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ABSTRAK 

Inayah, Rizki. 2018. Analisis Kepuasan Masyarakat pada Penanganan Kanker 

Leher Rahim oleh Dinkes Berdasarkan Regresi Logistik Ordinal. Tugas Akhir, 

Jurusan Matematika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si. 

Kata kunci: Kepuasan Masyarakat, Regresi Logitik Ordinal. 

Kanker leher rahim adalah tumor ganas/karsinoma yang tumbuh di dalam 

leher rahim/serviks, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang 

merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan 

liang senggama (vagina). Salah satu upaya pencegahan kanker serviks adalah 

deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode IVA. Kepuasan masyarakat 

terhadap penanganan kanker leher rahim dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. 

Dalam penelitian ini, variabel respon adalah kepuasan masyarakat yang terdiri dari 

puas dan tidak puas. Analisis regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode 

yang tepat karena variabel respon mempunyai skala ordinal (bertingkat). Terdapat 

beberapa variabel prediktor yang diduga berpengaruh pada predikat kepuasan 

masyarakat antara lain umur responden, Pendidikan responden, ketersediaan 

informasi, pengetahuan, enggan periksa IVA, periksa IVA saja dan malu periksa 

IVA. Data merupakan data sekunder dari dinas kesehatan. Faktor yang dominan 

mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat pada penanganan kanker leher rahim 

oleh dinkes adalah pengetahuan. Tingkat kepuasan masyarakat menunjukan angka 

sebesar 31,3% hal ini berarti 68,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk 

dalam pengujian model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Pada analisis regresi terdapat 

dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pola 

hubungannya analisis regresi dibagi menjadi dua yaitu analisis regresi linear dan 

analisis regresi non-linear. Data hasil penelitian yang berupa data kategorik dapat 

dianalisis dengan regresi non-linear. Salah satu model regresi nonlinear adalah 

regresi logistik. Regresi logistik merupakan sebuah metode analisis statistik untuk 

menggambarkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang 

mempunyai dua atau lebih kategori dengan variabel terikat yang menggunakan 

skala kategorik maupun interval (Hosmer, 1989). Regresi logistik terbagi menjadi 

dua yaitu regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial. Regresi Logistik 

biner adalah suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara variabel bebas dengan sekumpulan variabel terikat, dimana 

variabel terikat bersifat biner atau dikotomus.  

Variabel dikotomus adalah variabel yang hanya mempunyai dua 

kemungkinan nilai, misalnya sukses dan gagal. Sedangkan variabel bebas sering 

disebut juga dengan covariate. Hasil pengukuran suatu variabel sering mempunyai 

ciri berupa dua atau lebih kemungkinan nilai yang dikenal sebagai variabel 

kategorik. Variabel kategorik yang tidak memiliki urutan disebut sebagai variabel 



2 
 

 
 

nominal sedangkan yang memiliki urutan disebut variabel ordinal. Kedua jenis 

variabel ini, baik nominal maupun ordinal sering disebut juga sebagai variabel 

multinomial. Regresi logistik multinomial, yang tidak mempertimbangkan sifat 

ordinal data, juga dapat diterapkan untuk meneliti sebuah variabel ordinal namun 

memanfaatkan sifat ordinal data dapat meningkatkan kesederhanaan dan kekuatan 

model. 

  Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi 

logistik, yaitu maximum likelihood methods, noniterative weighted least square 

methods, dan discriminant function analysis methods. Salah satu metode yang lebih 

umum dan digunakan pada sebagian besar paket program komputer adalah 

maximum likelihood methods atau metode maksimum likelihood. Metode 

maksimum likelihood merupakan metode pendugaan parameter yang digunakan 

pada model regresi logistik. Metode ini merupakan dasar pendekatan dalam 

menaksir parameter pada model regresi logistik. Pada dasarnya metode maksimum 

likelihood memberikan nilai taksiran parameter dengan memaksimalkan fungsi 

likelihood. Untuk itu digunakan uji dan hipotesis statistik untuk menentukan apakah 

variabel bebas dalam model signifikan atau berpengaruh secara nyata terhadap 

variabel terikat. Analisis ini diperlukan untuk kepuasan masyarakat pada 

penanganan kanker leher rahim oleh Dinkes. Analisis ini menggunakan regresi 

logistik ordinal hal tersebut dikarenakan variabel terikat (Y) berupa variabel masuk 

kategori klasifikasi dan variabel bebas (X) masuk kategori klasifikasi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada penanganan 

kanker leher rahim oleh Dinkes? 

