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ABSTRAK 
Penelitan ini dilatar belakangi oleh jumlah kunjungan pasien  RSUD Blambangan yang 
masih berfluktuatif serta belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pihak manajemen. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan,  dan lokasi terhadap 
keputusan pengguna jasa pasien RSUD Blambangan Banyuwangi. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap 50 orang responden 
pasien RSUD Blambangan Banyuwangi dengan mengunakan metode purposive sampling 
untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan,dan lokasi 
terhadap keputusan pengguna jasa . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda yang berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian. Data-data 
yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik diolah sehingga 
dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : Y  =   0,318 X1   +   0,289 X2   +   
0,256X3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel kualitas pelayanan,dan 
lokasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pengguna jasa 
pasien. Nilai Adjusted R square sebesar 0,508 yang menunjukkan bahwa 50,8 persen 
variasi keputusan pengguna jasa pasien dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen 
dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 49,2 persen dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   
Kata kunci : kualitas pelayanan,lokasi,keputusan pengguna jasa. 
 
 

ABSTRACT 
This research was motivated by the number of patients visiting hospitals Balambangan 
still volatile and do not meet the targets set by the management. This study aimed to 
analyze the quality of service, and location of the service user's decision Hospital patients 
Blambangan Banyuwangi. Collecting data in this study was conducted by questionnaire to 
50 respondents Blambangan Banyuwangi Hospital patients by using purposive sampling 
method to determine the response of respondents to the variable quality of service, and 
location of the service user's decision. Data analysis technique used is multiple linear 
regression analysis which serves to prove the hypothesis of the study. Data that has met 
the validity, reliability, and classical assumption is processed so that the resulting 
regression equation as follows: Y = 0.318 + 0.289 X1 + 0.256 X2 X3. Based on the results 
of the analysis showed that the variable quality of service, and the location has a 
significant positive effect on patient service user's decision. Adjusted R square of 0.508 
which indicates that 50.8 percent of the variation patient service user's decision can be 
explained by two independent variables in this study. While the remaining 49.2 percent is 
explained by other variables not examined in this study. 
Keywords: quality of service, the location, the service user's decision 
 
 
1. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
       Masalah kesehatan bagi 
masyarakat telah menjadi suatu 

kebutuhan yangutama. Kebutuhan 
yang dimaksud adalah untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Salah satu lembaga kesehatan yang 
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menangani masyarakat adalah 
rumah sakit. Fungsi rumah sakit 
sekarang ini bertambah ke arah 
pelayanan kesehatan yang 
menyeluruh.  

Fungsi ini meliputi upaya 
penyembuhan bagi pasien yang 
sakit maupun yang membutuhkan 
konsultasi kesehatan dan upaya 
pencapaian serta peningkatan 
kesehatan. Untuk itu,rumah sakit 
dituntut untuk selalu menjaga 
kepercayaan dengan meningkatkan 
kualitas pelayanan agar kepuasan 
pasien meningkat. Kualitas memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan 
pelanggan, kualitas yang diberikan 
oleh pihak perusahaan akan 
memberi dorongan kepada 
pelanggan untuk menjalin ikatan 
hubungan yang kuat sehingga akan 
berdampak jangka panjang bagi 
perusahaan. Ikatan seperti ini 
memungkin perusahaan untuk 
memahami dengan seksama 
harapan pelanggan dan kebutuhan 
mereka, dengan demikian 
perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan dimana 
perusahaan memaksimumkan 
pengalaman pelanggan yang 
menyenangkan dan meminimumkan 
bahkan meniadakan pengalaman 
pelanggan yang tidak 
menyenangkan.  

Pada gilirannya kepuasan 
pelanggan dapat menciptakan 
kesetiaan dan loyalitas pelanggan 
kepada perusahaan yang telah 
memberikannya.   
 

B. Rumusan Masalah 
1. Apakah kualiatas pelayanan dan 

lokasi berpengaruh terhadap 
keputusan pengguna jasa di 
RSUD Blambangan Banyuwangi 
secara simultan? 

2. Apakah kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap keputusan 
pengguna jasa di RSUD 
Blambangan Banyuwangi secara 
parsial? 

