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       BAB IV 

                                             HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian yang digunkan adalah Rumah Sakit Al-Rohmah Jajag 

Banyuwangi, sebuah rumah sakit dengan skala kelas C (mempuyai < 100 tempat 

tidur) milik Swasta yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no 37 Banyuwangi. 

 Strategi operasional yang digagas oleh Dr.H Dwi Sunu Budhiardjo dulu 

dengan mendirikan sebuah Yayasan, yang kemudian dinamai Yayasan Al-Rohmah 

Jajag. Yayasan mengembangkan dunia usaha berupa “Balai Pengobatan BKIA (Balai 

Kesehatan Ibu Anak) dan Rumah Bersalin”. Dari usaha inilah ditargetkan dalam 10 

tahun kedepan yayasan Al-Rohmah harus bisa menjadi sebuah “RUMAH SAKIT”. 

Rumah sakit yang diharapkan 10 tahun kedepan adalah rumah sakit dengan skala 

kelas B yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis 

dan sub spesialis, tidak hanya terbatas pada pengobatan kesehatan ibu anak dan 

bersalin. 

 Dalam Pembagunan Gedung Pertama Rumah Sakit Al-Rohmah  Dahulunya 

merupakan bekas Lahan Garasi Mobil Dr.H Dwi Sunu Budhiardjo dan Ada kebun 

Jeruk disekeliling Garasi.  Pembangunan awal dari uang pribadi dulu, sambil mencari 

sumbangan dana ke rekan-rekan yang lain khususnya berasal dari Dewan Pendiri. 

Peletakan Batu Pertama oleh Bapak Camat  Gambiran pada tanggal 17 Agustus 1994, 

setelah selesai acara upacara kenegaraan langsung menuju ke lokasi. 
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 Dalam peresmian Pelayanan Rumah Bersalin dan Balai pengobatan Al-

Rohmah diresmikan oleh Bapak Bupati Banyuwangi H Purnomo Sidik pada tanggal 

30 Agustus 1995. Tahun 1999  pihak rumah sakit melanjutkan pembangunan tahap 

kedua, setelahnya tahun 2004 melanjutkan pembangunan Tahap ketiga dan 

selanjutnya tahun 2010 melanjutkan pembangunan tahap kemepat dimana pada tahap 

ini membangun Ruang VIP , Zaal Anak dan Ruang Aula Lantai III. 

 Rumah sakit Al-Rohmah memiliki upaya dan semangat untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasiennya, karena rumah sakit Al-Rohmah 

memiliki motto “Layananku Ibadahku”. Oleh karena itu, rumah sakit Al-Rohmah 

juga selalu berusaha meningkatkan pelayanan kinerja pegawai, terutama paramedis 

agar dapat melayani pasien sebaik mungkin. Rumah Sakit Al-Rohmah membangun 

kinerja dan pelayanan yang baik dengan terus menerus menjalin interaksi dengan 

paramedis yang ada untuk selalu memperbaiki kinerja (Wawancara terhadap bagian 

umum RS Al-Rohmah, 10 Mei 2014). 

 

4.1.1. Visi Misi Rumah Sakit Al-Rohmah 

 Rumah sakit Al-Rohmah mempunyai visi dan misi sebagai berikut. 

4.1.1.1. Visi  

“ Terciptanya pelayanan Kesehatan yang Islami, Amar Makruf Nahi Munkar 

dan Tajdid ”  
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4.1.1.2. Misi 

 Rumah sakit Al-Rohmah dalam mengupayakan kepuasan pasien melalui: 

- Memberikan pelayanan kesehatan paripurna menuju masyarakat sehat 

Jasmani dan Rohani. 

- Meningkatkan kwalitas SDM (sumber daya manusia) yang handal dan santun 

disemua Lini Pelayanan untuk mencapai Standar Pelayanan yang Profesional 

dan bermutu. 

4.1.2. Struktur Organisasi 

 Rumah sakit Al-Rohmah berdiri dibawah naungan yayasan Al-Rohmah Jajag 

Banyuwangi. Struktur organisasi Rumah Sakit Al-Rohmah untuk kepengurusan saat 

ini dapat dilihat pada lampiran. 

4.2. Deskripsi Umum Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 47 responden 

melalui penyebaran kuisoner, maka dapat diperoleh gambaran umum tentang 

karakteristik responden yang diteliti sebagai berikut: 

4.2.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Gambaran tentang karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden yang 

diteliti ditunjukkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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      Tabel 4.1: 

          Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) 
Posentase 

(%) 

Laki-Laki 20 42,6 

Perempuan 27 57,4 

Jumlah 47 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa komposisi dari paramedis 

berdasarkan jenis kelamin hampir sebanding antara pria dan wanita. Namun jika 

dibandingkan, jumlah responden perempuan yaitu sebanyak 27 (57%) responden, 

lebih besar daripada responden laki-laki yang berjumlah hanya 20 (43%) responden. 

4.2.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Gambaran tentang karakteristik berdasarkan usia responden yang diteliti 

ditunjukkan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: 

      Tabel 4.2 

    Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

Tingkat Usia Jumlah (orang) Prosentase (%) 

<25 Tahun 8 17,4 

25-30 Tahun 21 44,7 

30-35 Tahun 15 31,9 

>40 Tahun 3 6,4 

Jumlah 47 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014 
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 Menurut Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 21 (45%) responden 

berusia 25-30 tahun, sebanyak 15 (32%) responden berusia antara 30-35 tahun, dan 

sebanyak 8 (17%) responden berusia < 25 tahun. Sedangkan responden yang berusia 

diatas 35 tahun hanya berjumlah sebesar 3 orang (6%). Sebagian besar jumlah 

responden yang diteliti berusia 25-30 tahun, artinya Rumah Sakit Al-Rohmah 

sebagian besar diisi fresh graduate atau lulusan yang baru saja menyelesaikan masa 

studinya. 

4.2.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Gambaran tentang karakteristik berdasarkn pendidikan responden yang diteliti 

ditunjukkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut: 

      Tabel 4.3 

       Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Prosentase (%) 

SMA/SMK 5 5 

Diploma 33 77,2 

Sarjana 8 8 

Spesialis 1 2,1 

Jumlah 47 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014  

 Melihat dari Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa proporsi pegawai terbesar 

yaitu 33 (77,2%) responden memiliki tingkat pendidikan Diploma. Sebanyak 8 (17%) 

responden berpendidikan Sarjana , dan sebanyak 5 (10,6 %) responden berpendidikan 
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SMA/SMK. Sisanya 1 (2,1%) responden yang telah menyelesaikan spesialis. 