2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat 

pada penanganan kanker leher rahim oleh Dinkes?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada penanganan 

kanker leher rahim oleh Dinkes. 

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat pada 

penanganan kanker leher rahim oleh Dinkes?  

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku 

perkuliahan dan memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai ilmu 

statistika. 

2. Bagi Jurusan Matematika, dapat digunakan sebagai refrensi atau bahan 

menambah wawasan dan informasi bagi pembaca dan sebagai bahan studi 

pembaca dan acuan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, terutama 

dalam bidang kesehatan  kanker leher rahim menggunakan metode IVA. 
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1.5  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam laporan ini, maka dibuat 

sistematika laporan Tugas Akhir. 

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal tugas akhir ini 

berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran. Pada bagian isi terdiri dari lima bab. BAB I PENDAHULUAN didalam 

bab ini berisi tentang (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan 

penelitian, (4) manfaat penelitian, (5)pembatasan masalah, (6) serta sistematika 

penulisan tugas akhir. Kelima gagasan tersebut ditulis dalam bentuk sub bab. BAB 

II TINJAUAN PUSTAKA didalam bab ini berisi tentang uraian atau teori-teori 

yang mendasari pemecahan maslah-masalah yang berhubungan dengan judul tugas 

akhir, yaitu Regresi Logistik, Pengertian Regresi Logistik, Model Regresi Logistik, 

Interpretasi Parameter dalam Model Regresi Logistik, Asumsi-Asumsi Regresi 

Logistik, Regresi Logistik Ordinal, Pengertian Regresi Logistik Ordinal, Model 

Logit Kumulatif, Metode Kemungkinan Maksimum, Uji Serentak, Uji Keberartian 

Parameter Parsial, Uji Keberartian Model, Software SPSS, Mengaktifkan Program 

SPSS, Mengenal Halaman SPSS, Pengertian Kanker Leher Rahim, Penelitian 

Terdahulu dan Kerangka Berpikir. BAB III METODE PENELITIAN didalam bab 

ini berisi tentang metode pengumpulan data serta metode analisis data yang 
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digunakan. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN didalam bab ini 

berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian yang diperoleh. Untuk bagian akhir berisi daftar pustaka 

dan lampiran-lampiran yang mendukung penulisan tugas akhir ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Regresi Logistik 

2.1.1. Pengertian Regresi Logistik 

Regresi logitik merupakan bagian dari model-model statistika yang disebut 

model linear yang digeneralisasi. Dilihat dari variabel bebasnya regresi logistik 

terbagi menjadi dua yaitu regresi logistik sederhana (hanya memiliki satu variabel 

bebas) dan regresi berganda (memiliki lebih dari satu variabel bebas) sedangkan 

jika dilihat dari variabel responnya, regresi logistik dibedakan menjadi dua yaitu 

regresi logistik biner (variabel responnya dichotomous atau hanya memiliki dua 

kategori) dan regresi logistik multinomial (variabel responnya memiliki lebih dari 

dua kategori atau polytomousi ). Regresi logistik hanya memiliki satu variabel 

respon yaitu variabel respon kategori sedangkan variabel kontinu tidak digunakan 

sebagai variabel respon. 

 Regesi logistik sebenarnya sama dengan analisis regresi berganda, hanya 

saja variabel-variabel terikatnya merupakan variabel dummy (0 dan 1). Contoh 

pengaruh beberapa rasio perjalanan bus. Maka variabel terikatnya adalah 0 jika 

terlambat dan jika 1 tidak terlambat. Pada regresi logistik tidak diperlukan asumsi 

normalitas meskipun screening dan outlier dapat dilakukan. 

