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Ringkasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan akseptor KB MKJP 2) menganalisis pengaruh kualitas pelayanan KB 

terhadap kepercayaan Akseptor KB MKJP 3) menganalisis pengaruh kepuasan akseptor 

terhadap kepercayaan dan 4) menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepercayaan yang dimediasi dengan kepuasan pasangan usia subur, 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu riset yang menekankan 

analisisnya pada data numerical yang diperoleh dengan metode statistik dalam rangka 

pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variable-variabel 

yang diteliti.jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 120 responden dalam 

pengumpulan data menggunakan Teknik multistage sampling dan simple random 

sampling, Teknik analsisa data dengan menggunakan Analisa jalur (Path 

Analysis).dengan menggunakan program SEM-PLS 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang Masalah. 

 

Masalah kependudukan yang dihadapi dunia saat ini yaitu jumlah pertumbuhan 

yang besar dan persebaran tidak merata, begitu juga untuk negara Indonesia pertumbuhan 

yang tinggi dengan jumlah penduduk yang terbesar ke empat didunia dengan laju 

pertumbuhan penduduk 1,49 % setiap tahun dan diperkirakan setiap tahun lahir 4 juta 

sampai 5 juta bayi atau 10.000 bayi lahir per hari di Indonesia, kondisi tersebut membuat 

target laju penurunan pertumbuhan penduduk menjadi tidak tercapai. Jika pertumbuhan 

penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduknya, maka hal ini dapat 

membuat rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development 

Index (HDI). 

Dalam kondisi seperti itu program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan 

Keluarga Berencana atau dikenal dengan istilah Bangga Kencana yang digaungkan oleh 

BKKBN pada tahun 2020 yang lebih mendekatkan kepada generasi milenial perlu diberi 

perhatian lebih, sejatinya komitmen pemerintah Indonesia terhadap program Bangga 

Kencana tidak diragukan lagi dengan slogan terbaru “Terencana itu keren” menggantikan 

slogan lama dua anak cukup, Untuk memperkuat keluarga Indonesia dan memberdayakan 

peran perempuan dalam membangun keluarga Indonesia. BKKBN membuat dan 

melakukan berbagai strategi dan kebijakan yang mengakomodasi agenda pembangunan 

nawacita dan revolusi mental yang dimulai dari strategi keluarga, bersama dengan semua 

sektor mendukung pelaksanaan program KB untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

dapat diakses dengan mengikuti jaminan kesehatan nasional. Selain itu komitmen 

pemerintah juga diwujudkan dengan mengalokasikan dana khusus dalam bentuk sarana 



dan prasarana operasional untuk program keluarga berencana mulai tahun 2008 sampai 

sekarang yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah desentralisasi terlebih 

dengan terbatasnya sumber daya untuk pelaksanaan Bangga Kencana ditingkat daerah 

dan lini lapangan. 

Jumlah penduduk di Kalimantan selatan awal pada tahun 2018 ada sebanyak  

4.055.479 jiwa, dengan rincian per Kabupaten dan Kota seperti yang tergambar pada 

grafik dibawah ini. 

Diagram 1.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 

2010-2020 

Fenomena yang ada dilapangan adalan diantaranya dalam pencapaian program 

tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena kurangnya pemahaman petugas 

penyuluh keluarga berencana dalam mensosialisasikan semua program pemerintah 

tentang keluarga berencana, sehingga tidak terserap oleh masyarakat luas. 

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tentang data pasangan usia subur 

serta akseptor aktif  tergambar pada table berikut ini: 

 

 



                                                       Tabel 1.1 

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 

 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 -2019 

 

Kabupaten 
Jumlah Pasangan Usia Subur (Jiwa) 

  2017 2018 2019 

KALIMANTAN SELATAN   688 203 742 883 773 489 

TANAH LAUT   63 338 65 191 64 208 

KOTABARU   55 749 61 481 64 159 

BANJAR   88 005 107 092 122 286 

BARITO KUALA   55 234 58 622 59 025 

TAPIN   33 468 40 552 40 664 

HULU SUNGAI SELATAN   42 431 48 695 50 839 

HULU SUNGAI TENGAH   44 182 49 796 49 693 

HULU SUNGAI UTARA   39 150 38 328 40 291 

TABALONG   44 594 47 441 48 364 

TANAH BUMBU   57 466 54 239 58 811 

BALANGAN   26 558 28 768 29 299 

KOTA BANJARMASIN   101 109 102 987 104 725 

KOTA BANJAR BARU   37 919 39 691 41 125 

             Sumber : Badan Pusat Statistik Prov Kal-Sel.  (Data diolah kembali) 

Terlihat dari table 1.1, dari data pasangan usia subur di Provinsi Kalimantan 

Selatan  dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dari tahun 

ketahunnya.hal ini tercermin dari data yang telah diuraikan pada tabel 1.1 pada tahun 

2017 jumlah PUS Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 688.203, kemudian pada tahun 

2018 mengalami kenaikan sebanyak 742,883 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 773.489 

jiwa jumlah pasangan usia subur (PUS) pada Prov Kalimantan Selatan, 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Direktur Bina Kepesertaan Keluarga 

Berencana Jalur Swasta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), mengatakan, sampai saat ini penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang di 

Indonesia masih memprihatinkan. Dia mengaku pihaknya sudah terus mendorong 

masyarakat beralih ke kontrasepsi jangka panjang, namun belum berhasil. Bahkan grafik 

penggunaan KB suntik terus naik dalam tiga tahun terakhir. Karenanya, dalam rangka 

menaikkan pengguna MKJP, BKKBN membuat program satu kabupaten satu ahli 

kandungan kebidanan yang bisa melayani tubektomi, dan satu dokter umum yang dapat 



melayani vasektomi, yang mulai dicanangkan tahun depan. Disamping itu pula dikatakan, 

kegagalan KB disebabkan banyak faktor, antara lain jumlah tenaga kesehatan kurang, 

terutama di daerah sulit dijangkau sehingga di daerah tersebut pelayanan KB tidak 

tercukupi. Tetapi bahkan di kota besar pun, masih banyak kegagalan KB, salah satunya 

faktor ekonomi. Masyarakat masih tidak tahu bahwa pelayanan KB di puskesmas gratis. 

Begitu pula berdasarkan penjelasan dan data yang ada bahwa Prov. Kalimantan 

Selatan Menurut kepala BKKBN Kalsel, angka pengguna MKJP di Kalsel masih sangat 

rendah dibanding provinsi lain, hal itu menjadi penyebab masih terjadinya ledakan angka 

penduduk di Kalsel. 

Untuk dapat memberikan solusi agar kegagalan dapat diminimalisir dalam upaya 

memperbanyak serta mempertahankan jumlah peserta KB terutama kepada pasangan 

Usia Subur (PUS) diarahkan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP). Dalam hal ini yang diperlukan adalah dengan membangun kepercayaan 

pasangan usia subur bahwa dengan ber KB maka akan dapat menciptakan keluarga 

Bahagia dan sejahtera. 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana 

kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang 

didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil 

suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang 

yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993). 

Untuk membangun kepercayaan kepada peserta  KB pasangan usia subur , 

pastinnya terlebih dulu bagaimana membuat mereka merasa puas sebagai peserta KB, 

karena dengan kepuasan akseptor KB pasangan usia subur akan memberikan dampak 

yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan persolan KB. 

Terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen akan membuat konsumen 

tersebut puas, kepuasan ini yang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen baik 

terhadap produk maupun terhadap organisasi. Semakin puas konsumen, maka konsumen 

akan semakin percaya, begitu pula sebaliknya, semakin tidakpuas konsumen, maka 



kepercayaannya akan semakin berkurang. Hal tersebut akan menentukan 

keberlangsungan hidup organisasi. 

Menurut Yusrini M, et al (2018) hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap Trust, Hal  ini  menyatakan  bahwa 

semakin  tinggi  tingkat    kepuasan  pelanggan maka      semakin      meningkat      

kepercayaan  pelanggan  terhadap  produk Shopee. Begitu pula yang dilakukan oleh Woro 

Utari dan  Hidayat Hidayat (2019) hasil penelitiannya menunjukan bahwa Kepuasan 

pasien berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pasien terhadap Rumah Sakit PHC 

Surabaya. 

Baik kepercayaan maupun kepuasan dapat dibangun dengan memberikan 

pelayanan yang prima, Goetsch dan Davis (2002) mendefinisikan kualitas pelayanan 

sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia, produk, 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Yusrini M, et al (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima dimensi 

Service Quality terdapat dua dimensi yakni Ease of Use dan Layout yang tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Satisfaction. Woro Utari dan  Hidayat Hidayat 

(2019) Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas layanan rumah sakit PHC 

Surabaya dalam kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan.Berdasarkan hasil analisis 

data diketahui bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 

pasien. 

Aprillia et al (2018) hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel Kualitas 

Layanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen.  kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan.  

Dalam penenlitian ini juga memberikan penjelasan bahwa kualitas pelayanan akan 

mempengaruhi kepercayaan akseptor KB MKJP jika dimediasi dengan kepuasan dari 

akseptor KB MKJP itu sendiri, Dengan didukung kualitas layanan yang prima maka 

kepuasan  akaseptor KB yang akan mempergunakan KB MKJP semakin meningkat dan 

pada gilirannya kepercayaan para akseptor KB MKJP akan meningkat pula.  



Berdasarkan gap organisasi dan gap riset diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitiandengan judul ” MEMBANGUN KEPERCAYAAN MELALUI KUALITAS 

PELAYANAN YANG DIMEDIASI DENGAN KEPUASAN AKSEPTOR 

KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” 

1.2.Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah : 

1.2.1. Apakah kualitas pelayanan KB MKJP berpengaruh terhadap kepuasan 

Akseptor KB MKJP ? 

1.2.2. Apakah Kualitas Pelayanan KB MKJP mempunyai pengaruh terhadap 

kepercayaan Akseptor Pengguna KB MKJP ? 

1.2.3. Apakah Kepuasan akseptor KB mempunyai pengaruh yang psoitif dan 

signifikan terhadap kepercayaan Akseptor KB ? 

1.2.4. Apakah Kualitas pelayanan KB MKJP berpengaruh psositif dan signifikan 

terhadap kepercayaan Akseptor KB yang dimediasi oleh Akseptor KB MKJP 

? 

1.3.Tujuan penelitian 

    Tujuan dari penelitian ini adalah 

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan Akseptor KB MKJP. 