Sebagian besar responden yang diteliti telah berpendidikan diploma, hal ini 

menunjukkan bahwa Rumah Sakit Al-Rohmah memiliki paramedis yang memiliki 

kemampuan memadai dan memiliki keahlian di bidang kesehatan yang cukup karena 

lulusan diploma dalam masa pendidikannya sudah mendapatkan pendidikan medis 

yang cukup hal ini semakin didukung dengan hasil wawancara (Wawancara terhadap 

bagian umum RS Al-Rohmah, 10 Mei 2014). 

4.2.4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Atau Profesi 

 Gambaran tentang karakteristik berdasarkan pekerjaan atau profesi yang diteliti 

ditunjukkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut: 

      Tabel 4.4 

          Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan Atau Profesi 

Pekerjaan Jumlah (orang) Prosentase (%) 

Dokter 4 8,5 

Bidan 10 21,3 

Perawat 24 51,1 

Asisten Apoteker 9 19,1 

Jumlah 47 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014  

 Merujuk pada Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pekerjaan atau 

profesi yang  terbanyak dari responden yaitu adalah perawat dengan jumah sebesar 24 

(51,1%). Sebanyak 10 (21,3%) responden berprofesi sebagai bidan, dan sebanyak 9 
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(19,1%) responden berprofesi sebagai asisten apoteker. Dan selebihnya, 4 (8,5%)  

responden memiliki pekerjaan sebagai dokter. Hal ini dikarenakan perawat yang 

perannya sangat dibutuhkan untuk membantu para dokter dalam memberi 

penanganan terhadap pasien. 

4.2.5.  Karakteristik Responden Berdsarkan Masa Bakti 

 Gambaran tentang karakteristik berdasarkan masa bakti responden yang diteliti 

ditunjukkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut: 

      Tabel 4.5 

           Jumlah Responden Berdasarkan Masa Bakti 

Pekerjaan Jumlah (orang) Prosentase (%) 

< 3 Tahun 15 31,9 

3-5 Tahun 16 34 

6- 8 tahun 10 21,3 

> 8 tahun 6 12,8 

Jumlah 47 100 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Memperhatikan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

16 (34%) responden yang telah bekerja selama 3-5 tahun. Selanjutnya sebanyak 15 

(31,9%) responden telah bekerja selama kurang dari 3 tahun, sedangkan sebanyak 10 

(21,3%) telah bekerja selama lebih dari 8 tahun. Sisanya sebanyak 6 (12,8%) 

responden telah bekerja selama 6-8 tahun 



77 

 

 

 

4.3 Distribusi Jawaban Responden  

4.3.1 Distribusi Frekuensi Pendelegasian Tanggung Jawab 

 Dalam variabel Pendelegasian Tanggung Jawab (X1) terdapat 4 (empat) item 

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

      Tabel 4.6 

       Distribusi Frekuensi Variabel Pendelegasian Tanggung Jawab 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Pimpinan saya 

membagi 

jobdesk 

kepada kepala 

unit 

 

0 0 2 2,1 3 4,3 29 61,7 15 31,9 47 100 4,37 

Q2 

Pimpinan saya 

menjabarkan 

jobdesk 

kepada kepala 

unit 

0 0 2 2,1 
3 

 
6,4 34 72,3 9 19,1 47 100 4,52 

Q3 

Pimpinan  

membagi 

jobdesk sesuai 

kepada 

paramedis 

 

0 0 0 0 5 10,6 30 63,8 12 25,5 47 100 4,27 

Q4 

Pimpinan saya 

membagi 

jobdesk 

kepada 

paramedis 

0 0 1 2,1 1 2,1 37 78,7 8 17 47 100 4,45 

Rata-rata dari Varibel Pendelegasian Tanggung Jawab 4,40 

 
Sumber: Data primer diolah,2014 
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 Pada item pertama yaitu pembagian jobdesk pimpinan terhadap kepala bagian 

dan unit, responden yang menyatakan setuju berjumlah 61,7%, yang menyatakan 

sangat setuju 31,9%, sedangkan untuk netral berjumlah 4,3% dan yang terakhir untuk 

responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2,1%. 

 Untuk item kedua yaitu penjabaran jobdesk yang dikerjakan sesuai dengan 

masing-masing bagian unit sebanyak 72,3% responden setuju, responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 19,1%. Untuk selebihnya netral berjumlah 6,4% 

dan 2,1% tidak setuju. 

 Untuk item ketiga yaitu membagi tugas sesuai jobdesk kepada paramedis 

sebanyak 63,8% responden menjawab setuju, dan sebanyak 25,5% menjawab sangat 

setuju. Untuk sisanya menjawab netral sebesar 10,6%. 

 Untuk item keempat yaitu pimpinan saya membagi jobdesk kepada paramedis 

sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 78,7%, berikutnya untuk 

responden yang menjawab sangat setuju sebesar 17%. Untuk jawaban responden 

yang tersisa tersebar di netral dan tidak setuju berjumlah sama sebesar 2,1%. 

 Dari hasil pengambilan data terhadap responden melalui kuisoner, dapat 

diketahui bahwa secara menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel Pendelegasian 

Tanggung Jawab (X1) adalah 4,40. Secara menyeluruh pada tabel 4.6 rata-rata nilai 

yang terendah adalah pada item pimpinan saya membagi tugas sesuai jobdesk 

paramedis (X1.3) memiliki nilai rata-rata terendah dan nilai rata-rata tertinggi adalah 

item pimpinan saya menjabarkan jobdesk kepada kepala bagian/unit (X1.2) sebesar 
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4,52 . Hasil analisis tersebut menunjukkan jika dilihat dari skala 1 sampai dengan 5, 

nilai rata-rata tersebut termasuk baik. Sehingga dapat dinilai bahwa pendelegasian 

tanggung jawab yang ada di Rumah Sakit Al-Rohmah sudah  bisa dibilang baik. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Keaktifan 

 Berikut ini distribusi skor jawaban responden pada variabel keaktifan (X2) 

yang dapat dilihat pada tabel 4.7 

      Tabel 4.7 

         Distribusi Frekuensi Variabel Keaktifan 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Pimpinan saya 

menyampaikan 

ide. 