2.1.2. Model Regresi Logistik 

Menurut Hosmer (1989) metode regresi logistik adalah suatu metode 

analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon yang 
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memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas berskala 

kategori interval. 

 Pada kasus struktur model yang menunjukan hubungan garis lengkung antara 

𝑥 dan 𝜋(𝑥) dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 Kurva Model Regresi Logistik 

Fungsi yang memiliki bentuk pada gambar tersebut yaitu: 

𝜋(𝑥) =
exp(𝛽0+𝛽1𝑥)

1+exp(𝛽0+𝛽1𝑥)
    (2.1) 

Disebut fungsi regresi logistik. Rumus ini memperlihakan bahwa ketika 𝑥 →

∞, 𝜋(𝑥) ↓ 0𝑗𝑖𝑘𝑎𝛽 < 0𝑑𝑎𝑛𝜋(𝑥) ↑ 0𝑗𝑖𝑘𝑎𝛽 > 0. 𝑗𝑖𝑘𝑎𝛽 → 0 kurvanya 

cenderung membentuk garis horizontal dan jika modelnya dipenuhi dengan 𝛽 = 0 

maka variabel respon biner Y akan saling bebas pada x. 

Jika pada persamaan pertama ditransformasi menjadi bentuk logit maka 

akan diperoleh persamaan berikut: 
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋(𝑥)) = ln (
𝜋(𝑥)

1−𝜋(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘    (2.2) 

Persamaan diatas merupakan persamaan linear log odds peluang “sukses” 

dan variabel bebasnya dengan demikian fungsi hubungan adalah transformasi log 

odds yang disebut logit. Model regresi logistik pada persamaan 2.2 merupakan 

bentuk dari model regresi logistik biner sederhana dengan satu variabel bebas. 

Model umum dari regresi logistik biner dengan 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖0, 𝑥𝑖1, . …𝑥𝑖𝑘) menyatakan 

grup ke-I dari k variabel bebas, 𝑖 = 1,2, … , 𝑖, 𝑥𝑖0 = 1 adalah: 

𝜋(𝑥𝑖) =
exp(∑ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)

𝑘
𝑝=0

1+exp(∑ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝)
𝑘
𝑝=0

, 𝑝 = 0,1, . . . , 𝑘𝛽0 =

𝛼𝑘𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑥𝑖0 = 1 dan merupakan perpotongan (intercept) dari model 

regresi logistik.        (2.3) 

2.1.3. Interpretasi Parameter dalam Model Regresi Logistik  

Jika persamaan diatas ditulis kembali sebagai berikut: 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋(𝑥)) = 𝑙𝑛 (
𝜋(𝑥)

1−𝜋(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥  (2.4) 

𝑔(𝑥) merupakan fungsi hubungan dari model regresi logistik yang disebut 

fungsi hubungan logit. 

Variabel prediktor yang diamati merupakan variabel kategori dengan lebih 

dari dua kategori (polytomous) maka interpretasi parameter untuk variabel ini 

menggunakan bantuan variabel dummy. Jika terdapat J kategori, akan digunakan 

(J-1) variabel dummy dengan satu buah kategori akan dijadikan sebagai interpretasi 
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pada variabel predictor dikotomi yaitu tiap-tiap kategori dibandingkan dengan 

kategori rujukannya. 

2.1.4. Asumsi-Asumsi Regresi Logistik 

Berikut merupakan asumsi yang digunakan dalam regresi logistik (Garson, 2008) 

1. Regresi logistik tidak mengansumsikan suatu hubungan yang linear antara 

variabel respon dengan variabel prediktornya akan tetapi mengansumsikan 

hubungan yang linear antara log odds dari variabel responnya dengan variabel 

prediktornya. 

2. Variabel responnya tidak harus berdistribusi normal (akan tetapi diasumsikan 

distribusinya berada dalam keluarga distribusi eksponensial, misalnya 

poisson, binomial, gamma). 

3. Variabel responnya tidak harus homo kedastis untuk setiap kategori dari 

variabel prediktornya yaitu tidak ada homogenitas asumsi variansi (variansi 

tidak diharuskan sama dalam kategori). 