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Kualitas Pelayanan KB 

MKJP terhadap kepercayaan Akseptor KB MKJP 

1.3.3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Kepuasan akseptor KB 

MKJP terhadap kepercayaan Akseptor KB dalam menggunakan KB MKJP 

1.3.4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan KB 

MKJP terhadap kepercayaan Akseptor KB yang dimediasi oleh Kepuasan 

Akseptor KB MKJP 

1.4.  Luaran penelitian 

                   Luaran yang duharapkan dari penelitian ini adalah  



1.4.1. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dari Lembaga yang 

berkompeten dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam persoalan 

kualitas pelayanan, kepuasan akseptor dan kepercayaan dari pasangan usia 

subur 

1.4.2. Diharapkan dari hasil penelitian ini untuk dijadikan materi ajar di berbagai 

Pendidikan baik formal maupun non formal, serta kegiatan penyuluhan 

lapangan oleh pihak yang terkait 

1.4.3. Diharapkan dari hasil penelitian ini di submit pada jurnal internasional 

bereputasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS 

 

2.1. Kepercayaan Pelanggan (Akseptor KB Pasangan Usia Subur (PUS) 

       2.1.1. Definisi Kepercayaan 

     Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain 

dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental 

yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang 

mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan 

dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai 

(Moorman, 1993). 

Menurut Kotler dan Keller (2012) kepercayaan adalah kesediaan perusahaan 

untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada beberapa faktor 

antar pribadi dan antar organisasi seperti kompetensi, integritas, kejujuran dan 

kebaikan hati. Membangun kepercayaan bisa menjadi hal yang sulit dalam situasi 

online, perusahaan menerapkan peraturan ketat kepada mitra bisnis online mereka 

dibanding mitra lainnya. Pembeli bisnis khawatir bahwa mereka tidak akan 

mendapatkan produk atau jasa dengan kualitas yang tepat dan dihantarkan ke tempat 

yang tepat pada waktu yang tepat, begitupun sebaliknya.  

Menurut Rousseau et al (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang 

merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap 

perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai 

kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan 

harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang 

mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan 

tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995). Kepercayaan terjadi ketika 

seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya (Morgan 

& Hunt, 1994). 

Lewicki dan Bunker (1996) kepercayaan sering didefinisikan Sebagai harapan 

pihak lain dalam melakukan hubungan sosial, di mana di dalamnya tercakup resiko 



yang ber asosiasi dengan harapan itu. Artinya, bila seseorang mempercayai orang 

lain maka ketika hal itu tidak terbukti ia akan menerima konsekuensi negatif seperti 

merasa dikhianati, kecewa dan marah (dalam Wachdi,2003). 

Dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pelanggan 

(akseptor KB) yaitu suatu sikap dari pelanggan yang pernah melakukan hubungan 

dengan orang lain atau organisasi dan mendapatkan apa yang dijanjikan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

 

2.1.2 Karakteristik Kepercayaan 

  Menurut Donni Juni (2017,p.118) kepercayaan dibangun atas sejumlah 

karakteristik. Berbagai karakteristik yang berkenaan dengan kepercayaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjaga Hubungan 

              Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik antara 

dirinya dengan perusahaan karena ia menyadari bahwa hubungan yang baik akan 

memberikan dampak yang menguntungkan bagi dirinya. 

2.  Menerima Pengaruh 

              Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah dipengaruhi 

sehingga  biaya perusahaan/pemasaran untuk program pemasaran menjadi 

semakin murah. 

3. Terbuka dalam Komunikasi 

              Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan akan 

memberikan informasi yang konstruktif bagi perusahaan sehingga arus 

informasi menjadi tidak tersendat. 

4. Mengurangi Pengawasan 

              Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik sehingga ia mengurangi 

fungsi pengawasan nya terhadap perusahaan/pemasar. 

5. Kesabaran 

             Konsumen yang percaya akan memiliki kesabaran yang berlebih dibandingkan 

dengan konsumen biasa. 

 



6. Memberikan Pembelaan 

  Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan kepada 

perusahaan/pemasar ketika produk yang dikonsumsinya dikritik oleh kompetitir 

atau pengguna lainnya. 

7. Memberi Informasi yang Positif 

              Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi yang positif dan 

membangun bagi perusahaan. 

8. Menerima Risiko 

              Konsumen yang percaya akan menerima resiko apapun ketika ia memutuskan 

untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

9. Kenyamanan 

             Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang -ulang 

karena ia percaya bahwa perusahaan/pemasar memberikannya kenyamanan 

untuk mengkonsumsi produk dalam jangka pendek maupun panjang. 

10. Kepuasan 

              Konsumen yang percaya akan mudah untuk diberikan kepuasan dibanding 

konsumen yang tidak percaya. 

2.1.3 Indikator Kepercayaan 

  Menurut Maharani (2010) terdapat empat indikator dalam variabel 

kepercayaan yaitu; 

1. Kehandalan 

Kehandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Kehandalan 

dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan 

usahanya dari dulu sampai sekarang. 

2. Kejujuran 

Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang 

sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada 

konsumennya. 

3. Kepedulian  



Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya, selalu 

menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta selalu 

menjadikan konsumen sebagai prioritas. 

4. Kredibilitas 

Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumennya. 

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

    Kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak 

saling mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin diantara pelanggan dan 

perusahaan maka usaha untuk membinanya tidaklah terlalu sulit. Dalam proses 

terbentuknya kepercayaan Donney dan Cannon (1997;223) menjelaskan secara rinci 

factor-faktor yang berpengaruh seperti; reputasi perusahaan, besar-kecilnya 

perusahaan, saling menyenangi, baik antara pelanggan dengan perusahaan maupun 

antara pelanggan dengan karyawan perusahaan. 

Menurut Mayer (1995) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang 

terhadap yang lain ada tiga yaitu: 

1. Kemampuan.  

Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu  membutuhkan keyakinan 

akan seberapa baik seseorang mempelihatkan performanya. Faktor pengalaman 

dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang 

lain terhadap individu. Kim ( 2005) menyatakan bahwa ability meliputi 

kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu 

pengetahuan. 

2. Integritas. 

Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai 

diri seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, 

namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Kim 

(2005) mengemukakan bahwa integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran 

(fairness), pemenuhan (fulfillment), kesetiaan (loyalty), keterus-terangan 

(honestly), keterkaitan (dependability), dan kehandalan(reliabilty). 



3. Kebaikan hati.  

Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri 

seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan 

mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense 

untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut.  

Menurut Kim (2005), benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan 

daya terima. Adanya beberapa faktor yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan 

faktor yang membentuk kepercayaan antara individu dengan yang lain yaitu factor 

kemampuan, integritas dan faktor kebaikan hati. 

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Zahir Osman et, al. (2013), yang 

menyatakan bahwa “Relationship between customer satisfactionand Trust is known 

as future attitude where a state of mind will go beyond the previous experience. There 

are numbers of researches have been done and advocated that customer satisfaction 

is the critical factor in developing customer trust”.Yang intinya bahwa, hubungan 

antara kepuasan konsumen dan kepercayaan dikenal sebagai sikap masa depan 

dimana keadaan pikiran akan melampaui pengalaman sebelumnya. Dari sejumlah 

penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

faktor penting dalam mengembangkan kepercayaan konsumen. 

2.2. Kepuasan Konsumen 

       2.2.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

     Secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 

sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Menurut Kotler dan Keller, (2009:138) 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspetasi mereka. 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah akseptor KB 

sebab akseptor KB adalah penerima manfaat dari pelayanan KB. 

 

 



2.2.2 Indikator Kepuasan Konsumen 

Indikator-indikator pembentuk kepuasan menurut Tjiptono dan Chandra 

(2008) terdiri dari; 

1. Kesesuaian harapan, merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk atau 

jasa dan promosi yang diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen, meliputi; produk atau jasa yang 

didapat sesuai dengan promosi, pelayanan yang didapat sesuai dengan promosi 

serta fasilitas yang didapat sesuai dengan promosi. 

2. Kemudahan dalam memperoleh. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

produsen mudah didapatkan dan dekat dengan pembeli potensial. 

3. Kesediaan untuk merekomendasi. Kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau keluarganya menjadi 

ukuran yang penting untuk dianalisis dan ditindak 

2.2.3. Faktor –Faktor Mempengaruhi Kepuasan Konsumen  

       Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2011) variable yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah: 

1. Produk  

Layanan produk yang baik dan berkualitas serta memenuhi selera serta harapan 

konsumen.Produk dapat menciptakan kepuasan konsumen. 

2. Harga 

Harga merupakan bagian yang melekat pada produk yang mencerminkan 

seberapa besar kualitas produk tersebut. Dasar penilaian terhadap harga meliputi 

tingkat harga dan kesesuaian dengan nilai jual produk, variasi atau pilihan harga 

terhadap produk. 

3. Promosi 

Dasar penelitian promosi yang mengenai informasi produk dan jasa perusahaan 

dalam usaha mengkomunikasikan manfaat produk dan jasa tersebut pada 

konsumen sasaran. 

4. Lokasi 



Tempat merupakan bagian dari atribut perusahaan yang berupa lokasi 

perusahaan dan konsumen. 

5. Pelayanan Karyawan 

Pelayanan karyawan merupakan pelayanan yang diberikan karyawan dalam 

usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam usaha memuaskan 

konsumen. 

6. Fasilitas 

Fasilitas merupakan bagian dari atribut perusahaan yang berupa perantara guna 

mendukung kelancaran operasional perusahaan yang berhubungan dengan 

konsumen. 

7. Suasana 

Suasana merupakan faktor pendukung, karena apabila perusahaan mengesankan 

maka konsumen mendapatkan kepuasan tersendiri. Dasar penilaian meliputi 

sirkulasi udara, kenyamanan dan keamanan. 

2.3. Kualitas Pelayanan 

2.3.1. Definisi Kualitas Pelayanan 

  Goetsch dan Davis (2002) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia, produk, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Kotler (2009,p.128) 

Kualitas Pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi atau harapan pelanggan. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.     Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya keinginan dan kepuasan pada konsumen itu sendiri. Perilaku 

tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terejadi transaksi.  

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan 

yang lebih tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung 

banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikan secara berlainan 

tetapi dari beberapa definsi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan 



walaupun hanya cara penyampaiannya berbeda. Beberapa elemen yang terdapat jasa 

sebagai berikut : 

1. Kualitas meliputi usaha atau melebihkan harapan pelanggan 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah 

     Tjiptono (2011) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

sebagai pemenuhan kebutuhan keinginan pelanggan. Ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan diantaranya kualitas pelayanan yang diharapkan 

(expected service) dan kualitas layanan yang dirasakan (perceived service). 

Di dalam penelitian ini, kualitas pelayanan dimaksudkan adalah pelayanan 

eluarga berencana metodak kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, Implan, MOP 

dan MOW. Bisa dijelaskan masing-masing kontrasepsi. 

 
      2.3.2. Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (1996) untuk  mengetahui kualitas 

pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas 

pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu  sebagai 

berikut 

1. Tangible (berwujud)   

Tangible adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk 

menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan 

bangunan, fasilitas perlengkapan teknologi pendukung,hingga penampilan 

karywan.  

2. Reliabelity (kehandalan)   

     Reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak 

ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya.  

3.  Responsiviness (ketanggapan)  



     Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau 

responsif serta diringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah 

dimengerti.  