0 0 1 2,1 1 2,1 35 75,5 10 21,3 47 100 4,1 

Q2 

Pimpinan saya 

membuka 

forum diskusi 

0 0 2 4,3 9 19,1 24 51,1 12 25,5 47 100 4 

Q3 

Pimpinan  

memberikan 

kesempatan 

untuk 

berpendapat 

 

0 0 1 2,1 5 10,6 24 51,1 17 36,2 47 100 4,2 

Q4 

Pimpinan saya 

menerima 

kritik 

0 0 1 2,1 9 19,1 26 55,3 11 23,4 47 100 4 

Q5 

Saya 

dilibatkan 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

0 0 4 8,5 23 48,9 16 34,0 4 8,5 47 100 3,6 
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      Tabel 4.7 

        Lanjutan Distribusi Frekuensi Variabel Keaktifan 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q6 

Pimpinan 

memberikan 

kesempatan 

untuk 

pertimbangan 

0 0 3 6,4 11 23,4 29 61,7 4 8,5 47 100 3,7 

Rata-rata dari Varibel Keaktifan 3,9 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Pada hasil pengambilan data responden dalam item pertama dalam variabel 

keaktifan (X2) sejumlah respon merespon setuju dengan jumlah 74,5%, untuk sangat 

setuju sebesar 21,3%, dan sisanya berada di netral dan tidak setuju sebesar 2,1%. 

 Untuk hasil pengambilan data responden dari item kedua sejumlah responden 

menjawab setuju sebesar 51,1%, sangat setuju sebesr 25,5%, untuk netral sebesar 

19,1% dan untuk tidak setuju sebesar 4,3%. 

 Dari hasil pengambilan data responden dari item ketiga dari variabel keaktifan 

(X2) sejumlah responden menjawab setuju sebesar 51,1% , sangat setuju berjumlah 

36,2%, untuk responden yang menjawab netral sebesar 10,6%, dan untuk jawaban 

tidak setuju 2,1%. 

 Untuk pengambilan data responden dari item keempat sejumlah responden 

menjawab setuju sebesar 55,3% menjawab setuju, untuk yang menjawab sangat 

setuju sebesar 23,4%, selanjutnya responden yang menjawab netral memiliki 
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prosentase yang cukup besar 19,1%, dan untuk yang menjawab tidak setuju adalah 

sebesar 2,1%. 

 Dari hasil pengambilan data responden dari item kelima sejumlah responden 

menjawab setuju sebesar 48,9%, untuk responden yang menjawab netral juga 

memiliki jumlah yang sangat besar yaitu sebesar 34,0%, dan untuk jawab sangat 

setuju dan tidak setuju memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 8,5%. 

 Untuk pengambilan data responden dari item keenam sejumlah responden 

menjawab setuju sebesar 61,7%, untuk respoden yang menjawab netral adalah 

sebesar 23,4%, untuk responden yang yang menjawab sangat setuju adalah sebesar 

8,5%, dan untuk sisanya sebesar 6,4% menjawab tidak setuju. 

 Dari jawaban yang diperoleh melalui kuisoner, dapat diketahui bahwa secara 

menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel Keakfitan (X2) adalah 3,9. Secara 

menyeluruh pada tabel 4.7 rata-rata nilai yang terendah adalah pada item dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan (Q5) dan nilai rata-rata yang tertinggi adalah item (Q1) 

yaitu penyampaian gagasan dan ide-ide kepada paramedis.  Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Rumah Sakit Al-Rohmah pimpinannya 

cukup aktif dalam merangkul paramedis yang bekerja di Rumah Sakit tersebut. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Pengambil Keputusan Oleh Pimpinan 

 Dalam variabel Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3) terdapat tiga item 

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut 
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      Tabel 4.8 

    Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Pimpinan saya 

melibatkan 

semua bagian 

yang terkait. 

 

0 0 1 2,1 10 21,3 29 53,2 11 23,4 47 100 4 

Q2 

Dalam kondisi 

sulit pimpinan 

saya 

memberikan 

kesempatan 

kepada setiap 

unit untuk 

menyampaikan 

ide. 

0 0 1 2,1 7 14,9 29 61,7 10 21,3 47 100 4 

Q3 

Keputusan 

yang diambil 

selalu 

berdasarkan 

kehati-hatian. 

0 0 1 2,1 7 14,9 26 55,3 13 27,7 47 100 4,1 

Rata-rata dari Varibel Keputusan oleh Pimpinan 4 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Pada hasil pengambilan data responden dalam item pertama dalam variabel 

keaktifan (X3) sejumlah respon merespon setuju dengan jumlah 53,2%, untuk sangat 

setuju sebesar 23,4%, untuk netral sebesar 21,3% dan untuk tidak setuju hanya 2,1%. 

 Untuk hasil pengambilan data responden dalam item kedua jumlah responden 

yang menjawab setuju adalah sebesar 61,7%, untuk responden yang menjawab sangat 

setuju sebesar 21,3%, untuk responden yang menjawab netral adalah sebesar 14,9% 

dan untuk yang menawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 
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 Untuk jawaban responden dalam item ketiga jumlah yang menjawab setuju 

adalah sebesar 55,3%, untuk yang menjawab sangat setuju adalah sebesar 27,7%, 

selanjutnya untuk yang menjawab netral 14,9%, dan untuk yang menjawab tidak 

setuju sebesar 2,1%. 

 Dari jawaban yang diambil dari responden melalui kuisoner, dapat diketahui 

bahwa secara menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel Pengambilan Keputusan Oleh 

Pimpinan (X3) adalah 4. Dilihat secara menyeluruh pada tabel 4.8 rata-rata nilai yang 

muncul adalah 4 yang didapat oleh di item Q1 dan Q3 dalam dimensi varibel 

pengambilan keputusan oleh pimpinan. Untuk nilai yang paling tinggi adalah item  

Q2 yang memiliki rata-rata sebesar 4,1. Dari hasil pengambilan data dari responden 

dapat disimpulkan bahwa pimpinan Rumah Sakit Al-Rohmah mengambil keputusan 

melibatkan seluruh bagian dalam Rumah sakit yang ditandai dengan rata-rata 

pengambilan keputusan yang menunjukan nilai empat yang memiliki arti bahwa 

dalam pengambilan keputusan pimpinan melibatkan bawahannya. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Empati 

 Berikut ini distribusi skor jawaban responden pada variabel empati (X4) yang 

dapat dilihat pada tabel 4.9 
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      Tabel 4.9 

      Distribusi Frekuensi Variabel Empati 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Pimpinan saya 

mendengarkan 

secara 

seksama dan 

bersedia 

membantu 

mencri jalan 

keluar. 