3. Apakah lokasi berpengaruh 
terhadap keputusan pengguna 

jasa di RSUD Blambangan 
Banyuwangi secara parsial? 

4. Variabel manakah yang paling 
dominan berpengaruh terhadap 
keputusan pengguna jasa? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh kualitas 
pelayanan dan lokasi terhadap 
keputusan pengguna jasa di 
RSUD Blambangan Banyuwangi 
secara simultan. 

2. Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap keputusan 
pengguna jasa di RSUD 
Blambangan Banyuwangi secara 
parsial. 

3. Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh lokasi 
terhadap keputusan pengguna 
jasa di RSUD Blambangan 
Banyuwangi secara parsial. 

4. Untuk mengetahui dan 
menganalisis manakah diantara 
variabel kualitas pelayanan dan 
lokasi yang berpengaruh paling 
dominan terhadap keputusan 
pengguna jasa di RSUD 
Blambangan Banyuwangi. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penelitian terdahulu 

1. Adhka Widiastanto (2011) 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah Lokasi, 
Kualitas Makanan, Pelayanan, 
dan Harga  berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian pada 
warung makan lesehan mas Pur 
Sampel yang diambil sebanyak 
100 responden dengan 
menggunakan teknik Non-
Probability Sampling dengan 
pendekatan Accidental sampling, 
yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa yang kebetulan bertemu 
dengan peneliti dapat dijadikan 
sampel jika dipandang cocok.  
Berdasarkan hasil penelitian, 
diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut : Y = 0,99 X1 – 
0,038 X2 + 0,168 X3  +  0,385 X4 
+  e, Berdasarkan analisis data 
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statistik, indikator-indikator pada 
penelitian ini bersifat valid dan 
variabelnya bersifat reliabel. Pada 
pengujian asumsi klasik, model 
regresi bebas multikolonieritas, 
tidak terjadi heteroskedastisitas, 
dan berdistribusi normal.  Urutan 
secara individu dari masing-
masing variabel yang paling 
berpengaruh adalah variabel 
Harga dengan koefisien regresi 
sebesar 0,385 kemudian Kualitas 
Layanan dengan koefisien regresi 
sebesar 0,168 kemudian diikuti 
dengan lokasi dengan koefisien 
regresi sebesar 0,099 sedangkan 
variabel yang berpengaruh paling 
rendah adalah Kualitas Makanan 
dengan koefisien  regresi sebesar 
– 0, 038.  Warung makan lesehan 
mas Pur perlu mempertahankan 
elemen- elemen yang sudah 
dinilai baik oleh pelanggan serta 
perlu memperbaiki hal-hal yang 
masih kurang.   

2. Vidya Metayunika (2013) dalam 
penelitian ini yang berjudul : 
“Analisis Pengaruh Kualitas 
Pelayanan (Tangible, Reliabilty, 
Responsivenes, Assurance, dan 
Emphaty) Terhadap Kepuasan 
Konsumen”. Sampel yang 
digunakan sebanyak 100 orang 
terhadap masyarakat kota 
Semarang dengan metode 
accidental sampling. Hasil dari 
analisis regresi berganda yang 
telah dilakukan diperoleh hasil 
yaitu, Y =  0,140 X1 + 0,115 X2 + 
0,238 X3 + 0,145 X4 + 0,312 X5. 
Variabel independen yang paling 
berpengaruh terhadap variabel 
dependen adalah variabel 
emphaty (0,312), diikuti oleh 
variabel kualitas responsiveness 
(0,238), kemudian variabel 
assurance (0,145), lalu variabel 
tangible (0,140) dan terakhir 
adalah variabel reliability (0,115). 
Hasil uji t membuktikan bahwa 
semua variabel independen 
(tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, dan 
emphaty) mempunyai pengaruh 
positif terhadap variable 

dependen yaitu kepuasan 
konsumen. Koefisien determinasi 
(adjusted R2) yang diperoleh 
sebesar 0,451. Hal ini berarti 
45,1% kepuasan konsumen 
dipengaruhi oleh variabel 
tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, dan 
emphaty, dan sisanya yaitu 
54,9% dipengaruhi oleh variabel 
lain. 