4. Assurance (jaminan)   

Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan 

santun karyawan,komunikasi yang baik,dan pengetahuan yang 

dimiliki,sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan.  

5. Emphaty (Empati). 

 Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada 

pelanggan,hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara 

akurat dan spesifik. 

  

                  

 Begitu pula  Indikator-indikator yang menentukan kualitas pelayanan 

menurut Kotler dan Keller  (2016:284) yaitu: 

1. Tangible (Berwujud)  

2. Empathy (Empati)  

3. Responsiveness (Daya Tanggap) 

4. Reliability (Keandalan)  

5. Assurance (Jaminan)  

 

      Apabila kelima dimensi kualitas layanan mendapat nilai positif maka 

kualitas layanan ini akan berdampak pada terjadinya keputusan pembelian.  

 

2.4. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Organisasi bentuk apapun juga harus bisa mempertahankan pelanggannya 

agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan adalah 

memberikan kepercayaan bagi pelanggan. Bagi organisasi, kepercayaan pelanggan 

dapat ditingkatkan jika kepuasan pelanggannya sudah terpenuhi yang berdampak 

pada meningkatnya tingkat penjualan barang/Jasa pada organisasi. Dalam 

penyuluhan Kelauarga Berencana (KB), unsur yang paling penting adalah 



memberikan pelayanan yang prima kepada akseptor KB khususnya pengguna 

KOntrasepsi Jangka Panjang. 
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Gambar 2.1. Kerangka pikir Penelitian 

 

Penjelasan dari kerangka pikir. 

X : adalah merupakan variable Eksogen Kualitas Pelayanan yang terdiri dari 5 indikator 

dengan 13 item pertanyaan/pernyataan 

Y : adalah merupakan variable intervening Kepuasan akseptor KB pengguna MKJP yang 

teriri dari 3 indikator dengan 7 pertanyaan/pernyataan 

Z : adalah merupakan variable endogen Kepercayaab Akseptor KB pengguna MKJP yang 

terdiri dari 3 indikator dengan 6 pertanyaan/pernyataan. 

β1,β2, dan β3  : adalah merupakan koefisien jalur dari masing-masing variable yang 

menunjukan arah hubungan dari variable eksogen ke endogen.  

 

2.5. Hipotesis 

    Berdasarkan dari kerangka dasar teori dan kerangka pikir penelitian maka 

rumusan hipotesisnya dalam penelitian ini adalah: 
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2.5.1. Bahwa kualitas pelayanan KB MKJP berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan Akseptor KB  

2.5.2. Bahwa Kualitas Pelayanan KB MKJP mempunyai pengaruh psoitif dan 

signifikan  terhadap kepercayaan Akseptor KB 

2.5.3. Bahwa Kepuasan akseptor KB MKJP mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan Akseptor KB  

2.5.4. Bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh psositif dan signifikan terhadap 

kepercayaan Akseptor KB yang dimediasi oleh Kepuasan Akseptor KB 

MKJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain riset 

 Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif, yaitu riset yang menekankan analisisnya pada data numerical yang diperoleh 

dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka 

pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variable-variabel 

yang diteliti. 

3.2. Variabel Penelitian  

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukan variasi baik dalam jenis maupun 

tingkatannya. Suharsimi, (2002: 104). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

penelitian adalah sbb: 

3.2.1. Klasifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini yang dijadikan variable penelitian dapat diklasifikasikan sbb: 

1. Variabel Eksogen/Independent, yang dilambangkan dengan “X” 

Yaitu variable predictor yang mempengaruhi variable terikatnya, dalam 

penelitian ini berupa Kualiatas Pelayanan 

2. Variabel Intervening/penghubung, yang dilambangkan dengan “Y” 

 Yaitu variable penghubung atau penguat antara variable eksogen dengan 

variable Endogen dalam hal ini berupa variable Kepuasan Pelanggan (PUS) 

3. Variabel Endogen/Dependent, yang dilambangkan dengan “Z” 

Yaitu variable yang dipengaruhi, dalam hal ini berupa variable “Kepercayaan 

Pelanggan (PUS) 

 

 



3.2.2.  Definisi Operasional Variabel 

1. Vaiabel Kepercayaan Akseptor KB MKJP (Z) 

Yang dimaksudkan dengan Kepercayaan Akseptor Pengguna MKJP dalam 

penelitian ini adalah  suatu sikap dari Akseptor KB dalam hal ini pengguna metode 

kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) yang pernah melakukan hubungan dengan 

petugas/penyuluh KB atau organisasi dan mendapatkan apa yang dijanjikan sesuai 

dengan apa yang di harapkan oleh akseptor KB. Indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada pendapat dari  Mayer (1995 yaitu: 

a. Kemampuan.  

b. Integritas. 

c. Kebaikan hati.  

 

Dalam pengukuran variable ini dengan menggunakan skala likert sehingga 

data yang digunakan adalah data interval. 

2. Variabel Kepuasan Akseptor KB MKJP (Y) 

Yang dimaksudkan dengan Kepuasan Akseptor KB MKJP dalam 

penelitian ini adalah merupakan tingkat perasaan di mana pengguna MKJP 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan 

yang diharapkan. Indikator yang digunakan mengacu pada pendapat Tjiptono dan 

Chandra (2008) yaitu :  

a. Kesesuaian harapan  

b. Kemudahan dalam memperoleh  

c. Kesediaan untuk merekomendasikan. 

 

3. Kualitas Pelayanan (X) 

 Yang dimaksudkan dengan kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah 

merupakan suatu perbuatan yang dapat memberikan rasa menyenangkan dari 

petugas/penyuluh KB kepada orang lain terutama akseptor KB pengguna MKJP 

disertai keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat dari  

Zeithhaml, Parasuraman & Berry (1996) dan Kotler dan Keller  (2016:284) untuk 



mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 

indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu:  

a. Tangible (berwujud)   

b. Reliabelity (kehandalan)   

c. Responsiviness (ketanggapan)   

d. Assurance (jaminan)   

e. Emphaty (Empati). 

    Dalam pengukuran variable ini dengan menggunakan skala likert 

sehingga data  yang digunakan adalah data interval. 

3.3.  Populasi dan Sample 

  Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik  tertentu yang ditetapkan  oleh penelitia untuk 

dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono (2018;92). Populasi dalam 

penenlitian ini adalah Akseptor KB Pasangan Usia subur yang menggunakan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di 4 (empat Kabupaten dan kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan, Pengambilan objek penenlitian ini adalah berdasarkan keterwakilan 

untuk daerah kota dan daerah pedesaan, dan dapat juga disadsarkan kepada keterwakilan 

Akseptor tertinggi dan terendah dalam penggunaasn MKJP. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Laporan Umpat Balik bulan Desember 2019, bahwa Akseptor KB PUS 

MKJP adalah sbb : 

JENIS MKJP BANJARBARU KOTABARU TAPIN HST 

MOW 

MOP 

IUD 

IMPLAN 

96 

7 

331 

449 

49 

0 

42 

282 

17 

5 

21 

204 

42 

6 

231 

646 

JUMLAH 883 373 247 925 

 

Sample Size 

   Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan sampel 

apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Suharsimi, 

2002: 109). 



Sampel dalam penelitian ini adalah Akseptor KB. PUS yang menggunakan 

MKJP  Besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ditetapkan 

dengang menggunakan rumus Slovin sehingga besarnya sample adalah sbb 

                                            2.428                     2.428                   2428 

                                      ------------------- = -------------------=---------------- =  96,04 

                                      1 + 2428 (0,1)2        1 + 24,28                 25,28 

Dengan demikian besarnya sample yang digunakan adalah sebanyak 96 responden, 

namun untuk menjaga agar kuesioner dapat dipertanggung jawabkan maka penenliti 

mebnetapkan responden adalah sebesar 120 orang. 

Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan menggunakan 

stratified sampling sehingga masing-masing kabupaten kota besarnya sample adalah sbb. 

 

Kab/Kota  N          Perhitungan   n 

Banjarbaru                883                            883/2428 x120                           45 

Kotabaru                   373                            373/2428x120                            18 

Tapin                         247                            247/2428x120                            12 

HST                           925                            925/2428x120                            45 

                            ------------                                                                      ------------ 

                               2.410                                                                              120 

 

  Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah, tergantung setidak-

tidaknya:  

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.  

2. Luas atau sempitnya wilayah pengamatan dari subjek  

3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti.   

3.4. Sumber Data  

Dalam penelitian ini sumber data nya adalah data primer dan dalam pengumpulan 

data peneliti menggunakan instrument berupa kuesioner atau angket yang berisikan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang sifatnya tertutup dan digunakan untuk memperoleh 



informasi dari responden yang dijadikan sample. Angket disusun dengan menyediakan 

pilihan jawaban tertutup, artinya alternatif jawaban sudah disediakan dan responden 

tinggal memilih salah satu butir dari yang telah disediakan 

  Variabel kualitas pelayanan, kepuasan PUS dan kepercayaan  dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan skala Likert dimulai poin 1 (satu) yang menyatakan 

sangat tidak setuju/sangat tidak puas sampai poin 5 (lima) yang menyatakan Sangat 

Setuju/Sangat Puas.  

 

3.5. Teknik Analisa Data 

3.5.1. Analisis Deskriptif  

adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sample atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Menurut Sugiono (2018,61)  Sesuai dengan tujuan analisis 

deskriptif yaitu untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan, kepuasan akseptor 

KB MKJP, dan Kepercayaan akseptor KB MKJP di Provinsi Kalimantan Selatan 

pendeskripsian ini terdapat lima kriteria penilaian jawaban responden terhadap 

item pertanyaan dalam instrument. Dalam pendiskripsian untuk masing-masing 

variable diukur dengan uji statistik berupa distribusi frekwensi, mean dan diagram 

. 

3.5.2.  Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk mengetahui pengaruh antar variable metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis jalur (path analysis). Digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan diantara variabel. Model ini untuk mengetahui 

pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap varabel terikat (endogen) Sani dan Maharani (2013:74)  Analisis ini 

dibantu dengan bantuan software SEM-PLS ,  

Structural Equation Modelling (SEM) merupakan salah satu metode yang 

saat ini digunakan untuk menutup kelemahan yang ada pada metode regresi. Para 

ahli metode penelitian mengelompokkan SEM menjadi dua pendekatan. 

Pendekatan pertama disebut sebagai Covariance Based SEM (CBSEM) dan 



pendekatan lainnya adalah Variance Based SEM atau yang lebih dikenal dengan 

Partial Least Square (PLS).  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least 

Square (PLS). Pada penelitian bisnis dan manajemen khususnya dibidang 

pemasaran dan sumber daya manusia yang melakukan pengukuran persepsi akan 

sulit untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal. PLS menggunakan 

metode bootstraping atau pengandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi 

normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain terkait dengan normalitas 

data, dengan dilakukannya bootstraping maka PLS tidak mensyaratkan jumlah 

minimum sampel 

Tujuan dari penggunaan PLS adalah melakukan prediksi. Prediksi yang 

dimaksud adalah prediksi hubungan antar konstruk. PLS digolongkan jenis non- 

parametrik oleh karena itu dalam permodelan PLS tidak diperlukan data dengan 

distribusi normal. Pendekatan PLS adalah distribution free (tidak mengasumsikan 

data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan 

rasio). Partial Least Squares merupakan factor indeterminacy metode analisis 

yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran 

skala tertentu, jumlah sampel kecil. PLS dapat juga digunakan untuk konfirmasi 

teori.  

