.1

04 
21 .611 
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Iterati

on  

Negativ

e 

eigenval

ues 

Conditio

n # 

Smalles

t 

eigenva

lue 

Diame

ter 
F 

NTri

es 
Ratio 

2 e 2 
 

-.202 1.382 
1112.7

95 
5 .604 

3 e 0 2570.693 
 

.979 
1035.6

50 
6 .751 

4 e 0 487.266 
 

1.225 
1029.9

25 
5 .000 

5 e 0 6521.074 
 

1.016 
991.68

9 
2 .000 

6 e 0 307.182 
 

.976 
975.76

6 
2 .000 

7 e 0 982.907 
 

.767 
960.96

5 
1 1.137 

8 e 0 1565.236 
 

.826 
956.42

3 
1 .991 

9 e 0 4328.412 
 

.675 
953.79

9 
1 1.080 

10 e 0 
16096.03

0  
.443 

952.79

3 
1 1.236 

11 e 0 
21101.25

9  
.716 

952.62

7 
1 .401 

12 e 0 
127694.1

60  
.297 

952.09

0 
1 1.080 

13 e 0 
110475.1

01  
.434 

951.98

7 
2 .000 

14 e 0 
303102.5

15  
.326 

951.89

6 
1 1.285 

15 e 0 
295743.8

08  
.479 

951.86

1 
1 .865 

16 e 0 
1159061.

273  
.186 

951.82

7 
1 1.133 

17 e 0 
748522.1

10  
.399 

951.82

3 
1 .422 

18 e 0 
2524584.

396  
.069 

951.81

4 
1 1.024 

19 e 0 
2618041.

039  
.105 

951.81

3 
1 .970 

20 e 0 
2985069.

519  
.006 

951.81

3 
1 1.003 

21 e 0 
3028569.

147  
.001 

951.81

3 
1 1.000 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 37 951.813 99 .000 9.614 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Saturated model 136 .000 0 
  

Independence model 16 1474.391 120 .000 12.287 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .027 .726 .624 .528 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .044 .579 .523 .511 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .354 .217 .380 .237 .370 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .825 .292 .306 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

 

 

 

 

 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 852.813 757.681 955.392 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1354.391 1234.335 1481.859 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4.807 4.307 3.827 4.825 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 7.446 6.840 6.234 7.484 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .209 .197 .221 .000 

Independence model .239 .228 .250 .000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1025.813 1032.763 1147.665 1184.665 

Saturated model 272.000 297.547 719.889 855.889 

Independence model 1506.391 1509.397 1559.084 1575.084 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5.181 4.700 5.699 5.216 

Saturated model 1.374 1.374 1.374 1.503 

Independence model 7.608 7.002 8.252 7.623 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 26 29 

Independence model 20 22 

Execution time summary 

Minimization: .174 

Miscellaneous: .609 

Bootstrap: .000 

Total: .783 
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