4. Galatnya tidak diasumsikan berdistribusi normal. 

5. Regresi logistik tidak mengharuskan bahwa semua variabel prediktornya 

merupakan data interval. 

6. Penambahan atau pengurangan alternatif variabel tidak mempengaruhi odds 

yang diasosiasikan. 

7. Tidak adanya multikolinearitas. 

8. Tidak ada outlier seperti dalam regresi liniear. 

9. Galat diasumsikan bebas. 

10. Galat yang terendah dalam variabel bebas. 
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11. Pengkodean berarti (meanigful coding). Koefisien-koefisien logistik akan 

sulit diinterpretasikan jika kodenya tidak berarti. 

2.2. Regresi Logistik Ordinal 

2.2.1. Pengertian Regresi Logistik Ordinal 

Regresi logistik ordinal merupakan salah satu analisis regresi yang 

digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel respon dengan variabel 

prediktor, dimana variabel respon bersifat polikotomus dengan skala ordinal. 

2.2.2.  Model Logit Kumulatif 

Model yang dapat dipakai untuk regresi logistik ordinal adalah model logit. 

Model logit tersebut adalah model logit kumulatif, pada model ini terdapat sifat 

ordinal dari respon Y yang dituangkan dalam peluang kumulatif sehingga model 

logit kumulatif merupakan model yang didapatkan dengan cara membandingkan 

peluang kumulatif yaitu peluang kurang dari satu sama dengan kategori respon ke-

j pada p variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor 𝑋, 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗|𝑋) dengan 

peluang lebih besar daripada kategori respon ke-j, 𝑃(𝑌 ≥ 𝑗|𝑋) (Hosmer dan 

Lemoshow, 2000). Peluang kumulatif, 𝑃(𝑌 ≥ 𝑗|𝑋) didefinisikan sebagai berikut: 

𝑃(𝑌 ≤ 𝐽|𝑋) =
exp(𝛽0𝑗+∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘

𝑝
𝑘=1

1+exp(𝛽0𝑗+∑ 𝛽𝑘𝑥𝑘
𝑝
𝑘=1

   (2.5) 

Keterangan 𝑗 = 1,2, … 𝑗adalah kategori respon (Agresti A. , 1990). 

2.2.3. Metode Kemungkinan Maksimum 

Tujuan digunakan metode kemungkinan maksimum adalah untuk 

menjelaskan peluang pengamatan sebagai suatu fungsi dari parameter yang tidak 
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diketahui dapat dibangun suatu fungsi yang disebut likehood fuction. Metode 

digunakan untuk memaksimumkan nilai dari fungsi tersebut digunakan metode 

kemungkinan maksimum (Hosmer dan Lemoshow, 2000). Cara untuk menaksir 

parameter pada regresi logistik ordinal adalah dengan metode kemungkinan 

maksimum. 

Kategori respon pada regresi logistik ordinal mempunyai urutan atau 

ordering maka model logit yang digunakan adalah model logit kumulatif. Model 

logit multiple respon dalam model logit sebagai berikut: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑃 ≤ 𝑗|𝑋 = 𝜃𝑗 + 𝛽𝑇𝑋, 𝑗 = 1,2,… , 𝑗 − 1  (2.6) 

Keterangan bahwa 𝜃 adalah vektor parameter intersep dan 𝛽𝑇 = (𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑝) 

adalah vektor parameter kemiringan atau slope. Jika 𝜃𝑗<𝛽𝑗+1 maka model ini adalah 

model kumulatif dengan kemiringan yang sama yaitu model garis regresi yang 

berdasarkan pada peluang kumulatif kategori respon. 