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel 

laten untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten 

adalah linear agregat dari indicator-indikatornya. Weight estimate untuk 

menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner 

model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer 

model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruknya) 

dispesifikasi. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan 

menjadi tiga. Kategori pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk 

menciptakan skor variabel laten. Kedua mencerminkan estimasi jalur (path 

estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok 

indikatornya (loading). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi 

parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk 



memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan 

setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan weight 

estimate, tahap kedua menghasilkan  estimasi untuk inner model dan outer model, 

dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).  

 

1. Analisa outer model  

Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Indikator 

dalam penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten 

mempengaruhi indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa 

indikator:  

a. Convergent Validity adalah indikator yang mengukur besarnya korelasi 

antara konstrak dengan variabel laten. Dalam evaluasi convergent 

validity dari pemeriksaan individual item realibility, dapat dilihat dari 

standardized loading factor. Standardize loading factor 

menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran 

(indikator) dengan konstraknya. Nilai yang diharapkan > 0.7. Menurut 

Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 

0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent 

validity.  

b. Discriminant Validity adalah melihat dan membandingkan antara 

discriminant validity dan square root of average extracted (AVE). Jika 

nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka 

dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik dan untuk nilai 

AVE yang diharapkan adalah > 0.5. Pengukuran lain dapat dilihat dari 

nilai cross loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah 

konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih 

besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. 



c. Composite Reliability adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan. Bila suatu alat 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat tersebut reliabel. 

Nilai reliabilitas komposit (pc) dari peubah laten adalah nilai yang 

mengukur kestabilan dan kekonsistenan dari pengukuran reliabilitas 

gabungan. Data yang memiliki composite reliability > 0.7 mempunyai 

reliabilitas yang tinggi.  

d. Cronbach’s Alpha adalah uji reliabilitas yang memperkuat hasil dari 

composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau 

memenuhi cronbach’s alpha apabila memiliki nilai cronbach’s alpha > 

0,7. Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk 

indikator reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang 

berbeda.  Uji untuk indikator formatif yaitu :  

1) Significance of weights. Nilai weight indikator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan. 

2) Multicollinearity. Uji multicollinearity dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah 

indikator formatif mengalami multicollinearity dengan mengetahui 

nilai VIF. Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator 

tersebut terjadi multicollinearity.  

2 .  Analisa Inner Model. 

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) 

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori 

substantif.  

a. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, StoneGeisser  Q-square test untuk predictive 

relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat 

R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama 



dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantif.  

Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Qsquare 

mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar 0 (nol) menunjukkan 

bahwa model mempunyai nilai predictive relevance. sedangkan nilai Q-

square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance. 

b. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai 

probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik 

maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. 

Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesa adalah Ha diterima 

dan H0 di tolak ketika t-statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima 

hipotesis menggunakan probabilitas maka Ha di terima jika nilai p < 

0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

ANALISIS HASIL PENENLITIAN DAN IMPLIKASI MANAGERIAL 

4.1. Hasil Penenlitian 

4.1.1. Identitas Peserta KB MKJP 

                     Deskripsi identitas responden merupakan salah satu teknik analisis data 

yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam 

penelitian ini dengan cara pengelompokan menjadi beberapa kelompok berdasarkan 

profil Akseptor KB MKJP yaitu; jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

Alat kontrasepsi yang digunakan,  Tahun ber KB dan banyaknya anak yang 

ditanggung. Kriteria responden yang menjadi sumber data penelitian ini adalah 

Akseptor KB yang menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

                   Total Responden yang diambil menjadi sumber data penelitian sebanyak 120 

Responden, Namun ada satu kuesioner yang cacat karena tidak diisi oleh responden 

sehngga dalam penenlitian ini ditetapkan sebanyak 119 responden yang dijadikan 

sample dalam penenlitian dengan total presentase sebanyak 99,17% Berikut adalah 

gambaran tentang profil responden seperti pada Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Identitas Responden Akseptor KB-MKJP 

No Katagori Frekwensi Proporsi 

1 Jenis Kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

10 

109 

 

8,40 

91,60 

 Jumlah 119 100 

2 Usia 

- > 25 

- 26-35 

- 36-49 

 

9 

52 

58 

 

7,56 

43,70 

48,74 

 Jumlah 119 100 

3 Pendidikan 

- Tdk sekolah/SD 

- SMP sederajat 

- SMU sederajat 

- Diploma 

- Sarjana 

- Pascasarjana 

 

34 

31 

47 

3 

4 

- 

 

28,57 

26,05 

39,50 

2,52 

3,36 

- 

 Jumlah 119 100 



4 Pekerjaan 

- Tidak bekerja 

- PNS/TNI/Polri 

- Swasta 

- Lainnya 

 

22 

1 

21 

75 

 

18,49 

0,84 

17,65 

63,02 

 Jumlah 119 100 

5 Alat kontrasepsi yg digunakan 

- MOP 

- MOW 

- Implant 

- IUD 

 

9 

22 

71 

17 

 

7,56 

18,49 

59,66 

14,29 

 Jumlah 119 100 

6 Tahun ber KB 

- 1990 – 2000 

- 2001 – 2010 

- 2011 - 2020  

 

4 

6 

109 

 

3,36 

5,04 

91,60 

 Jumlah 119 100 

7 Jumlah anak 

- > 3 

- 4 – 6 

- 7 -  9 

- 10 - 12 

 

91 

26 

1 

1 

 

76,47 

21,85 

0,84 

0,84 

  119 100 

Sumber : Data mentah diolah kembali 2020 

              Berdasarkan data pada table 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 119 responden 

yang merupakan akseptor KB dengan menggunakan MKJP, sebagian besar 109 

responden atau 91,60% berjenis kelamin perempuan dan sisanya 10 responden atau 

8,40% berjenis kelamin laki-laki. 

              Dari Kategori Usia berdasarkan data table 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa 

responden dengan usia 36-49 tahun ada sebanyak 58 akseptor KB atau 48,74% diikuti 

oleh responden yang berusia antara 25 sd 35 tahun yaitu ada sebanyak 52 responden atau 

43,70% adalah kategori usia yang paling terbanyak dalam penelitian ini. Dimana usia ini 

merupakan usia yang ideal untuk ber KB, sedangkan responden yang berusia dibawah 25 

tahun ada sebanyak 9 responden atau 7,56% usia yang masih muda untuk ber KB. 

              Pendidikan dari akseptor MKJP dari 119 responden yang diajdikan sample 

penenlitian sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMU kebawah dimana untuk 

SMU sederajat ada sebanyak 47 responden atau 39,50%, diikuti dengan akseptor KB yang 



berpendidikan Tidak sekolah/SD yaitu ada sebanyak 34 responden atau 28,57%, dan 

tingkat pendidikan SMP sederajat ada sebanyak 31 responden atau 26,05. 

              Untuk kategori pendidikan dari 119 responden yang diajdikan sample 

penenlitian, terlihat pada table diatas sebagian besar tidak bekerja dan lainnya (usaha 

sambilan) ada sebanyak 75 responden atau 63,02%, dan yang tidak bekerja ada sebanyak 

22 responden atau 18,49%. 

               Dari aspek alat kontrasepsi yang digunakan untuk ber KB yang menggunakan 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagian besar para akseptor menggunakan 

Implant yaitu ada sebanyak 71 responden atau 59,66%, diikuti oleh akseptor yang 

menggunakan MOW sebanyak 22 responden atau 18,49%, sedangkan yang 

menggunakan IUD hanya ada sebanyak 17 responden atau 14,29%.  

               Tahun ber KB akseptor sudah ada dari tahun 1990, dari responden sebanyak 119 

yang diajdikan sample penenlitian dimana kisaran tahun 1990 sd tahun 2000 hanya ada 

sebanyak 4 orang atau 3,36%, sedangkan yang terbanyak melakukan penggunaan MKJP 

adalah pada kisaran athun 2011 – 2020 yaitu ada sebanyak 109 responden atau 91,60%. 

Jumlah anak pada saat akseptor menjadi peserta KB MKJP yaitu pada saat jumlah anak 

mereka ada sebayak 3 orang atau 76,47%, namun ada satu orang responden atau 0,84% 

yang baru menggunakan MKJP pada saat anaknya berjumlah 12 orang  

4.1.2. Deskripsi Variabel Penenlitian 

                  Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menggambarkan 

setiap jawaban yang diberikan responden yang berasal dari kuesioner yang telah 

dibuat oleh peneliti.  

                  Analisis deskriptif tersebut fungsinya adalah untuk mengetahui jawaban 

responden terhadap indicator pertanyaan yang diberikan yaitu dengan mengukur 

reratanya , hasil perhitungan tersebut akan dijadikan patokan apakah termasuk kategori 

tinggi atau renda yang dijabarkan kedalam Rentang Skala sebagai berikut :  

 

 

          



                                     m-n  

                      RS = ------------- 

                                      b  

        Keterangan :  

        RS = Rentang Skala  

          m = Jumlah skor tertinggi pada skala  

           n = Jumlah skor terendah pada skala  

           b = Jumlah kelas atau kategori yang dibuat  

        Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :  

                              5-1   

                 RS=---------------= 0,8 

                                 5  

        Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :  

        1,00 - 1,80 : Sangat rendah  

        1,81 - 2,60 : Rendah  

        2,61 - 3,40 : Sedang  

        3,41 - 4,20 : Tinggi  

        4,21 - 5,00 : Sangat tinggi  

 

4.1.2.1. Variabel Kualitas Pelayanan Petugas KB (X) 

Tabel 4.2 

Distribusi frekwensi dan Rerata jawaban Responden 

Variabel Kualitas layanan petugas KB 

 
 No   Item Variabel Kualitas Layanan Petugas Akseptor MKJP 

STS TS KS S SS Tot Mean 

1 2 3 4 5 

A TANGIBLES (BUKTI FISIK) 

1 Gedung  pelayanan    

bersih dan rapi. 

1 

0,8% 

- 3 

2,5% 

32 

26,9% 

83 

69,7% 

119 

100% 

4,65 

2 Fasilitas fisik  lengkap dan 

baik. 

- - 1 

0,8% 

34 

28,6% 

84 

70,6% 

119 

100% 

4,70 

3 Alat kontrasepsi tersedia 

di tempat pelayanan 

- - 3 

2,5% 

32 

26,9% 

84 

70,6% 

119 

100% 

4,68 

 Total 

% 

1 

0,28

% 

- 7 

1,96

% 

98 

27,45% 

251 

70,31% 

357 

100% 

 

 

B RELIABILITY ( KEHANDALAN) 

4 Pelayanan konseling yang 

diberikan oleh PKB cepat 

dan benar. 