 

0 0 1 2,1 16 34,0 32 68,1 8 17 47 100 4 

Q2 

Pimpinan saya 

memahami 

ketika kondisi 

saya kurang 

optimal dalam 

bekerja 

0 0 1 2,1 6 12,8 30 63,8 9 19,1 47 100 4 

Q3 

Pimpinan saya 

mempunya 

kemampuan 

untuk 

memahami 

perbedaan 

antara saya 

dan kolega 

0 0 0 0 7 14,9 32 68,1 6 12,8 47 100 3.9 

Rata-rata dari Varibel Keputusan oleh Pimpinan 4 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Melihat hasil dari pengambilan data responden dalam item pertama dalam 

empati (X3) sejumlah respon merespon setuju dengan jumlah 68,1%, untuk sangat 

setuju sebesar 17%, untuk netral sebesar 12,8% dan untuk tidak setuju hanya 2,1%. 

 Untuk hasil pengambilan data responden dalam item kedua jumlah responden 

yang menjawab setuju adalah sebesar 63,8%, untuk responden yang menjawab sangat 
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setuju sebesar 19,1%, untuk responden yang menjawab netral adalah sebesar 14,9% 

dan untuk yang menawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Untuk jawaban responden dalam item ketiga dari variabel empati (X4) jumlah 

yang menjawab setuju adalah sebesar 68,1%, untuk yang menjawab sangat setuju 

adalah sejumlah 12,8%, dan  untuk yang menjawab netral adalah sebesar 19,1%. 

 Dari jawaban responden yang telah diteliti melalui kuisoner, dapat diketahui 

bahwa secara menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel empati (X4) adalah 4. Secara 

menyeluruh pada tabel 4.8 rata-rata nilai yang terendah adalah pada item pimpinan 

saya mempunyai kemampuan untuk memahami perbadaan antara karakter saya 

dengan kolega saya yaitu sejumlah 3,9. Untuk nilai rata-rata tertinggi yaitu sejumlah 

4 dimiliki oleh dua buah item yaitu pimpinan memberikan solusi dalam menghadapi 

masalah (Q1) dan pimpinan saya memahami ketika kondisis saya kurang optimala 

(Q2). Dari hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan nilai rata-rata empati 

pada angka 4 yang memiliki arti bahwa pemimpin di Rumah Sakit Al-Rohmah 

memiliki rasa empati yang dinilai baik terhadap paramedis yang berada di Rumah 

Sakit. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Kuantitas Pekerjaan 

 Dalam variabel Kuantitas pekerjaan (Y1) terdapat 3 item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab, jawban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 berikut: 
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      Tabel 4.10 

     Distribusi Frekuensi Variabel Kuantitas Pekerjaan 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Saya selalu 

hadir sebelum 

jam kerja akan 

dimulai 

 

0 0 1 2,1 5 10,6 26 55,3 15 31,9 47 100 4,2 

Q2 

Saya selalu 

dapat melayani 

7 orang dalam 

melayani 

pasien 

bersama tim 

kerja saya.  

0 0 1 2,1 5 10,6 25 53,2 16 34 47 100 4,2 

Q3 

Saya mampu 

minimal 

memeriksa 7 

pasien setiap 

jam kerja saya. 

0 0 1 2,1 5 10,6 26 55,3 15 31,9 47 100 4,2 

Rata-rata dari Varibel Kuantitas Pekerjaan 4,2 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Pada item pertama yaitu saya selalu hadir sebelum jam kerja akan dimulai, 

responden yang menyatakan setuju sejumlah 55,3%, untuk respoden yang mengatak 

sangat setuju adalah sebsar 31,9%, responden yang menjawab netral sebesar 10,6%, 

dan untuk yang menjawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Setelah dilakukan pengambilan data untuk item yang kedua yaitu saya selalu 

dapat melayani minimal 7 orang dalam melayani pasien bersama tim kerja, responden 

yang menjawb setuju adalah sejumlah 53,2%, untuk yang menjawab sangat setuju 
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adalah 34%, untuk yang menjawab netral 10,6%, dan untuk yang menjawab tidak 

setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Untuk item yang ketiga yaitu saya mampu minimal memeriksa 7 pasien setiap 

jam kerja saya responden yang menjawab setuju adalah sebesar 55,3%, untuk yang 

menjawab sangat setuju adalah sejumlah 31,9%, dan yang menjawab netral adalah 

sebesar 10,6%, dan untuk yang menjawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Dari jawaban yang telah diberikan responden melalui kuisoner, diketahui bahw 

secara menyeluruh nilai yang diterima oleh item pertama, kedua, dan ketiga memiliki 

nilai rata-rata yang sama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas pekerjaan 

paramedis yang berada di Rumah Sakit Al-Rohmah benar-benar baik karena 

disimpulkan dari nilai rata-rata nilai 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan angka 4,2 

yang memiliki arti bahwa kuantitas pekerjaan yang dilakukan paramedis di Rumah 

Sakit Al-Rohmah sudah dikatakan baik. 

4.3.6 Distribusi Frekuensi Kualitas Pekerjaan 

 Berikut ini variabel Kualitas pekerjaan (Y2) berikut dapat dilihat jawaban 

responden pada Tabel 4.11 berikut: 
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      Tabel 4.11 

        Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pekerjaan 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Saya mampu 

mengukur 

kondisi tubuh 

0 0 3 6,4 6 12,8 24 51,1 14 29,8 47 100 4 

Q2 

Saya selalu 

melakukan 

pengecekan 

kesehatan 

kepada pasien 

dengan 

professional 

0 0 3 6,4 3 6,4 30 63,8 11 23,4 47 100 4 

Q3 

Saya selalu 

menanyakan 

apa yang 

dirasakan 

pasien saat 

sedang 

mengontrol 

pasien 

 

0 0 2 4,3 5 10,6 24 51,1 16 34,0 47 100 4,1 

Q4 

Saya selalu 

mendengarkn 

keluhan 

pasien dengan 

seksama 

0 0 1 2,1 5 10,6 26 55,3 15 31,9 47 100 4,2 

Rata-rata dari Varibel Pendelegasian Tanggung Jawab 4,1 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Pada item pertama dari varibel kualitas pekerjaan (Y2) yaitu kemampuan dalam 

mengukur kondisi suhu dan tekanan darah denga teliti, responden yang menjawab 

setuju berjumlah 51,1%, untuk responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 
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29,8%, untuk yang menjawab netral sebesar 12,8%, dan untuk yang tidak setuju 

sejumlah 6,4%. 