 
B. Landasan Teori 

1. Manajemen Pemasaran 
Menurut American Marketing 
Association (AMA) yang dikutip 
Kotler dan Kotler (2007) yang 
diterjemahkan oleh Benyamin 
Molan, “Manajemen pemasaran 
sebagai seni dan ilmu memilih 
pasar sasaran dan mendapatkan, 
menjaga dan menumbuhkan 
pelanggan dengan menciptakan, 
menyerahkan dan 
mengkomunikasikan nilai 
pelanggan yang unggul” 

2. Kualitas Pelayanan 
Menurut Wiyono dalam Mauludin 
(2001:39)kualitas pelayanan 
sebagai beikut : 
“Kualitas pelayanan merupakan 
suatu aspek yang penting dari 
suatu rumah sakit. Kualitas 
pelayanan yang diberikan dalam 
suatu rumah sakit berhubungan 
erat dengan kepuasan yang 
dirasakan oleh pasien selaku 
konsumen rumah sakit. Perawat 
dituntut untuk memberikan 
pelayanan dengan sebaik- 
baiknya kepada pasien sehingga 
pasien merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan oleh 
perawat rumah sakit tersebut”  
Lupiyoadi dan Hamdani (2006:92) 
“Lokasi adalah keputusan yang 
dibuat perusahaan berkaitan 
dengan dimana operasi dan 
sifatnya akan ditempatkan. 
Sedangkan menurut Swasta 
(2001:187) mengemukakan 
bahwa “Lokasi (place) 
menunjukkan berbagai kegiatan 
yang dilakukan perusahaan untuk 
menjadikan produknya dapat 
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diperoleh dan tersedia bagi 
konsumen 

C. Hipotesis 
1. Diduga kualitas pelayanan dan 

lokasi bepengaruh terhadap 
keputusan pengguna jasa di 
RSUD Blambangan Banyuwangi 
secara simultan. 

2. Diduga kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
keputusan pengguna jasa di 
RSUD Blambangan Banyuwangi 
secara parsial. 

3. Diduga lokasi berpengaruh 
terhadap keputusan pengguna 
jasa di RSUD Blambangan 
Banyuwangi secara parsial. 

4. Diduga kualitas pelayanan 
sangat berpengaruh terhadap 
keputusan pengguna jasa di 
RSUD Blambangan Banyuwangi. 

 
3. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 
       Lokasi penelitian dilakukan di 
RSUD Blambangan Banyuwangi. 
yang beralamatkan di Jl. Letkol 
Istiqlah  no. 49 Tpln. 0333-421118 
Banyuwangi, dengan alasan mudah 
untuk mengumpulkan data dan 
menghemat waktu Populasi dan 
Sampel 
1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalis 
yang terdiri atas objek atau yang 
mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya”. Dimana 
penelitian yang menganalisis 
dengan angka-angka yang 
diperoleh dari hasil survei dalam 
bentuk menyebarkan kuesioner 
kepada para responden sebanyak 
100. 

2. Sampel 
Pada penelitian ini jumlah 
sampling yang digunakan 
sebanyak 50 orang dengan 
perhitungan sebagai berikut. 
Sampel = 100 × 50% = 50 pasien 
RSUD Blambangan Banyuwangi 
yang melakukan perawatan di 
bulan januari–februari 2016, 

dengan ini saya mengambil 
sampel sebanyak 50. 

 
B. Metode Pengumpulan Data 

Kuisioner yaitu metode 
pengumpulan data dilakukan dengan 
cara kuesioner. Kuesioner adalah 
daftar pertanyaan yang disusun 
secara tertulis yang langsung sudah 
disediakan pilihan jawabannya 
dalam bentuk pertanyaan yang 
tertutup atau terbuka, dan sudah 
dipersiapkan dahulu kemudian 
disajikan kepada pelanggan.  