- 8 

6,7% 

2 

1,7% 

54 

45,4% 

55 

46,2% 

119 

100% 

4,31 

5 Tenaga medis melayani 

secara handal dan tepat. 

- - 1 

0,8% 

54 

45,4 

64 

53,8 

119 

100% 

4,53 

6 Kondisi dan data akseptor 

diperiksa dan dicatat 

dengan teliti 

- - 2 

1,7% 

53 

44,5% 

64 

53,8% 

119 

100% 

4,52 

 Total 

% 

-- 8 

2,24

% 

5 

1,40 

% 

161 

45,10 

% 

183 

51,26 

% 

357 

100% 

 



C RESPONSIVENESS (DAYA TANGGAP) 

7 Kemampuan petugas  

cepat tanggap dalam 

mengatasi keluhan  

sebelum dan sesudah 

pelayanan. 

2 

1,7% 

3 

2,5% 

6 

5,0% 

51 

42,9 

57 

47,9 

119 

100% 

4,33 

8 Penyuluh KB memberikan 

info  jelas dan  dimengerti. 

1 

0,8% 

6 

5,0% 

5 

4,2% 

52 

43,7% 

55 

46,2% 

119 

100% 

4,29 

9 Petugas  tidak tergesa-gesa 

dalam memasanga alat 

kontrasepsi 

- 4 

3,4% 

5 

4,2% 

53 

44,5% 

57 

47,9% 

119 

100% 

4,37 

 Total 

% 

3 

0,84 

13 

3,64 

16 

4,48 

156 

43,70 

169 

47,34 

357 

100% 

 

D ASSURANCE (JAMINAN) 

10 Jaminan pelayanan  dapat 

dipercaya. 

1 

0,8% 

4 

3,4% 

3 

2,5% 

55 

46,2% 

56 

47,1% 

119 

100% 

4,35 

11 Ketelitian petugas  sesuai 

dengan yg diinginkan 

Akseptor . 

1 

0,8% 

2 

1,7% 

3 

2,5% 

57 

47,9% 

56 

47,1% 

119 

100% 

4,39 

 Total 

% 

2 

0,84

% 

6 

2,52

% 

6 

2,52

% 

112 

47,06% 

112 

47,06% 

238 

100% 

 

E EMPATHY (EMPATI) 

12 Petugas pelayanan KB  

memperhatikan 

kepentingan akseptor KB. 

3 

2,5% 

4 

3,4% 

5 

4,2% 

48 

40,3% 

59 

49,6% 

119 

100% 

4,31 

13 Petugas pelayanan KB 

mendengarkan  dan 

memperhatkan  

keluhannya.akseptor 

3 

2,5% 

4 

3,4% 

4 

3,4% 

51 

42,9% 

57 

47,9% 

119 

100% 

4,30 

 Total 

% 

6 

2,52

% 

8 

3,36

% 

9 

3,78

% 

99 

41,60% 

116 

48,74% 

238 

100% 

 

  Total Rerata 44,1,,4

4 

        Sumber : Data diolah kembali dari lampiran 1 

 

          Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lima dimensi dari variabel kualitas 

pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Pada 

variabel ini terdapat 13 item pernyataan. 

             Pada dimensi tangibles, sebanyak 70,31% responden menjawab sangat setuju dan 

27,45% responden menjawab setuju bahwa tangible memiliki elemen representasi 

pelayanan yang meliputi hal-hal tentang fisik. Seperti gedung pelayanan bersih dan rapi, 

fasilitas fisik lengkap dan baik serta Alat kontrasepsi tersedia di tempat pelayanan 



            Pada dimensi reliability, sebanyak 51,26% responden menjawab sangat setuju dan 

45,10% responden menjawab setuju bahwa petugas KB  memberikan Pelayanan 

konseling  cepat dan benar, . Tenaga medis melayani secara handal dan tepat. Serta 

Kondisi dan data akseptor diperiksa dan dicatat dengan teliti. 

              Pada dimensi responsiveness, sebanyak 47,34% responden menjawab sangat 

setuju dan 43,70% responden menjawab setuju bahwa Petugas KB memiliki elemen 

representasi pelayanan kepada akseptor KB. Seperti Kemampuan petugas  cepat tanggap 

dalam mengatasi keluhan  sebelum dan sesudah pelayanan, Penyuluh KB memberikan 

info  jelas dan  dimengerti.serta Petugas  tidak tergesa-gesa dalam memasanga alat 

kontrasepsi 

             Pada dimensi assurance, sebanyak 47,06% responden menjawab setuju dan 

47,06% responden menjawab sangat setuju bahwa Petugas pelayanan KB memiliki 

elemen representasi pelayanan yang menumbuhkan rasa percaya pada akseptor. Seperti 

Jaminan pelayanan  dapat dipercaya.dan Ketelitian petugas  sesuai dengan yg diinginkan 

Akseptor . 

       Berdasarkan table diatas adalah  diperoleh dari kuesioner yang dikembalikan oleh 

responden, secara keseluruhan variabel kualitas pelayanan petugas KB dipersepsikan 

responden  sangat baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel  sebesar 4,44 

termasuk kategori sangat tinggi. Indikator fasilitas fisik lengkap dan baik mendapatkan 

nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,70. Walaupun semua nilai indikator variabel kualitas 

layanan petugas KB sudah tergolong dalam kategori sangat tinggi, namun para petugas KB 

harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal agar para akseptor pengguna MKJP 

merasa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang mereka harapkan.. 

4.1.2.2. Variabel Kepuasan Akseptor MKJP 

Tabel 4.3 

Distribusi frekwensi dan Rerata jawaban Responden 

Variabel Kepuasan Akseptor MKJP 

 
No Item Variabel Kualitas Layanan Petugas Akseptor MKJP 

STS TS KS S SS Tot Mean 

1 2 3 4 5 

A KESESUAIAN 

1 Pelayanan KB sesuai 

harapan saya 

- - 2 

1,7% 

58 

48,7% 

59 

49,6% 

119 

100% 

4,48 



2 Hasil yang saya terima 

sangat memuaskan 

- 1 

0,8% 

3 

2,5% 

55 

46,2% 

60 

50,4% 

119 

100% 

4,46 

3 Jenis kontrasepsi sangat 

memberi manfaat 

- 1 

0,8% 

3 

2,5% 

54 

45,4% 

61 

51,3% 

119 

100% 

4,47 

 Total 

% 

- 2 

0,56

% 

8 

2,24

% 

167 

46,78% 

180 

50,42% 

357 

100% 

 

B KEMUDAHAN 

4 Pelayanan KB tidak 

berbelit-belit. 

- 4 

3,4% 

8 

6,7% 

57 

47,9% 

50 

42,0% 

119 

100% 

4,29 

5 Pelayanan KB tidak 

memakan waktu lama 

- 4 

3,4% 

7 

5,9% 

60 

50,4% 

48 

40,3% 

119 

100% 

4,28 

 Total 

% 

- 8 

3,36 

15 

6,30 

117 

49,16 

98 

41,18 

238 

100 

 

C KESEDIAAN  

6 Akseptor KB dapat 

dilayani sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan 

1 

0,8% 

8 

6,7% 

6 

5,0% 

61 

51,3% 

43 

36,1% 

119 

100% 

4,15 

7  saya bersedia 

memberikan informasi 

dan rekomendasi tentang 

KB, MKJP 

2 

1,7% 

7 

5,9% 

2 

1,7% 

66 

55,5% 

42 

35,3% 

119 

100% 

4,17 

 Total 

% 

3 

1,26

% 

15 

6,30 

% 

8 

3,36

% 

127 

53,36% 

85 

35,71% 

238 

100% 

 

  Total Rerata 4,33 

        Sumber : Data diolah kembali 2020 

 

               Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga dimensi dari variabel kepuasan 

akseptor KB, yaitu Kesesuaian, Kemudahan dan Kesediaan. Pada dimensi kesesuaian, 

sebanyak 50,42% responden menjawab sngat setuju dan 46,78% responden menjawab  

setuju bahwa akseptorKB merasa puas terhadap  mutu leyanan yang diberikan petugas 

KB di empat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.. Pada dimensi kemudahan, 

sebanyak 49,16% responden menjawab setuju dan 41,18% responden menjawab sangat 

setuju bahwa akseptor KB merasa sangat puas terhadap kemudahan pelayanan yang 

diberikan oleh petugas KB di 4 Kabupaten dan Kota di Prov. Kal-Sel. Pada dimensi 

kesediaan pelayanan, sebanyak 53,36% responden menjawab setuju dan 33,71% 

responden menjawab sangat setuju setelah dilayani oleh petugas KB di empat 

Kabupaten/Kota di Prov.Kal-Selatan. 



              Berdasarkan table diatas adalah  diperoleh dari kuesioner yang dikembalikan 

oleh responden, secara keseluruhan variabel kepuasan akseptor KB setelah mendapatkan 

pelayanan dari petugas KB  dipersepsikan responden sudah sangat baik yang tercermin 

pada besarnya nilai rata-rata variabel  sebesar 4,33 termasuk kategori sangat tinggi. 

Indikator pelayanan KB seseuai dengan harapan akseptor mendapatkan nilai rata-rata 

tertinggi yaitu sebesar 4,48. Walaupun semua nilai indikator variabel kepuasan akseptor 

KB sudah tergolong dalam kategori sangat tinggi, namun para petugas KB harus tetap 

memberikan pelayanan yang maksimal agar para akseptor pengguna MKJP merasa lebih 

puas lagi dalam memperoleh pelayanan... 

4.1.2.3.  Deskripsi Variabel Kepercayaan Akseptor KB MKJP 

 

Tabel 4.4 

Distribusi frekwensi dan Rerata jawaban Responden 

Variabel Kepercayaan Akseptor MKJP 
 

No Item Variabel Kualitas Layanan Petugas Akseptor MKJP 

STS TS KS S SS Tot Mean 

1 2 3 4 5 
A KEMAMPUAN        

1 Petugas Pelayanan KB 

MKJP adalah petugas 

yang handal dibidangnya  

- 3 

2,5% 

8 

6,7% 

56 

47,1% 

52 

43,7% 

119 

100% 

4,43 

2 Petugas  KB  memiliki 

kemampuan dlm 

memberikan pelayanan 

yang berkualitas  

- 3 

2,5% 

8 

6,7% 

57 

47,9% 

51 

42,9% 

119 

100% 

4,31 

 Totak 

L 

% 

 6 

2,52

% 

16 

6,72

% 

113 

47,48% 

103 

43,28% 

238 

100% 

 

B INTEGRITAS        

3 Saya percaya bahwa 

petugas pelayanan KB 

MKJP akan selalu 

menjaga reputasinya. 