 Untuk item kedua, yaitu selalu melakukan pengecekan pasien dengan 

profesional, dapat diketahui bahwa responden yang menjawab setuju adalah sebesar 

63,8%, untuk responden yang menjawab sangat setuju adalah sebesar 23,4%, yang 

menyatakan netral dan tidak setuju memiliki jumlah yang sama yaitu 6,4%. 

 Untuk item ketiga, yaitu selalu menanyakan apa yang dirasakan pasien  

responden yang menjawab setuju sebesar 51,1%, untuk yang menjawab sangat setuju 

sebesar 34%, selanjutnya untuk yang menjawab netral adalah sebesar 10,6%, dan 

untuk yang menjawab tidak setuju hanya sebsar 4,3%. 

 Untuk item keempat yaitu selalu mendengarkan keluhan pasien secara seksama 

responden yang menjawab setuju sebesar 55,3%, untuk yang menjawab sangat setuju 

sebesar 31,9%, untuk yang menjawab netral sejumlah 10,6%, dan untuk yang 

menjawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Dari jawaban yang diperoleh melalui kuisoner, dapat diketahui bahwa secara 

menyeluruh nilai yang terdapat dalam variabel kualitas pekerjaan (Y2) untuk rata-rata 

yang tertinggi adalah dimiliki oleh selalu mendengarkan pasien secara seksama 

sebesar 4,3 dan untuk nilai rata-rata yang terendah adalah item kemampuan 

mengukur kondisi tubuh dan tekanan darah ditubuh pasien dengan teliti sebesar 4. 

Untuk keseluruhan nilai yang dimiliki untuk variabel kualitas pekerjaan (Y2) sebesar 
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4,1 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa kualtitas pekerjaan yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Al-Rohmah sudah bisa dikatakan baik. 

4.3.7 Distribusi Frekuensi Waktu Dalam Bekerja 

 Berikut ini variabel waktu dalam bekerja (Y3) berikut dapat dilihat jawaban 

responden pada Tabel 4.12 berikut: 

      Tabel 4.12 

      Distribusi Frekuensi Variabel Waktu Dalam Bekerja 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q1 

Saya Selalu 

tanggap dalam 

melakukan 

pertolongan 

secara cepat 

dan tepat bagi 

pasien 

0 0 1 2,1 2 4,3 28 59,6 16 34,0 47 100 4,3 

Q2 

Saya selalu 

berusaha 

membantu 

pasien yang 

ada walaupun 

itu diluar jam 

efektif 

0 0 1 2,1 12 25,5 30 63,8 4 8,5 47 100 3,8 

Q3 

Saya selalu 

berusaha 

menyelesaikan 

pekerjaan saya 

tepat waktu 

 

0 0 0 0 4 8,5 31 66 12 25,5 47 100 4,2 
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      Tabel 4.7 

 Lanjutan Distribusi Frekuensi Variabel Ketepatan Waktu dalam Bekerja 

Item Keterangan 

Jawaban Responden 

Mean STS TS N S SS Jumlah 

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

Q4 

Saya 

menyelesaikan 

permasalahan 

dalam 

pekerjaan 

sesegera 

mungkin. 

0 0 1 2,1 2 4,3 29 61,7 15 31,9 47 100 4,2 

Rata-rata dari Varibel Ketepatan Waktu Dalam Bekerja 4,1 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Pada item pertama dalam variabel ketepatan waktu dalam bekerja (Y3) adalah 

selalu tanggap dalam melakukan pertolongan secara cepat dan tepat bagi pasien 

emergency total responden yang menjawab setuju adalah sebesar 59,6%, untuk yang 

menjawab sangat setuju adalah sebesar 34%, untuk responden yang menjawab netral 

adalah sebesar 4,3%, dan bagi responden yang menjawab tidak setuju adalah sebesar 

2,1%. 

 Untuk item kedua, yaitu selalu berusaha membantu pasien yang ada walaupun 

itu diluar jam efektif untuk responden yang menjawab setuju adalah sebsar 63,8%, 

untuk responden yang menjawab sangat setuju adalah sebanyak 8,5%, untuk yang 

menjawab netral adalah sebesar 25,5%, dan untuk yang menjawab tidak setuju adalah 

sebesar 2,1%. 

  Untuk item ketiga, yaitu selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan saya tepat 

waktu untuk respoden yang menjawab setuju adalah sebesar 66%, untuk yang 
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menjawab sangat setuju adalah sebesar 25,5%, dan untuk responden yang menjawab 

netral adalah sebesar 8,5%. 

 Pada item keempat, yaitu menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan 

sesegara mungkin untuk responden yang menjawab setuju adalah sebesar 61,7%, 

untuk responden yang menjawab sangat setuju adalah sebesar 31,9%, untuk 

responden yang menjawab netral adalah sebesar 4,3%, dan untuk responden yang 

menjawab tidak setuju adalah sebesar 2,1%. 

 Dari jawaban yang telah diperoleh melalui kuisoner, dapat diketahui dari Tabel 

4.12 berikut ini bahawa untuk nilai yang tertinggi adalah sejumlah 4,3 dari item 

tanggap dalam pertolongan secara cepat dan tepat bagi pasien emergency. Untuk nilai 

rata-rata yang terkecil dilihat dari tabel adalah 3,8 yaitu variabel selalu berusaha 

membantu pasien yang ada walaupun itu diluar jam efektif saya. Untuk rata-rata dari 

variabel ketepatan waktu dalam bekerja (Y3) adalah sebesar 4,1 yang memiliki arti 

bahwa  hasil analisis ketepatan waktu dalam bekerja di rumah sakit Al-Rohmah sudah 

dilakukan dengan baik. 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena itu dalam 

analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-tiap amatan. 

Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada pengumpulan data. 

Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting yaitu valid 

dan reliabel. 