 
C. Identifikasi dan Definisi 

Oprasional Variabel 
1. Identifikasi Variabel 

       Variabel dalam penelitian ini 
diidentifikasi dalam variabel 
terikat (variabel dependen) 
dengan notasi Y, merupakan 
keputusan konsumen pada RSUD 
Blambangan Banyuwangi dan 
variabel bebas (variabel 
independen) dengan notasi X. 
a) Variabel bebas (variabel 

independen) dengan notasi X, 
meliputi : 

1) Kualitas pelayanan (𝑋1) 
2) Lokasi (𝑋2) 

b) Variabel terikat (Variabel 
dependen) dengan notasi Y, 
keputusan pengguna jasa. 

2. Definisi Operasional Variabel 
       Untuk menyatukan persepsi 
tentang variabel-variabel yang 
akan diteliti dianalisis dalam 
penelitian ini, maka dikemukan 
batasan-batasan definisi 
oprasional. Variabel-variabel 
dalam penelitian ini adalah : 
a) Variabel bebas (Independent 

varible) adalah merupakan 
variabel yang mempengaruhi 
atau menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya 
variabel dependen (terikat) 
(Sugiono, 2010:59). Dalam 
penelitian ini yang menjadi 
variabel bebas adalah kualitas 
pelayanan (X1) dan lokasi 
(X2). Variabel bebas 
(Independent Variable) yaitu 
sebagai berikut : 



533 Vol. 3, No. 3, Desember 2015 : 529-539 

 

 
 

1) Kualitas Pelayanan (𝑋1)  
Merupakan pelayanan 
langsung tehadap 
pelanggan. Yang memiliki 
indikator sebagai berikut : 
a. Tangible 
b. Reliabilty 
c. Responsiveness   
d. Assurance  
e. Emphaty   

2) Lokasi (𝑋2) 
Lokasi merupakan sebuah 
tempat perusahaan dalam 
melakukan usahanya dalam 
menarik konsumen dan 
dapat diakses oleh pasar. 
Yang memiliki indikator 
sebagai berikut : 
a. Keterjangkauan  
b. Kelancaran arus lalu 

lintas 
c. Lingkungan sekitar 

RSUD yang nyaman  
d. Dekat dengan fasilitas 

umum 
Variabel terikat (Dependent 
variable) merupakan 
variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel 
bebas (Sugiono, 2010:59). 
Dalam penelitian ini yang 
menjadi variabel terikat 
adalah kepuasan 
pelanggan (Y). Variabel 
terikat (Dependent 
variable) yaitu sebagai 
berikut : 

1) Keputusan pengguna jasa 
(Y) 
Merupakan variabelnya 
yang nilainya dipengaruhi 
oleh variabel bebas. Dalam 
penelitian yang menjadi 
variabel terikatnya 
keputusan pengguna jasa 
yaitu perbedaan antara 
harapan dan hasil yang 
dirasakan. Indikator 
keputusan ppengguna jasa 
meliputi : 
a. Prioritas utama 
b. Merasa nyaman  

c. Faktor lokasi 
 

D. Teknik Analisis Data 
1. Uji Instrumen Penelitian 

a) Validitas 
       Uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuesioner. 
Suatu kuesioner dikatakan 
valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Jadi validitas ingin 
mengukur apakah pertanyaan 
dalam kuesioner yang sudah 
dibuat betul-betul dapat 
mengukur secara akurat oleh 
indikator-indikatornya. Dalam 
uji validitas dapat digunakan 
SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions) dan dapat 
pula digunakan rumus teknik 
korelasi product moment. 

r =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2√𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2

 

Keterangan : 
r  = koefisien korelasi 
X  = nilai variabel 
bebas  
Y  = nilai variabel 
terikat 
N  = jumlah 
responden 
 

Item pertanyaan (indikator) 
secara empiris dikatakan valid 
jika koefisien korelasi (r) > 
0,05. Ada juga peneliti yang 
menggunakan kriteria lain, 
yaitu indikator valid jika 
korelasi (r) ≥ rtabel  

b) Reliabilitas 
       Uji reliabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu 
kuisioner yang mengukur 
suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke 
waktu. Dalam penelitian ini 
cara yang digunakan penulis 
untuk menguji reliabilitas 
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kuesioner dengan 
menggunakan rumus keofisien 
Alpha Cronbach,  yaitu : 
 