- - 7 

5,90

% 

61 

51,30% 

51 

42,90% 

119 

100% 

4,37 

4 Saya percaya petugas  

akan memenuhi apa yang 

diharapkan oleh akseptor 

KB 

- - 8 

6,70

% 

59 

49,60% 

52 

43,7% 

119 

100% 

4,37 

 Total 

% 

  15 

6,30

% 

120 

50,42% 

103 

43,28% 

238 

100% 

 

C KEBAIKAN HATI        

5 Saya percaya  petugas  KB  

memberikan pelayanan 

terbaik untuk akseptor KB 

1 

0,8% 

- 5 

4,20

% 

56 

47,10% 

57 

47,90% 

119 

100% 

4,41 



6 Saya percaya petugas  KB  

memiliki itikad baik untuk 

memberikan kepuasan 

kepada Akseptor KB 

- 1 

0,8% 

6 

5,0% 

54 

45,4% 

58 

48,7% 

119 

100% 

4,42 

 Total 

% 
1 

0,42 

1 

0,42 

11 

4,62 

110 

46,22 

115 

48,32 

238 

100% 

 

  Total rerata 4,39 

Sumber : Data diolah kembali 2020 

 

 

               Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga dimensi dari variabel kepercayaan 

akseptor KB, yaitu kemampuan, integritas dan kebaikan hati. Pada dimensi kemampuan, 

sebanyak 47,48% responden menjawab  setuju dan 43,28% responden menjawab  sangat 

setuju bahwa akseptorKB merasa percaya terhadap  mutu leyanan yang diberikan petugas 

KB di empat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.. Pada dimensi integritas, 

sebanyak 50,42% responden menjawab setuju dan 43,28% responden menjawab sangat 

setuju bahwa akseptor KB merasa sangat percaya terhadap integritas petugas KB dalam 

memberikan  pelayanan di 4 Kabupaten/Kota di Prov. Kal-Selatan. Pada dimensi 

kebaikan hati dari petugas KB dalam memberikan pelayanan, sebanyak 48,32% 

responden menjawab sangat setuju dan 46,22% responden menjawab  setuju setelah 

dilayani oleh petugas KB di empat Kabupaten/Kota di Prov.Kal-Selatan. 

              Berdasarkan table diatas adalah  diperoleh dari kuesioner yang dikembalikan 

oleh responden, secara keseluruhan variabel kepercayaan akseptor KB terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh petugas  dipersepsikan responden sudah sangat baik yang 

tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel  sebesar 4,39 termasuk kategori sangat 

tinggi. Indikator Petugas Pelayanan KB MKJP adalah petugas yang handal dibidangnya  

mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,43. Walaupun semua nilai indikator 

variabel kualitas layanan petugas KB sudah tergolong dalam kategori sangat tinggi, 

namun para petugas KB harus tetap memberikan kepercayaan yang lebih baik lagi kepada 

akseptor KB terutama dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal agar para akseptor 



pengguna MKJP merasa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang mereka 

harapkan.. 

4.1.3. Hasil Uji  perhitungan melalui SmartPLS3 

 

4.1.3.1.Outer model (evaluasi model pengukuran) 

               Perancangan model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat 

penting karena terkait apakah indikator bersifat refleksif atau formatif. Adapun 

model pengukuran (Outer Model) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Outer Model 

 

       Dilihat dari gambar diatas pengukuran ketepatan instrument yang digunakan 

dalam penelitian, untuk mengetahui valid tidaknya instrument yang digunakan dapat 

dilihat pada garis yang menghubungkan antara variable latent dengan variable obser 

nya, jika angka hubungannya menunjukan diatas 0,50 maka hubungan tersebut dapat 

dikatakan Valid, sehingga kuesioner dapat digunakan dalam pengumpulan data 

dilapangan, dan jika sebaliknya, angkanya dibawah o,50 dapat dikatakan indicator 

tersebut tidak valid,  

z 



         Memperhatikan hasil perhitungan tersebut dari kuesioner yang 

dikembalikan sebanyak 119 buah maka dapat disimpulkan bahwa ke tiga variable baik 

itu Variabel Kualitas Pelayanan tenaga/petugas KB, Variabel Kepuasan Akseptor 

maupun variable Kepercayaan Akseptor KB dapat dikatakan semua item pernyataan 

adalah Valid, secuali indicator pertama dari kualitas pelayanan petugas hasilnya tidak 

valid.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

4.1.3.2. Kualitas Layanan Petugas KB 

 Konstruk Kualitas layanan petugas terdiri dari 13 indikator. Hasil 

pengukuran outer model untuk konstruk kualitas terlihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel.4.5 

Outer Loading untuk Kualitas Layanan Petugas KB 

Indikator Outer Loading Reliabilitas Komposit 
Rata-rata varian 

diekstrak (AVE) 

X 1.1 0,427 

0,949 0,602 

X 1.2 0,746 

X 1.3 0,863 

X 1.4 0,916 

X 1.5 0,908 

X 1.6 0,553 

X 1.7 0,595 

X 1.8 0,916 

X 1.9 0,631 

X 1.10 0,639 

X 1.11 0,888 

X 1.12 0,881 

X 1.13 0,898 

Sumber : Data diolah kembali 2020 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa nilai faktor loading atau 

koefisien dari indikator pada variabel Kualitas bernilai diatas 0,70. Menurut Chin 

seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah 

dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity.1 Data di atas 

menunjukkan  ada satu indicator   variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 



0,5, namun hal ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti sehingga semua 

indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut 

 Nilai loading faktor pada X1.1, dengan nilai Outer Loading berada di bawah 

0,50, ini menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak valid. Nilai ini tidak 

berpengaruh karena nilai Reliabilitas komposit yang diperoleh adalah sebesar 

0,949 sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa konstruk 

Kualitas ini reliabel karena berada di atas dari 0,70. 

 Nilai loading faktor pada X 1.1,  yang tidak valid juga tidak memberi 

pengaruh karena nilai rata-rata varian diekstrak (AVE) adalah sebesar 0,602 dan 

berada di atas 0,50. 

4.1.3.4.Kepuasan Akseptor KB 

 Konstruk Kepuasan terdiri dari 7 indikator. Hasil pengukuran outer model 

untuk konstruk Kepuasan terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel.4.6 

Outer Loadning untuk Kepuasan Akseptor KB 

Indikator Outer Loading Reliabilitas Komposit 
Rata-rata varian 

diekstrak (AVE) 

Y 1.1 0,726 

0,942 0,700 

Y 1.2 0,777 

Y 1.3 0,794 

Y 1.4 0,892 

Y 1.5 0,911 

Y 1.6 0,834 

Y 1.7 0,902 

Sumber : data diolah kembali 2020 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa nilai faktor loading atau 

koefisien dari indikator pada variabel Kepuasan bernilai diatas 0,70. Menurut 

Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 

sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity.1 Data di atas 

menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 

0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan 

penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 



 

 Nilai Reliabilitas komposit yang diperoleh adalah sebesar 0,942 sehingga 

dari hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa konstruk Kepuasan ini 

reliabel karena berada di atas dari 0,70. Nilai rata-rata varian diekstrak (AVE) 

adalah sebesar 0,700 dan berada di atas 0,50. 

4.1.3.4.  Kepercayaan Akseptor KB 

 Konstruk Kepercayaan terdiri dari 6 indikator. Hasil pengukuran outer 

model untuk konstruk Kepercayaan terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel.4.7 

Outer Loadning untuk Kepercayaan Akseptor KB 

Indikator Outer Loading Reliabilitas Komposit 
Rata-rata varian 

diekstrak (AVE) 

X 1.1 0,927 

0,972 0,852 

X 1.2 0,927 

X 1.3 0,898 

X 1.4 0,927 

X 1.5 0,923 

X 1.6 0,938 

Sumber : Data diolah kembali 2020  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa nilai faktor loading atau 

koefisien dari indikator pada variabel Kepercayaan bernilai diatas 0,50. Menurut 

Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 

sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity.1 Data di atas 

menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 

0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan 

penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 

 Nilai Reliabilitas komposit yang diperoleh adalah sebesar 0,972 sehingga 

dari hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa konstruk Kualitas ini 

reliabel karena berada di atas dari 0,70. Nilai rata-rata varian diekstrak (AVE) 

adalah sebesar 0,852 dan berada di atas 0,50. 

4.1.4. Inner model (evaluasi model structural) 

 



              Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS 

didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Adapun inner model 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Inner model 

Sumber : diolah dengan PLS (2020) 

Keterangan: 

 = Variabel laten 

 = Garis Pengaruh antar variabel 

X = Kualitas Layanan Petugas KB 

Y = Kepuasan Akseptor MKJP 

Z = Kepercayaan Akseptor MKJP 

 

4.1.5.. Hasil inner Model 

                    Berikut adalah hasil dari hubungan antar variable baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dari hipotesis yang dikemukakan semua terbukti 

kebebnarannya, hasil tersebut dapat dilihat pada table berikut ini: 

 

 

 
z 



Tabel 4.8 

Habungan antar variable langsung dan tidak langsung 

Arah Jalur T P Ket 

Kualitas (X)  Kepuasan (Y) 11,196 0,000 Signifikan 

Kualitas (X)  kepercayaan (Z) 5,214 0,000 Signifikan 

Kepuasan (Y)  Kepercayaan (Z) 2,676 0,008 Signifikan 

Kualitas (X)  Kepuasan (Y)  Kepercayaan (Z) 2,379 0,018 Signifikan 

            Sumber : Data diolah kembali 

4.1.6. Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis Pertama 

                       Berdasarkan hasil perhitungan bahwa untuk hipotesis pertama yang 

berbunyi bahwa kualitas pelayanan petugas KB mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan adalah terbukti kebebnarannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

arah hubungan langsung pada table diatas dimana thitung nya adalah sebesar 

11,196, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dan hasil ini jika 

dibandingkan dengan standart yang digunakan yaitu  Nilai T > 1,96  dan Nilai 

P < 0,05, dan dari hasil perbandingan tersebut ternyata dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama dapat diterima. 

2. Hipotesis Ke dua 

 

            Berdasarkan hasil perhitungan bahwa untuk hipotesis kedua yang 

berbunyi bahwa kualitas pelayanan petugas KB mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan akseptor KB pengguna MKJP adalah 

terbukti kebebnarannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan arah hubungan 

langsung pada table diatas dimana thitung nya adalah sebesar 5,214, dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000, dan hasil ini jika dibandingkan dengan 

standart yang digunakan yaitu  Nilai T > 1,96  dan Nilai P < 0,05, dari hasil 

perbandingan tersebut  ternyata dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

dapat diterima. 