93 

 

 

 

4.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh itu pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi untuk mengukur aspek yang 

sama dalam kuisoner. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi 

Pearson Product Moment. Hasil korelasi (r) Pearson digunakan untuk mendeteksi 

validitas dari masing-masing item pernyataan. Item pernyataan dinyatakan valid 

apabila nilai (r) hitung lebih besar dari nilai (r) tabel, sesuai dengan derajat kebebasan 

dan siginifikasinya. Hasil uji validitas seluruh variabel ditunjukkan dalam Tabel 4.13 

      Tabel 4.13 

                 Hasil Uji Validitas Variabel 

Variabel Item Koefisien Korelasi sig. r tabel keterangan 

Pendelegasian 

Tanggung 

Jawab (X1) 

X1.1 0.879 0.000 0.288 valid 

X1.2 0.899 0.000 0.288 valid 

X1.3 0.841 0.000 0.288 valid 

X1.4 0.851 0.000 0.288 valid 

Keaktifan 

(X2) 

X2.1 0.741 0.000 0.288 valid 

X2.2 0.835 0.000 0.288 valid 

X2.3 0.766 0.000 0.288 valid 

X2.4 0.813 0.000 0.288 valid 

X2.5 0.690 0.000 0.288 valid 

X2.6 0.826 0.000 0.288 valid 
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      Tabel 4.13 

          Lanjutan Hasil Uji Validitas Variabel 

Variabel Item Koefisien Korelasi sig. r tabel keterangan 

Pengambilan 

Keputusan 

oleh 

Pimpinan 

(X3) 

X3.1 0.830 0.000 0.288 valid 

X3.2 0.849 0.000 0.288 valid 

X3.3 0.829 0.000 0.288 valid 

Empati 

(X4) 

X4.1 0.851 0.000 0.288 valid 

X4.2 0.910 0.000 0.288 valid 

X4.3 0.813 0.000 0.288 valid 

Kuantitas 

Pekerjaan 

(Y1) 

Y1.1 0.725 0.000 0.288 valid 

Y1.2 0.829 0.000 0.288 valid 

Y1.3 0.672 0.000 0.288 valid 

Kualitas 

Pekerjaan 

(Y2) 

Y2.1 0.814 0.000 0.288 valid 

Y2.2 0.739 0.000 0.288 valid 

Y2.3 0.899 0.000 0.288 valid 

Y2.4 0.826 0.000 0.288 valid 

Ketepatan 

Waktu 

dalam 

bekerja (Y3) 

Y3.1 0.819 0.000 0.288 valid 

Y3.2 0.629 0.000 0.288 valid 

Y3.3 0.663 0.000 0.288 valid 

Y3.4 0.690 0.000 0.288 valid 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Menurut hasil diatas untuk melihat seberapa signifikasi menurut Joko 

sulistyono (2010) dalam bukunya yang berjudul 6 hari jago SPSS 17 mengatakan 
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bahwa r tabel dicari pada signifikan 5% dengan uji 2 sisi dan n yang digunakan untuk 

penelitian n=47, maka didapat r tabel sebesar 0,288. 

 Dari hasil Tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa variabel Pendelegasian 

Tanggung Jawab (X1), Keaktifan (X2), Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan (X3), 

Empati (X4), dan Kinerja Paramedis (Y) mempunyai koefisien korelasi masing-

masing variabel nilainya lebih besar daripada r tabel yaitu 0,288. Sehingg semua item 

varibel tersebut dinyatakan valid dan dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur 

atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif konsisten 

apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto (2010) 

menjelaskan tentang reliabilitas sebagai bahwa pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 

(handal). Berikut Tabel 4.14 uji reliabilitas variabel: 
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Tabel 4.14 

Uji Reliabilitas Variabel  

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 Pendelegasian tanggung jawab (X1) 0,889 Reliabel 

2  Aktif (X2) 0,867 Reliabel 

3 Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3) 0,783 Reliabel 

4  Empati (X4) 0,822 Reliabel 

5 Kinerja paramedis  (Y) 0.925 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah,2014 

 Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka 

semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu pengujian dalam uji asumsi klasik yang 

bertujuan untuk apakah dalam sebuah modelregresi, varibel dependen, variabel 

independen atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Dalam 

penelitian ini cara yang digunkan untuk melakukan uji normalitas yaitu melalui 

analisis grafik. Pengujian normalitas secara grafik menggunakan histogram dan 

normal probability plot seperti yang telah digambarkan berikut ini. 

      

 



97 

 

 

 

Gambar 4.1 

          Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot 

 

 

  

  

 

 

 

 

   Sumber: Data primer diolah,2014 

 Dari gambar di atas, ditunjukkan bahwa gambar 4.1 grafik normal p-p plot data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan 

demikian data tersebut bisa dikatakan mempunyai sebaran yang normal atau dengan 

kata lain telah memenuhi asumsi normalitas sebaran data. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Seperti yang disebutkan oleh 

Sulistiyo (2010) uji multikolinieritas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien 
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ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antara variabel bebas. Cara 

mendeteksi adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance Inflaction Factor 

(VIF). Jika nilai VIF > 10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas seperti yang 

terlihat pada tabel 4.11 berikut. 

      Tabel 4.15 

Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel VIF Kesimpulan 

Pendelegasian Tanggung jawab(X1) 

Keaktifan (X2) 

Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3) 

Empati (X4) 

 

1,633 

2,083 

2,115 

2,008 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

 
Sumber: Data primer diolah,2014 

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, masing-masing variabel independen memiliki 

nilai VIF kurang dari 10, maka menunjukkan bahwa keempat variabel independen 

tidak terjadi multikolinieritas. 

4.5.3 Uji Heterokedstisitas 

Uji hetertokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

regresi memiliki ragam (varians) yang sama atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas (homokedastisitas). Uji heterokedstisitas 

ditunjukkan dengan menggunakan grafik Scatter Plot antara variabel dependen dan 

variabel residualnya. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam gambar 4.2 

berikut.  
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Gambar 4.2 

                Uji Heterokedastisitas  

 

    

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah dengan spss 16 ,2014 

 Berdasarkan gambar 4.2 di atas, seluruh variabel independen menunjukkan plot 

data yang menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Selain itu titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat 

disimpulkan ragam (varians) dari seluruh variabel independen tidak berbeda 

(homogen). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi tersebut. 
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4.6 Metode Analisis Data 

4.6.1 Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi pada umumnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk memberikan estimasi dan atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui Gujarati (2003) dalam Ghozali (2007). Proses analisis 

data dengan menggunakan analisis regresi berganda dilakukan beberapa tahapan 

untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan dependen. 

Hasil analisi Regresi pada Tabel 4.16 akan menunjukkan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kinerja paramedis dan yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

kinerja paramedis. 