α = 
𝑘𝑟

1+(𝑘−1)𝑟
 

 
Keterangan : 

α  = koefisien 
reliabilitas 
r  = koefisien rata-
rata korelasi antara variabel 
k  = jumlah variabel 
bebas 

       Secara empiris, diberikan 
ketentuan bahwa α < 0,6 
mengindikasikan Reliabilitas 
konsistensi internal yang tidak 
memuaskan. Dengan kata lain, 
reliabilitas konsistensi internal 
dapat diterima jika α ≥ 0,6. 
Reliabilitas konsistensi internal 
adalah suatu pendekatan 
untuk menaksir konsistensi 
internal dari kumpulan 
item/indikator, dimana 
beberapa item dijumlahkan 
untuk menghasilkan skor total 
untuk skala/kontrak. 
 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 
       Dalam penelitian 
menggunakan analisis regresi 
linier berganda, bertujuan untuk 
menguji pengaruh kualitas 
pelayanan (X1) dan lokasi (X2) 
terhadap keputusan pengguna 
jasa (Y). Rumusnya sebagai 
berikut:  
Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +e 
Keterangan : 

Y = keputusan pengguna 
jasa  
𝑋1 = kualitas pelayanan 
𝑋2 = lokasi   
a = konstanta 
𝑏1 = koefisien regresi 
variabel kualitas pelayanan 
𝑏2 = koefisien regresi 
variabel promosi 
e = penggangu (error) 

persial terhadap variabel 
dependen. Langkah-langkah 
pengujian : 
 

 
4. PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas 
       Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Jadi validitas ingin 
mengukur apakah pertanyaan dalam 
kuesioner yang sudah dibuat betul-
betul dapat mengukur secara akurat 
oleh indikator-indikatornya. 

Tabel 1 uji validitas 

Var. 
Koefisien 
Korelasi 

R 
Tabel 

Sig. Ket 

X11 0.667 0.278 0.05 VALID 

X12 0.716 0.278 0.05 VALID 

X13 0.679 0.278 0.05 VALID 

X14 0.523 0.278 0.05 VALID 

X15 0.558 0.278 0.05 VALID 

X21 0.779 0.278 0.05 VALID 

X22 0.768 0.278 0.05 VALID 

X23 0.644 0.278 0.05 VALID 

X24 0.535 0.278 0.05 VALID 

Y11 0.489 0.278 0.05 VALID 

Y12 0.951 0.278 0.05 VALID 

Y13 0.959 0.278 0.05 VALID 

   Sumber : Data diolah 

Dari tabel 1 tersebut dapat 
dijelaskan bahwa semua item 
instrument penelitian untuk 
mengukur variabel pengaruh 
kualitas pelayanan, lokasi, 
terhadap keputusan pengguna 
jasa pada RSUD Blambangan 
Banyuwangi beserta variabel-
variabel nya terbukti berkorelasi 
secara signifikan pada level of 
signifikansi 5% (sig < 0,05) .Dari 
tabel r product moment f = (α, 50 
– 2 ) nilai r adalah 0,2787 
Menurut Arikunto (2006) untuk 
taraf signifikan 5%, bahwa nilai 
koefisiensi korelasi lebih besar 
dari nilai r tabel, maka dapat 
dikatakan validvalid. 

 
B. Uji Reliabilitas 

       Uji reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuisioner yang 
dikatakan reliabel atau handal, jika 
jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu.Dalam 
penelitian ini cara yang digunakan 
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penulis untuk menguji reliabilitas 
kuesioner dengan menggunakan 
rumus keofisien Alpha Cronbach dan 
dapat dikatakan reliabel apabila nilai 
Alpha Cronbach  ≥ 0.6. 

Tabel 2 uji reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Ket 

Kualitas 
PelayananX1 

0,622 Reliabel 

Lokasi X2 0,620 Reliabel 

Keputusan 
Pengguna 
Jasa Y1 

0,722 Reliabel 

Sumber : Data di olah 

Dari tabel 2 tersebut  dapat 
dijelaskan bahwa semua item 
instrumen penelitian untuk mengukur 
variabel analisis kualitas pelayanan, 
lokasi, terhadap keputusan pengguna 
jasa di RSUD Blambangan Banyuwangi 
berserta varibel-variabelnya terbukti 
berkorelasi secara signifikan pada level 
signifikan 5% (0,05) menurut arikunto 
(2006) instrumen dapat dikatakan 
reliabel bila memiliki koofisiensi 
sebesar 0,6 atau lebih dengan 
demikian semua variabel dapat 
dikatakan reliabel. 