 

 



3. Hipotesis Ke tiga 

 

            Berdasarkan hasil perhitungan bahwa untuk hipotesis ketiga yang 

berbunyi bahwa kepuasan akseptor KB MKJP mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan akseptor KB pengguna MKJP adalah 

terbukti kebebnarannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan arah hubungan 

langsung pada table diatas dimana thitung nya adalah sebesar 2,676, dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,008, dan hasil ini jika dibandingkan dengan 

standart yang digunakan yaitu  Nilai T > 1,96  dan Nilai P < 0,05, dari hasil 

perbandingan tersebut  ternyata dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga 

dapat diterima. 

4. Hipotesis Ke empat 

 

             Berdasarkan hasil perhitungan bahwa untuk hipotesis keempat yang 

berbunyi bahwa kualitas pelayanan petugas KB mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan akseptor KB pengguna MKJP yang 

dimediasi dengan kepuasan akseptor adalah terbukti kebenarannya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan arah hubungan tidak langsung pada table diatas 

dimana thitung nya adalah sebesar 2,379, dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,018, dan hasil ini jika dibandingkan dengan standart yang digunakan yaitu  

Nilai T > 1,96  dan Nilai P < 0,05, dari hasil perbandingan tersebut  ternyata 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dapat diterima. 

 

4.1.7. Evaluasi  Model structural (inner model) 

Tabel 4.9 

Nilai R2 dan R2 Adjusted 

Variabel R square A Square Adjusted 

Kepuasan 0,482 0,477 

Kepercayaan 0,679 0,673 

   

 Sumber : Data diolah kembali (lampiran 6) 



            Berdasarkan table diatas diperoleh koefisien determinasi menggunakan 

nilai R2 yang menunjukan pengaruh variasi konstrak endogen  dapat dijelaskan 

oleh variable yang mempengaruhinya pada hipotesis. Nilai yang diapakai 

Sebagai koefisien  determinasi dalam penenlitian ini  adalah nilai R2 (R 

Square), sedangkan R2 Adjusted  merupakan R square yang sudah disesuaikan 

dan  sudah mempertimbangkan  jumlah sample data dan jumlah variable  yang 

digunakan, biasanua untuk regresi  yang menggunakan lebih  dari dua variable  

bebas maka digunakan R2 Adjusted  Sebagai koefisien determinasi. 

Nilai R2 untuk variable Kepuasan sebesar 0,482 atau menunjukan bahwa 

variable kepuasan akseptor  dapat dijelaskan 48,20%  oleh variable Kualitas 

pelayanan. Hal ini berarti menunjukan hubungan antara kualitas pelayanan  

dalam menjelaskan kepuasan akseptor.  Selain itu, Nilai R2 untuk variable 

kepercayaan  sebesar 0,679 , berarti kontribusi yang diberikan variable kualitas 

pelayanan dan kepuassan akseptor terhadap kepercayaan adalah sebesar 

67,90%. 

Berikut untuk pengujian inner model  dapat dilakukan dengan  melihat nilai Q2  

(predictive relevance)  Nilai Q2 dapat dipergunakan dengan formulasi: 

Q2 = 1 – (1-R21)(1-R22) 

Q2 = 1 – (1 – 0,482)(1 – 0,679) 

Q2 = 1 – (0,518)(0,321) 

Q2 = 0,834. 

Artinya, variabel laten eksogen secara simultan mampu menjelaskan 

variability variabel laten endogent sebesar 0,834 atau sebesar 83,40% 

Sementara sisanya sebesar 16,60% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model. 

 

4.1.8. Analisa Uji Kebaikan Model  

1. Uji Kebaikan Outer Model  

Dari hasil pengujian kebaikan model, untuk outer model dilihat dari 

nilai composite reliability, AVE, dan Cronbach Alpha, semuanya 

memberikan nilai yang memenuhi kiriteria kefitan model. Sehingga untuk 



outer model dapat dinyatakan sudah baik. Bilamana hasil pengujian 

hipotesis pada outer model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator 

dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. 

2.  Uji Kebaikan Inner Model  

Uji kebaikan model inner model dapat dilihat dari nilai Q2 . Nilai Q2 

= 0,834 mendekati dari nilai 1 sehingga dapat dinyatakan inner model sudah  

fit dengan data. Bilamana hasil pengujian pada inner model adalah 

signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya.  

3.  Uji Kebaikan Model Keseluruhan  

Hasil penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliabel. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa semua variabel indikator valid dan reliabel 

merefleksikan vairabel laten dan semua variabel eksogen memberikan 

pengaruh signifikan terhadap variabel endogen, baik berupa hubungan 

langsung (direct effect) maupun hubungan tidak langsung (indirect effect). 

 

4.2. Implikasi Managerial 

 

              Setelah melakukan analisis terhadap hasil perhitungan baik dari 

deskripsi variable maupun inner modelnya, maka penenliti dapat memberikan 

beberapa masukan kepada pihak yang berkompeten dalam rangka mengambil 

keputusan untuk perbaikan kedepannya. 

4.2.1. Hubungan antara kualitas pelayanan petugas KB dengan 

Kepuasan akseptor KB 

                              Pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan akseptor 

KB hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas KB 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

akseptor pengguna MKJP Di empat Kabupaten / Kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan petugas KB dimata pengguna MKJP, maka kepuasan 

akseptor yang terbentuk juga akan baik atau tinggi, begitu juga 

sebaliknya, apabila kualitas pelayanan dari petugas KB menurun maka 



kepuasan akseptor KB pengguna MKJP juga akan turun. Berdasarkan 

penelitian ini maka kualitas pelayanan petugas KB memiliki peran 

penting terhadap pembentukan suatu persepsi  umum yang nantinya 

akan mempengaruhi tingkat kepuasan akseptor KB pengguna MKJP.. 

                Jika dilihat dari hasil uji deskriptif yang dilakukan pada setiap 

variabel, bisa dilihat nilai mean pada indikator kualitas layanan petugas 

KB dan kepuasan akseptor KB, memiliki rata-rata nilai lebih dari 4,21 

yang mana hal tersebut menunjukkan jika responden sangat setuju 

dengan indikator kualitas layanan petugas KB dan kepuasan akseptor 

pada penelitian tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa item 

pada variabel kualitas layanan petugas dan kepuasan akseptor dapat 

diterima oleh responden yaitu pengguna Kontrasepsi Janka Panjang 

(MKJP). 

                  Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan secara luas 

didokumentasikan dalam literatur terutama pemasaran, hubungan 

tersebut secara teoritis maupun empiris adalah positif seperti yang telah 

diteliti oleh Wijayanti (2008). Menurut Parasuraman et al. (1988) secara 

teoritis ketika pelayanan yang diberikan mampu memenuhi atau 

melampaui pengharapan atau ekpetasi pelanggan maka pelanggan 

tersebut merasa puas .  

                           Menurut Tjiptono (2005: 112), “Kualitas pelayanan sebagai   

ukuran   seberapa   baik   tingkat   layanan   yang   diberikan sesuai   

dengan harapan   pelanggan”.Kualitas   pelayanan   sangat   di   perlukan   

agar   kepuasan pelanggan akan pelayanan yang baik terpenuhi. 

                             Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Kumar et al. (2009) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik 

akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi yang dapat 

meningkatkan loyalitas konsumen. Akbar, et. al (2009) juga 

mengungkapkan hal serupa yakni kualitas pelayanan dari lima dimensi : 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty memiliki dampak 



positif bagi kepuasan pelanggan, dan banyak lagi hasil riset yang memiliki  

latar belakang sampel yang berbeda-beda telah membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan seperti yang diungkapkan oleh Salazar et al. (2004), dan Ulfah 

(2009) 

4.2.2. Pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepercayaan  

                          Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas 

KB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

akseptor KB. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas 

pelayanan dari petugas KB  terutama pelayanan dari petugas KB, maka 

kepercayaan Akseptor KB juga akan baik atau tinggi, begitu juga 

sebaliknya, apabila kualitas pelayanan dari petugas KB menurun maka 

kepercayaan akseptor juga akan turun. Berdasarkan penelitian ini maka 

kualitas pelayanan petugas KB memiliki peran penting terhadap 

pembentukan suatu persepsi  umum yang nantinya akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan akseptor pengguna MKJP. 

                            Jika dilihat dari hasil uji deskriptif yang dilakukan pada setiap 

variabel, bisa dilihat nilai mean pada indikator kualitas layanan petugas KB 

dan kepercayaan akseptor KB, memiliki rata-rata nilai lebih dari 4,21 yang 

mana hal tersebut menunjukkan jika responden sangat setuju dengan 

indikator kualitas layanan petugas KB dan kepercayaan akseptor pada 

penelitian tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa item pada 

variabel kualitas layanan petugas dan kepercayaan akseptor dapat diterima 

oleh responden yaitu pengguna Kontrasepsi Janka Panjang (MKJP). 

                            Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pin-Fenn Chou (2014) 

yang menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan yang positif antara 

kualitas pelayanan dengan kepercayaan konsumen.  

4.2.3. Pengaruh antara kepuasan akseptor KB terhadap kepercayaan 

Akseptor  



                        Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan akseptor KB 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

akseptor KB. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepuasan 

akseptor dalam hal penenrimaan pelayanan dari petugas KB maka tingkat 

kepercayaan akseptor yang terbentuk juga akan tinggi, begitu juga 

sebaliknya, apabila kepuasan akseptor KB terhadap pelayanan yang diterima 

dari petugas KB menurun maka kepercayaan akseptor KB yang terbentuk 

juga akan turun. Berdasarkan penelitian ini maka kepuasan akseptor KB 

memiliki peran penting terhadap pembentukan rasa aman dan percaya pada 

layanan petugas KB yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

akseptor terhadap petugas KB itu sendiri. 

                     Jika dilihat dari hasil uji deskriptif yang dilakukan pada setiap 

variabel, bisa dilihat nilai mean pada indikator kepuasan akseptor dan 

kepercayaan akseptor KB, memiliki rata-rata nilai lebih dari 4,21 yang mana 

hal tersebut menunjukkan jika responden sangat setuju dengan indikator 

kepuasan akseptor KB dan kepercayaan akseptor pada penelitian tersebut. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa item pada variabel kepuasan 

akseptor dan kepercayaan akseptor dapat diterima oleh responden yaitu 

pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

                         Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pin-Fenn Chou (2014) 

yang menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan yang positif antara 

kualitas pelayanan dengan kepercayaan konsumen. Dengan demikian 

konsumen yang percaya terhadap perusahaan akan menggantungkan dirinya 

karena adanya jaminan dari kualitas pelayanan yang bagus, sebaliknya 

konsumen yang tidak percaya  terhadap perusahaan tidak akan 

menggantungkan dirinya dikarenakan tidak adanya jaminan akan kualitas 

pelayanan yang bagus. 

4.2.4. Pengaruh antara kepuasan akseptor KB terhadap kepercayaan 

Akseptor dimediasi Kepuasan akseptor. 