Tabel 4.16 

Analisis Regresi Berganda 

Variabel 

Standardized 

Coefficients t
 hitung Sig. Keterangan 

Beta 

(Constant)  0,570 0,050  

X1 0,895 2,726 0,009 Signifikan 

X2 0,202 0,898 0,374 Tidak Signifikan 

X3 0,936 2,208 0,033 Signifikan 

X4 0,983 2,132 0,039 Signifikan 

R 

R
2 

Adjusted R
2

l 

Sig. F 

t tabel 

= 0,816 

= 0,666 

= 0,634 

= 0,000 

= 0,570 

   

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data primer diolah dengan spss 16 ,2014 
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 Berdasarkan pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa hanya tiga variabel 

independen yang memiliki niliai signifikan karena nilai Sig. kurang dari α =0,05. 

Model regresi yang diperoleh berdasarkan Tabel 4.16 di atas yaitu: 

                          Y = 0,895 X1 + 0,202 X2 + 0,936 X3 + 0,983 X4  

 Model regesi di atas dapat diimplikasikan sebagai berikut: 

a. Variabel Pendelegasian Tanggung Jawab (X1) 

β1=0,895  Memiliki arti kinerja paramedis akan meningkat untuk setiap 

tambahan X1 (pendelegasian tanggung jawab). Jadi apabila pendelegasian 

tanggung jawab oleh pimpinan mengalami peningkatan, maka Kinerja 

paramedis  akan meningkat sebesar 0,895 satuan dengan asumsi variabel yang 

lainnya dianggap konstan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

meningkatnya pimpinan Rumah Sakit Al-Rohmah dalam mendelegasikan 

tanggung jawab terhadap kepala unit, kepala bagian, dan paramedis akan 

meningkat juga kinerjanya.  

b. Variabel Keaktifan (X2) 

β2= 0,202 Memiliki arti Kinerja paramedis  akan meningkat untuk setiap 

tambahan X2 (keaktifan), Jadi apabila keaktifan mengalami peningkatan, 

maka Kinerja paramedis  akan meningkat sebesar 0,202 satuan dengan asumsi 

variabel yang lainnya dianggap konstan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin meningkatnya keaktifan pimpinan Rumah Sakit Al-Rohmah dalam 
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menjangkau paramedis akan memberikan peningkatan terhadap kinerja 

paramedis. 

c. Variabel Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan (X3) 

β= 0,936 Memiliki arti Kinerja paramedis  akan meningkat untuk setiap 

tambahan X3 (pengambilan keputusan oleh pimpinan),  Jadi apabila 

pengambilan keputusan oleh pimpinan mengalami peningkatan, maka Kinerja 

paramedis  akan meningkat sebesar 0.936 satuan dengan asumsi variabel yang 

lainnya dianggap konstan. Ini dapat diartikan bahwa dalam setiap 

pengambilan keputusan oleh pimpinan bisa memberi dampak yang cukup 

signifikan dalam peningkatan kinerja paramedis. 

d. Variabel Empati (X4) 

β= 0,983 Memiliki makna bahwa menunjukkan bahwa variabel X4 (Empati) 

aka meningkat untuk setiap tambahan X4, Jadi apabila empati oleh pimpinan 

mengalami peningkatan, maka kinerja medis akan meningkat sebesar 0,983 

satuan dengan variabel yang dianggap konstan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

ketika seorang pimpinan memberikan empati mampu memberikan peningkatan 

kinerja yang positif terhadap paramedis. 

 

4.6.2 Koefisien Determinasi ( Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

pengukuran goodness of fit. Koefisien determinasi digunakan dalam mengukur 

proporsi (bagian) atau presentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model 
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regresi. Menurut Santoso (2010), adjusted R
2
  adalah R

2 
yang telah disesuaikan. Di 

mana nilai ini selalu lebih kecil dari R
2 

dan angka ini dapat memiliki harga negatif. 

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan adjusted R
2
 sebagai 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau adjusted R
2
 mempunyai besaran 

yang batasnya adalah 0 ≤ R
2
 ≤ 1. 

      Tabel 4.17 

Analisis Model Summary
b 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0,666 0,634 

 

Sumber: Data primer diolah dengan spss 16 ,2014 

Berdasarkan Tabel 4.13, model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi 

(Ajusted R
2
) sebesar 0,634. Hal ini berarti bahwa model regresi yang menjelaskan 

pengaruh antara kompetensi Pendelegasian Tanggung Jawab (X1),  Keaktifan (X2), 

Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan (X3), Empati (X4)  terhadap kinerja 

paramedis (Y) sebesar 63,4% dan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel 

gaya kepimpinan lain yang terdeteksi tetapi tidak dimasukkan ke dalam penelitian. 

4.7 Uji Goodness of Fit 

4.7.1 Uji F 

Uji F memiliki fungsi untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan oleh pimpinan, dan 
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empati terhadap variabel dependen kinerja paramedis secara bersama-sama. Hasil uji 

F pada analisis regresi beganda dapat dilihat dari Tabel 4.18 sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Uji F – Analisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap 

Kinerja Paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah 

 
  

     

 

 

a  Predictors: (Constant) X1, X2) 
b  Dependent Variable: Y 

 

Sumber: Data primer diolah dengan spss 16 ,2014 

Sig hitung> sig tabel = tidak berpengaruh secara besama-sama 

Sig hitung < sig tabel = berpengaruh secara besama-sama 

Berdasarkan Tabel 4.18 nilai F hitung sebesar 20,894. Sedangkan F tabel (α = 0.05 ; 

db regresi = 4 : db residual = 42) adalah sebesar 2,594. Karena F hitung > F tabel yaitu 

20,894 > 2,594 atau nilai Sig. F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis regresi adalah 

signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel terikat (Kinerja paramedis) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas 

(pendelegasian tanggung jawab (X1),  aktif (X2),  pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3),  

dan empati (X4). 

 

 

Model 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1033.649 2 258.412 20.894 .000
a 

 Residual 519.457 42 12.368   

 Total 1553.106 46    
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4.7.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial masing -

masing variabel bebas (independen) yaitu Pendelegasian Tanggung Jawab (X1), 

Keaktifan (X2), Pengambilan Keputusan Oleh Pimpinan (X3), dan Empati (X4) 

terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Paramedis (Y) Pengujian t diakukan dengan 

cara membandingkan antara nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 5% yaitu : 

1. Jika Probababilitas 0,05 lebih kecil atau dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 

≤ Sig) maka artinya tidak ada pengaruh. 