 
C. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Dalam penelitian menggunakan 
analisis regresi linier berganda, 
bertujuan untuk menguji pengaruh 
kualitas pelayanan (X1) dan lokasi 
(X2) terhadap keputusan pengguna 
jasa di RSUD Blambangan 
Banyuwangi, dengan perhitungan 
regresi linier berganda yang terdiri 
dari 2 variabel bebas (Independent) 
sebagai berikut : 

Tabel 3 analisis regresi linier berganda 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Con
stan

t) 
-.922 1.054  -.875 .386 

x1 .511 .207 .302 2.470 .017 

x2 .661 .187 .433 3.541 .001 

Sumber : Data di olah 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+e 
Y=-0,922+0.511 X1+0.661 X2+e 
Dari persaman regresi linier berganda 
tersebut dapat diinterpresentasikan 
adalah sebagai berikut: 
a = -0,922 : Artinya titik potong 

antara sumbu tegak 
dengan garis regresi 
yang tidak memiliki 
arti ekonomis, tetapi 
mempunyai nilai 
matematis -0,922. 

b1= 0,511 : Menyatakan bahwa 
setiap penambahan 1 
(satu) skor pada 
kualitas pelayanan 
(X1) maka akan 
menaikkan keputusan 
pengguna jasa 
sebesar 0,511. 

b2= 0,661 :  Menyatakan bahwa 
setiap penamabahan 
1 (satu) skor pada 
lokasi (X2) maka akan 
menaikkan keputusan 
pengguna jasa 
sebesar 0,661. 

Berdasarkan penjelasan diatas, 
berarti yang paling besar atau dominan 
berpengaruh terhadap keputusan 
pengguna jasa di RSUD Blambngan 
Banyuwangi adalah variabel lokasi, 
karena variable lokasi (0,661) 
mempunyai kontribusi atau pengaruh 
yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan variabel kualitas pelayanan 
(0,511). 

 
D. Uji Hipotesis 

1. Uji F 
Uji F dilakukan secara serentak 
untuk membuktikan hipotesis awal 
tentang pengaruh variabel kualitas 
pelayanan (X1), lokasi (X2) sebagai 
variabel bebas, terhadap 
keputusan pengguna jasa (Y) 
sebagai variabel terikat.  
Setelah diketahui besarnya degree 
of freedom (df) atau derajat bebas 
(db) kemudian dikonsuktasikan 
pada tabel uji F (F tabel), dengan 
pembilang sebesar 2 (DUA), 
penyebut sebesar 47 diperoleh 
angka F tabel sebesar 3,20. Jadi 
besarnya nilai F tabel, dengan 
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pembilang sebesar 2 yaitu jumlah 
variabel bebas (k), penyebut 
sebesar 47 dengan taraf signifikan 
5% adalah sebesar 3,20.F tabel  
Membandingkan Fhitung dengan 

Ftabel apakah Ho diterima atau 
ditolak. Fhitung diperoleh angka 

sebesar 10.422dan Ftabel diperoleh 
angka sebesar 3,20. Berarti F 
hitung lebih besar dari Ftabel 
(10.422>3,20), jadi keputusan 
statistiknya adalah Ha di terima 
dan Ho di tolak. 

Tabel 3 uji F 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

.307 10.422 2 47 .000 

Sumber : Data diolah 
2. Uji T 

a) Uji T secara parsial X1 

terhadap Y 
       Uji ini digunakan untuk 
mengetahui besarnya 
pengaruh dari masing-masing 
variabel independen secara 
persial terhadap variabel 
dependen. 