Jika 

 𝑌𝑗(𝑋) = 𝜋1(𝑥) + 𝜋2(𝑥) + ⋯+ 𝜋𝑗(𝑥)  (2.7) 

Maka 

𝑌𝑗(𝑥) = 𝜋1(𝑥) 

𝑌2(𝑥) = 𝜋1(𝑥) + 𝜋2(𝑥) 

𝑌𝑗(𝑥) = 𝜋1(𝑥) + 𝜋2(𝑥) + ⋯+ 𝜋𝑗(𝑥) (2.8) 

Jika terdapat J kategori respon maka model logistik ordinal yang terbentuk adalah: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌1) = 𝑙𝑛 (
𝑌1

1−𝑌1
) = 𝜃1 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝  
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌2) = 𝑙𝑛 (
𝑌2

1−𝑌2
) = 𝜃2 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌𝑗−1) = 𝑙𝑛 (
𝑌𝑗−1

1−𝑌𝑗−1
) = 𝜃𝑗−1 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 

          (2.9) 

𝑌𝑗(𝑋) = 𝜋1(𝑋) + 𝜋2(𝑋) +⋯+ 𝜋𝑗−1(𝑋) =
𝑒
𝜃𝑗𝛽

𝑇
𝑥

1+𝑒
𝜃𝑗𝛽

𝑇
𝑥

   

𝑗 = 1,2,… , 𝑗 − 1            (2.10) 

2.2.4. Uji Serentak 

Model yang telah diperoleh perlu diuji signifikansi pada koefisien β 

terhadap variabel respon, yaitu dengan uji serentak dan uji parsial. Uji serentak 

dilakukan untuk memeriksa kemaknaan koefisien β terhadap variabel respon secara 

bersama-sama dengan menggunakan statistic uji. Hipotesisi 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2=⋯=𝛽𝑖 =

0, 𝐻1: 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑎𝑡𝑢𝛽𝑖 ≠ 0; 𝑘 = 1,2, … , 𝑝. Statistik uji yang 

digunakan adalah statistic G atau Likelihood Ratio Test. 

𝐺2 = −2𝑙𝑛 [
(
𝑛0
𝑛
)
𝑛0
(
𝑛1
𝑛
)
𝑛1
(
𝑛2
𝑛
)
𝑛2

∏ [𝜋0(𝑥𝑖)
𝑦0𝑖𝜋1(𝑥𝑖)

𝑦1𝑖𝜋2(𝑥𝑖)
𝑦2𝑖]𝑛

𝑖=1
]          

               (2.11) 

Dimana, 

 𝑛0 = ∑ 𝑦0𝑖,𝑛
𝑖=1 𝑛1 = ∑ 𝑦1𝑖, 𝑛2 = ∑ 𝑦2𝑖, 𝑛 = 𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2

𝑛
𝑖=1 𝑛

𝑖=1  
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Daerah penolakan 𝐻0 adalah jika 𝐺2 > 𝑋2(𝛼, 𝑣) dengan derajat bebas v atau nillai 

p-value < α.statistik uji G mengikuti distribusi Chi-square dengan derajat bebas p.  

(Siti Imaslihkah, 2013). 

2.2.5. Uji Keberartian Parameter Parsial 

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kemaknaan koefisien β secara 

parsial dengan menggunakan statistic uji. 𝐻0: 𝛽𝑘 = 0, 𝐻1: 𝛽𝑘 ≠ 0; 𝑘 = 1,2, … , 𝑝. 

Menurut (Hosmer dan Lemoshow, 2000) Uji Wald dapat digunakan untuk menguji 

ketika hanya ada satu parameter yang diuji. Statistik uji Wald dihitung dengan 

membagi parameter yang ditaksir oleh galat baku dari parameter yang ditaksir. 

W =
�̂�𝑘𝑖

𝑆𝐸(�̂�𝑘𝑖)
      (2.12) 

�̂�𝑘𝑖 adalah parameter penaksir �̂�𝑘𝑖 dan 𝑆𝐸(�̂�𝑘𝑖) adalah penaksir galat baku �̂�𝑘𝑖. 

Statistik uji yang berdistribusi normal dalam ukuran sampel yang besar. Daerah 

penolakan 𝐻0 adalah  𝑊2 > 𝑋2(𝛼, 𝑣) dengan derajat bebas v atau nilai p-value <α.  