2. Jika Probababilitas 0,05 lebih besar atau dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 

≥ Sig) maka artinya terdapat pengaruh. 

Tabel 4.19 

 Hasil Uji t / Parsial 

2.743 4.811 .570 .572

.895 .328 .311 2.726 .009

.202 .225 .116 .898 .374

.936 .424 .287 2.208 .033

.983 .461 .270 2.132 .039

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

 

Sumber: Data primer diolah dengan spss 16 ,2014 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. t test antara X1 (pendelegasian tanggung jawab) dengan Y (Kinerja paramedis) 

menunjukkan t hitung = 2,726. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 42) 

adalah sebesar 2,018. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,726 > 2,018 atau sig. t 
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(0,009) <  α = 0.05 maka pengaruh X1 (pendelegasian tanggung jawab) 

terhadap Kinerja paramedis adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja paramedis dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh pendelegasian tanggung jawab atau dengan 

meningkatkan pendelegasian tanggung jawab maka Kinerja paramedis  akan 

mengalami peningkatan secara nyata. 

2. t test antara X2 (aktif) dengan Y (Kinerja paramedis ) menunjukkan t hitung = 

0,898. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 42) adalah sebesar 2,018. 

Karena t hitung < t tabel yaitu 0,898 < 2,018 atau sig. t (0,374) >  α = 0.05 

maka pengaruh X2 (aktif) terhadap Kinerja paramedis  adalah tidak signifikan 

pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja paramedis  dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh aktif atau 

dengan meningkatkan aktif maka Kinerja paramedis  akan mengalami 

peningkatan secara tidak nyata. 

3. t test antara X3 (pengambilan keputusan oleh pimpinan) dengan Y (Kinerja 

paramedis ) menunjukkan t hitung = 2,208. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 

residual = 42) adalah sebesar 2,018. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,208 > 

2,018 atau sig. t (0,033) <  α = 0.05 maka pengaruh X3 (pengambilan 

keputusan oleh pimpinan) terhadap Kinerja paramedis adalah signifikan pada 

alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja paramedis dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pengambilan 

keputusan oleh pimpinan atau dengan meningkatkan pengambilan keputusan 
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oleh pimpinan maka Kinerja paramedis akan mengalami penurunan secara 

nyata. 

4. t test antara X4 (empati) dengan Y (Kinerja paramedis ) menunjukkan t hitung 

= 2,132. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 42) adalah sebesar 2,018. 

Karena t hitung > t tabel yaitu 2,132 > 2,018 atau sig. t (0,039) <  α = 0.05 

maka pengaruh X4 (empati) terhadap Kinerja paramedis  adalah signifikan 

pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja paramedis  dapat dipengaruhi secara signifikan oleh empati atau 

dengan meningkatkan empati maka Kinerja paramedis  akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah meihat hasil penelitian dan ditarik dari rumusan masalah yang telah 

disampaikan untuk mengetahui adalah pengaruh yang nyata antara salah satu variabel 

gaya kepemimpinan demokratis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah, dan untuk mengetahui secara individu 

maupun bersama-bersama variabel lain di dalam gaya kepemimpinan demokratis 

terhadapa kinerja paramedis.  

Dari Hasil Penelitian ini dapat dirumuskan bahwa: 

1. Dalam penelitian telah terbukti bahwa variabel gaya kepemimpinan 

demokratis berpengaruh nyata terhadap kinerja paramedis. 
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2. Pada penelitian ini juga disimpulkan bahwa variabel pengaruh gaya 

kepemimpian demokratis mempunyai pengaruh uang positif terhadap kinerja 

paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah baik secara parsial maupun simultan, 

bahwa dapat diketahui juga bahwa salah satu variabel gaya kepemimpinan 

demokratis yaitu pendelegasian tanggung jawab mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinerja paramedis Rumah Sakit Al-Rohmah. 

3. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu variabel gaya 

kepemimpinan yaitu aktif yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

paramedis disebabkan oleh sebagian besar paramedis yang memiliki 

pemahaman bahwa itu hal yang wajar dilakukan pemimpin, dan tidak 

mengangap itu sebuah doroang untuk meningkatkan kinerja. Membuat 

indikator tersebut hanya memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kinerja 

paramedis. 

Melihat hasil penelitian terdahulu oleh Riza (2010), Arizona (2013), Ruyatnasih 

(2013), Fahmi (2009), dan Maryanto (2013). Dimana salah satu variabel 

penelitiannya mengenai gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Maka hasil ini 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.   Pada penelitian ini gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan dan 

berpengaruh positif terhadap kinerja paramedis baik secara individu maupun 

bersama-sama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Riza 

(2010), Arizona (2013), Ruyatnasih (2013),dan Fahmi (2009) yang 

mengemukakan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh secara 
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positif terhadap kinerja paramedis, dikarenakan dengan adanya gaya 

kepemimpinan didalam sebuah organisasi maka pemimpin dapat memberikan 

arahan dan target apa saja yang harus dicapai oleh karyawan maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin sesuai gaya kepemimpinan yang dipakai dapat 

semakin mempengaruhi kinerja paamedis.  

2. Penelitian ini juga hampir memiliki kesamaan dengan penelitan yang dilakukan 

Maryanto (2013) yang menyimpulkan didalam pembahasanya gaya 

kepemimpinan demokratis berpengaruh secara positif terhadap kinerja kepala 

ruang perawat, dikarenakan gaya kepemimpinan demokratis membantu 

pemimpin untuk membimbing karyawan, pemimpin lebih berperan aktif 

terhadap bawahan, saling bertukar pendapat, ide, saran, dan kritikan dari 

bawahan kelompok. Gaya kepemipinan demokratis juga memberikan 

kesempatan bawah memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Kartono (2013:188) yang menyatakan bahawa 

gaya kepemimpinan demokratis ialah koordinasi tangung jawab dan tugas dari 

semua anggota, dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kerja sam yang 

baik kepada seluruh anggotanya. Kekuatan gaya kepemimpinan demokratis 

terdapat pada partisipasi aktif seluruh anggota terhadap tujuan dari organisasi 

tersebut.  

Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

demokratis didalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang nyata dan berpengaruh 
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positif, baik pengaruh secara individu maupun bersama-sama terhadap kinerja 

paramedis pada Rumah Sakit Al-Rohmah Kota Banyuwangi.   

 