Setelah diketahui 
besarnya degree of freedom 
(df) atau derajat bebas (db) 
kemudian dikonsultasikan 
pada tabel uji t (t tabel), 
dengan derajat bebas sebesar 
47 diperoleh angka t tabel 
sebesar 2,011.  
Berdasarkan hasil spss pada 
tabel coefficients terdapat nilai 
thitung Berarti t hitung lebih 
besar dari t tabel 3,541> 
2,011). Keputusan statistik 
Membandingkan thitung dengan 
ttabel apakah H0 diterima atau 
ditolak. 

b) Uji T secara parsial X2 
terhadap Y 

Uji t ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara 

variabel kualitas pelayanan 

(X1) variabel lokasi(X2) adalah 

(variabel bebas) melalui 

variabel X2dengan keputusan 

pengguna jasa di RSUD 

Blambangan Banyuwangi (Y) 

(variabel terikat) secara parsial. 
Setelah di ketahui 

besarnya degree of freedom 
(df) atau derajat bebas (db) 
kemudian dikonsultasikan 
pada tabel uji T (ttabel), dengan 
derajat bebas sebesar 47 
diperoleh angka ttabel sebesar 

diperoleh 2,011.  
Berdasarkan hasil spss 

pada tabel coefficients 
terdapat nilai thitung sebesar 
2.570. berati thitung lebih besar 
dari ttabel 3,541 ≥ 2,011. 
Keputusan statistik 
membandingkan thitung dengan 
ttabel apakah H0 diterima atau 
ditolak. thitung diperoleh angka 
sebesar 3,541 dan ttabel 
diperoleh angka sebesar 
2,011. Jadi thitung lebih besar 
dari ttabel 3,541 ≥ 2,011 dan 
keputusan statistiknya adalah 
Ha diterima dan Ho ditolak. 

Tabel 4 Uji T 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Con
stan

t) 
-.922 1.054  -.875 .011 

x1 .511 .207 .302 2.470 .047 

x2 .661 .187 .433 3.541 .903 

Sumber : Data di olah 

E. Koefisien Determinasi 
       Analisis koefisien determinasi 
berrtujuan untuk mengetahui 
seberapa jauh kemampuan variabel-
variabel independent (kualitas 
pelayanan dan promosi) secara 
bersama-sama dalam menjelaskan 
varabel dependen (kepuasan 
pelanggan). 
Di hitung dengan rumus : 

𝑅2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
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Berdasarkan hasil perhitungan 
regresi linier berganda diperoleh 
data : 
Adjusted R Squere = 0.278 = 27.8% 
Dari perhitungan diatas, diketahui 
besarnya koefisien determinasi 
adalah 27.8.Artinya proporsi variasi 
keputuan pengguna jasa di kelas I 
RSUD Blambangan(Y) dapat 
dijelaskan oleh variabel kualitas 
pelayanan (X1), lokasi(X2), 
sebesar27,8%. Sedangkan sisanya 
sebesar 72.2% dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model 
penelitian ini. 
        

F. Uji Asumsi Klasik 
a. Multikolinieritas 

       Uji multikolinieritas digunakan 
untuk menguji model regresi 
apabila terjadi hubungan korelasi 
yang sempurna atau hampir 
sempurna antara variabel-
variabel bebas sehingga sulit 
untuk memisahkan pengaruh 
antara variabel-variabel bebas 
secara individu terhadap variabel 
terikat. Multikolonieritas diuji 
dengan menghitug nilai VIF 
(Variance Inflasing Factor) dan 
nilai tolerance hasil pengujian. 
Tabel 5 Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Syarat Keteangan 

Kualitas 
Pelayanan 

(X1) 
1.013 ≤ 5 

Non 
Multikolinieritas 

Lokasi (X2) 1.013 ≤ 5 
Non 

Multikolinieritas 

  Sumber : Data diolah 
       Dari hasil perhitungan diatas 
yang terdapat pada tabel diatas 
diketahui bahwa variabel kualitas 

pelayanan (X1), Lokasi (X2), 
adalah non multikolinieritas yang 
ditunjukan oleh nilai VIF ≤ 5. 

b. Heteroskedastisitas  
       Uji heterokedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dan 
residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Untuk 

mendeteksi gejala 
heteroskedastisitas, ada atau 
tidaknya pola yang terjadi pada 
nilai residual dengan 
menggunakan model gleyser 
akan ditunjukkan oleh koefisien 
regresi dari masing-masing 
variabel independen terhadap 
nilai residualnya. Jika nilai 
signifikan lebih besar dari nilai α 
(0,05) maka dapat dipastikan 
bahwa model tidak mengandung 
heteroskedastisitas.  