                        Setelah diketahui ada pengaruh kepuasan akseptor terhadap 

kepercayaan akseptor dan adanya pengaruh kualitas layanan petugas KB 

terhadap kepuasan dan kepercayaan akseptor maka selanjutnya dilakukan 

analisis mediasi, yaitu analisis pengaruh kualitas layanan petugas KB 

terhadap kepercayaan akseptor melalui kepuasan akseptor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas KB memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepercayaan akseptor KB yang dimediasi 

dengan kepuasan akseptor. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kepercayaan akseptor dalam hal penerimaan pelayanan dari petugas KB yang 

dimediasi oleh kepuasan akseptor, maka tingkat kepercayaan akseptor yang 

terbentuk juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya, apabila kepercayaan 

akseptor  terhadap pelayanan yang diterima dari petugas KB yang dimediasi 

oleh kepuasan akseptor menurun, maka kepercayaan akseptor KB yang 

terbentuk juga akan turun. Berdasarkan penelitian ini maka kepercayaan 

akseptor KB memiliki peran penting terhadap pembentukan rasa aman dan 

percaya pada layanan petugas KB yang dimediasi oleh kepuasan akseptor 

nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan akseptor terhadap petugas 

KB itu sendiri. 

                      Jika dilihat dari hasil uji deskriptif yang dilakukan pada setiap 

variabel, bisa dilihat nilai mean pada indikator kualitas pelayanan petugas, 

kepuasan akseptor dan kepercayaan akseptor KB, memiliki rata-rata nilai 

lebih dari 4,21 yang mana hal tersebut menunjukkan jika responden sangat 

setuju dengan indikator kualitas pelayanan petugas, kepuasan akseptor KB 

dan kepercayaan akseptor pada penelitian tersebut. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa item pada variabel kualitas pelayanan petugas, kepuasan 

akseptor dan kepercayaan dapat diterima oleh responden yaitu pengguna 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

                        Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jason M.Carpenter dan 

Ann Fairhurst (2005). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 

kepuasan konsumen dapat digunakan sebagai variabel mediasi. Dalam 



penelitiannya  menggunakan variabel utilitarian and hedonic shopping 

benefits, customer satisfaction, dan word of mouth communication. Dari hasil 

penelitian ini dapat diketahui bahwa kepuasan konsumen dapat digunakan 

sebagai variabel mediasi antara utilitarian and hedonic shopping benefits, 

dengan customer loyalty.  

                                 Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Kurniawan 

Arief Adhy ( 2018) dimana dari hasil analisis data menunjukkan kepuasan 

konsumen tidak memediasi pengaruh  persepsi kualitas terhadap loyalitas 

konsumen. Hal ini berarti keberadaan kepuasan konsumen tidak memperkuat 

pengaruh dari persepsi kualitas terhadap loyalitas konsumen. . Perbedaan ini  

disebabkan produk yang diteliti dalam penelitian terdahulu adalah produk 

berupa  barang 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

                        Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk memberikan jawaban hipotesis 

yang dikemukakan, yaitu Sebagai berikut : 

   1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan petugas dengan 

kepuasan akseptor pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan. Hal ini berarti 

semakin baik kualitas pelayanan dari petugas KB maka semakin tinggi kepuasan 

akseptor pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan. 

 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan dengan kepercayaan 

akseptor pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan. Hal ini berarti semakin 

baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas KB maka semakin tinggi 

kepercayaan dari akseptor KB pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan.  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan akseptor dengan keprcayaan 

akseptor pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan. Hal ini berarti semakin 

tinggi kepuasan akseptor MKJP maka semakin tinggi pula kepercayaan dari 

akseptor pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan dengan kepercayaan 

akseptor pengguna MKJP melalui kepuasan akseptor di Prov. Kalimantan Selatan. 

Hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas 

melalalui kepuasan akseptor KB maka semakin tinggi kepercayaan dari akseptor 

KB pengguna MKJP di Prov. Kalimantan Selatan 

 

5.2.  Saran 

1. Secara keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti 

kebenarannya, oleh karena itu kepada pihak yang berkompeten agar tingkat 

kepercayaan akseptor KB yang ada saat ini perlu dipertahankan karena 

Kepercayaan merupakan penilalain hubungan seseorang dengan orang lain yang 

akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah ligkungan 



yang penuh dengan ketidakpastian, yaitu dengan cara, menerima masukan yang 

diberikan oleh responden terutama pada indicator yang banyak mendapatkan 

penilaian sangat rendah, juga perlu kiranya untuk memperhatikan kualitas dan 

kuantitas petugas KB dilapangan, karena dirasa masih ada petugas KB yang dalam 

menangani pasiennya belum professional karena masih adanya keluhan dari 

akseptor, dan jumlah kunjungan petugas kelapangan juga masih dirasakan kurang 

dikarenakan jumlah petugas sedikit tetapi daerah operasinya luas. 

.  

2. Penenlitian ini masih banyak terdapat keterbatasannya oleh karenanya bagi 

peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian pada bidang yang 

sama maka hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan  untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain 

diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini, seperti relationship quality, 

loyalty, minat ber KB, dan lain-lain. Serta dapat pula untuk memperluas daerah 

penelitian dan memperbanyak sample penelitiannya. 
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KUESIONER 

MEMBANGUN KEPERCAYAAN MELALUI KUALITAS PELAYANAN YANG 

DIMEDIASI DENGAN KEPUASAN  AKSEPTOR KB PENGGUNA MKJP   

PROV. KALIMANTAN SELATAN 

A. PETUNJUK 

1. Sebelum memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan di bawah ini, tulislah 

terlebih dahulu identitas Bapak/Ibu Sebagai peserta KB Aktif. 

2. Berikan tanda Silang ( X ) pada kolom yang telah disediakan. 

3. Mohon dijawab dengan sejujurnya. 

4. Atas kesediaan, partisipasi dan Kerjasama nya diucapkan terima kasih. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama     :……………………… (Boleh tidak diisi) 

Kabupaten/ Kota       :  (          ) Banjarbaru,         (           ) Hulu Sungai Tengah 

                                        (          ) Tapin                  (           ) Pulau Laut 

Jenis Kelamin   : (          ).  Laki-laki            (           ). Perempuan  

Usia  :    (          )        >   25 

       (          ) 26   -    35 

       (          ) 36   -    49 

Pendidikan :   (       )   Tidak sekolah/SD  (        ) Diploma 

 (       )   SMP                   (        ) Sarjana/S1 

                            (       )  SMU              (        ) Pascasarjana (S2/S3) 

Pekerjaann :      (       ) Tidak bekerja    (         ) PNS               (        ) Swasta 

 (       ) TNI/Polri      (        ) Petani            (         ) Lainnya 

Alat kontrasepsi yang dipergunakan saat ini  (         ) MOW  (          ) MOP 

      (         ) IUD  (          ) Implan 

Sejak kapan mempergunakan alat kontrasepsi tersebut : 

Tanggal : 

Bulan   : 

Tahun  : 

Jumlah anak yang dilahirkan hidup   :………orang 



Jumlah anak saat ini   : .......... orang 

  

C. KETERANGAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN       BOBOT NILAI                KEPUASAN AKSEPTOR 

Sangat Tidak Setuju (STS)                                  1                         Sangat Tidak Puas (STP) 

Tidak Setuju (TS)                                               2                         Tidak Puas (TP) 

Kurang Setuju (KS)                                            3                         Kurang Puas (KP) 

Setuju (S)                                                            4                         Puas (P) 

Sangat Setuju (SS)                                              5                         Sangat Puas (SP) 

 

II. VARIABEL KUALITAS PELAYANAN KB MKJP 

N0 DAFTAR PERTANYAAN KUALITAS PELAYANAN 

STS TS KS S SS 

A TANGIBLES (BUKTI FISIK)      

1 Gedung tempat pelayanan kb mkjp   bersih 

dan rapi. 

     

2 Fasilitas fisik yang dimiliki lengkap dan 

baik. 

     

3 Alat kontrasepsi yang dibutuhkan akseptor 

tersedia di tempat pelayanan 

     

B  RELIABILITY ( KEHANDALAN)      

4 Pelayanan konseling yang diberikan oleh 

PKB cepat dan benar. 

     

5 Tenaga medis mampu melakukan 

pelayanan secara handal dan tepat. 

     

6 Kondisi dan data akseptor diperiksa dan 

dicatat dengan teliti 

     

C RESPONSIVENESS (DAYA TANGGAP)      

7 Kemampuan petugas penyuluh KB cepat 

tanggap dalam mengatasi keluhan dari 

akseptor KB sebelum maupun sesudah 

pelayanan. 

     

8 Penyuluh KB memberikan informasi secara 

jelas dan mudah dimengerti. 

     

9 Petugas pelayanan KB tidak tergesa-gesa 

dalam memasanga alat kontrasepsi 

     

D ASSURANCE (JAMINAN)      

10 Jaminan pelayanan KB MKJP yang dapat 

dipercaya. 

     



11 Ketelitian petugas pelayanan KB sesuai 

dengan yang diinginkan Akseptor KB. 

     

E EMPATHY (EMPATI)      

12 Petugas pelayanan KB sungguh-sungguh 

memperhatikan kepentingan akseptor KB. 

     

13 Petugas pelayanan KB mendengarkan 

dengan sabar dan memperhatkan dengan 

baik ketika akseptor KB mengemukakan 

keluhannya. 

     

 

III. VARIABEL KEPUASAN AKSEPTOR KB 

N0 DAFTAR PERTANYAAN KEPUASAN AKSEPTOR 

STP TP KP P SP 

A KESESUAIAN       

1 Pelayanan KB sesuai harapan saya      

2 Hasil yang saya terima sangat memuaskan      

3 Jenis kontrasepsi sangat memberi manfaat      

B KEMUDAHAN      

4 Pelayanan KB tidak berbelit-belit.      

5 Pelayanan KB tidak memakan waktu lama      

C KESEDIAAN       

6 Akseptor KB dapat dilayani sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan 

     

7 Kalau ada yang memerlukan informasi  

tentang KB MKJP, saya bersedia 

memberikan informasi dan rekomendasi 

     

 

IV. VARIABEL KEPERCAYAAN AKSEPTOR KB 

N0 DAFTAR PERTANYAAN KEPERCAYAAN AKSEPTOR 

STS TS KS S SS 

A KEMAMPUAN      

1 Petugas Pelayanan KB MKJP adalah petugas 

yang handal dibidangnya  

     

2 Petugas pelayanan KB MKJP memiliki 

kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada akseptor KB 

     

B INTEGRITAS      

3 Saya percaya bahwa petugas pelayanan KB 

MKJP akan selalu menjaga reputasinya. 

     

4 Saya percaya bahwa petugas pelayanan KB 

MKJP akan memenuhi apa yang diharapkan 

oleh akseptor KB 

     

C KEBAIKAN HATI      



5 Saya percaya bahwa petugas pelayanan KB 

MKJP memiliki perhatian untuk 

memberikan pelayanan terbaik untuk 

akseptor KB 

     

6 Saya percaya bahwa petugas pelayanan KB 

MKJP memiliki itikad baik untuk 

memberikan kepuasan kepada Akseptor KB 

   
 
 
 

  

   