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Cons

tant) 
1.431 .543  2.634 .011 

x1 -.217 .107 -.286 -2.039 .047 

x2 -.012 .096 -.017 -.122 .903 

Sumber : Data diolah 
 
5. Kesimpulan  

A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian 
dan hasil analisis data, dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Berdasarkan analisis validitas, 

bahwa semua item instrumen 
penelitian untuk mengukur 
variabel kualitas pelayanan, 
lokasi, terhadap keputusan 
pengguna jasa di RSUD 
Blambangan variabelnya terbukti 
berkorelasi secara signifikan pada 
level of signifikasi  (sig < 0,5) 
terhadap total skor, rhitung > rtabel 

dikatakan valid, sehingga 
dinyatakan valid dalam 
pengkuran.  

b. Berdasarkan analisi reabilitas, 
bahwa semua item instrumen 
penelitian untuk mengukur 
variablekualitas pelayanan, lokasi, 
terhadap keputusan pengguna jasa 
di RSUD Blambangan beserta 
variabel-variabelnya terbukti 
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berkorelasi secara signifikan pada 
level of signifikasi  (sig < 0,5) 
terhadap total skor, rhitung > rtabel 

(0,387 > 0,2787), sehingga 
dinyatakan reliabel dalam 
pengukuran, sehingga nilai dari 
koefisien sebesar 0,6 atau lebih 
dengan demikian semua variabel 
dapat dikatakan reliabel. 

c. Berdasarkan analisis regresi linier 
diperoleh persamaan adalah : 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+e 
Y=-0,922+0.511 X1+0.661 X2+e 

d. Variabel yang paling domninan 
terhadap keputusan pengguna jasa 
di RSUD Blambngan Banyuwangi 
adalah variabel lokasi, karena 
variable lokasi (0,661) mempunyai 
kontribusi atau pengaruh yang 
lebih besar jika dibandingkan 
dengan variabel kualitas pelayanan 
(0,511). 

e. Berdasarkan uji F diperoleh angka 
F hitung lebih besar dari F tabel 
(10.422>3,20).Dengan demikian 
kaedah keputusan uji F 
menyatakan menolak Ho (hipotesis 
null) dan menerima Ha (hipotesis 
alternatif), yang berbunyi terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
kualitas pelayananX1, 

lokasiX2,secara bersama-sama 
terhadap keputusan pengguna jasa 
di RSUD Blambangan Banyuwangi 

f. Uji T 
1. UJI T secara parsial X1 

Berdasrakan uji t secara 
parsial X1 terdapat Y diperoleh 
angka t hitung lebih besar dari 
t table (2,470> 2,011).. 
Dengan demikian kaidah 
keputusan uji tmenyatakan Ha 
diterima dan Ho ditolak yang 
berbunyi terdapat pengaruh 
secara parsial antara variabel 
kualitas pelayanan (X1) 
terhadap keputusan pengguna 
jasa (Y). 

2. Uji T secara parsial X2 
Berdasarkan uji t secara 
parsial X2 terdapat Y diperoleh 
angka t hitung lebih besar dari 
t tabel (3,541> 2,011). Dengan 
demikian kaedah keputusan uji 
tmenyatakan Ha diterima dan 

Ho ditolak yang berbunyi 
terdapat pengaruh secara 
parsial antara variabel lokasi 
(X2) terhadap keputusan 
pengguna jasa (Y). 
Berdasarkan analisis koefisien 
determinasi, diketahui 
besarnya koefisien determinasi 
adalah 27,8%,Artinya proporsi 
variasi keputuan pengguna 
jasa di kelas I RSUD 
Blambangan(Y) dapat 
dijelaskan oleh variabel 
kualitas pelayanan (X1), 
lokasi(X2),sebesar 27,8%. 
Sedangkan sisanya sebesar 
72.2% dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 
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