2.2.6. Uji Keberartian Model 

Deviance didasarkan pada kriteria (ratio likehood test) untuk 

membandingkan model current (model tanpa peubah penjelas) dengan model penuh 

(model dengan peubah penjelas. (Hosmer, 1989). Statistik uji Deviance 

didefinisikan dengan rumus: 

𝐷 = −2∑[𝑦𝑖 ln (
𝜋�̂�
𝑦𝑖
) + (1 − 𝑦𝑖)ln(

1 − 𝜋�̂�
1 − 𝑦𝑖

)]

𝑛

𝑖=1
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Dengan 

𝜋�̂� =
exp(𝑔(𝑥𝑖))

1 + (𝑔(𝑥𝑖))
 

𝑔(𝑥1) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (2.13) 

Hipotesis dan persamaan diatas adalah 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0 dan 𝐻0: 

minimal terdapat 𝛽𝑝 ≠ 0. Statistic D akan mengikuti sebaran dengan derajat bebas 

(𝑛 − 𝑝).Kriteria ini diambil yaitu 𝐻0 ditolak jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑋𝛼
2(𝑛 − 𝑝) dimana 

v adalah banyaknya variabel prediktor. 

2.3. Software SPSS 

 SPSS adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan berbagai 

analisis statistika tingkat lanjut, misalnya adalah analisis data dengan algoritma 

machine learning, analisis string, serta analisis big data yang kemudian dapat 

diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan 

dari Statistical Program for Social Sciences. Dikalangan peneliti dan statistikawan 

SPSS sangat popular yang digunakan untuk melakukan perhitungan yang 

berhubungan dengan analisis data. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa SPSS adalah sebuah sistem yang lengkap, 

menyeluruh, terpadu dan singkat fleksibel untuk analisis statistik dan manajemen 

data, sehingga kepanjangan dari SPSS pun mengalami perkembangan, yang pada 

awal dirilisnya adalah Statistical Package for the Social Science, karena program 

ini mulai-mula dipakai untuk meneliti ilmu sosial. Namum seiring 

perkembangannya dari waktu ke waktu SPSS penggunaannya semakin luas untuk 
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berbagai bidang ilmu seperti bisnis, pertanian, industri, ekonomi psikologi dan lain-

lain sehingga sampai sekarang kepanjangan SPSS adalah Statistical Product and 

Service Solution. Keunggulan dari SPSS for windows diantaranya adalah 

diwujudkan dalam menu dan kontak-kontak dialog antarmuka (dialog interface) 

yang cukup memudahkan para user dalam perekaman data (data entry), 

memberikan perintah dan sub-sub perintah analisis sehingga menampilkan 

hasilnya. Disamping itu SPSS juga memiliki kehandalan dalam menampilkan chart 

atau plot hasil analisis sekaligus kemudahan penyuntingan bilamana diperlukan. 

2.3.1. Mengaktifkan Program SPSS 

Langkah-langkah untuk mengaktifkan program SPSS sebagai berikut: 

1. Klik menu star → pilih menu program →pilih SPSS 16.0 

 

Gambar 2.2  Tampilan Awal SPSS 

2. Klik cancel untuk memulai variabel dan data baru 
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2.3.2. Mengenal Halaman SPSS 16.0 

1. Menu bar 

a. File 

Menu file digunakan hanya utuk keperluan yang berhubungan dengan 

file data, seperti membuka data baru, membuka output baru, membuka 

database, menutup file, menyimpan file, print file dan sebagainya. 

 

Gambar 2.3 Tampila File 

b. Edit 

Menu edit digunakan hanya untuk keperluan yang berhubungan dengan 

perbaikan dan pengubahan data seperti undo, redo, cut,copy, clear, insert 

variable, insert case dan sebagainya. 
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Gambar 2.4 Tampila Edit 

c. View 

Meu view digunakan untuk mengatur toolbar pada halaman SPSS, seperti 

bar, font, value label, dan sebagainya. 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan view 
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d. Data 

Menu data digunakan untuk membuat perubahan data SPSS secara 

keseluruhan, seperti mengurutkan data, validasi data, menggabungkan 

data, membagi data, pembobotan dan sebagainya. 

 

Gambar 2.6 Tampilan data 

e. Transform 

Menu transform digunakan untuk membuat perubahan pada variabel 

yang telah dipilih dengan kriteria ketentuan, antara lain compute 

variabel, rank cases, create time series, dan sebagainya. 
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Gambar 2.7 Tampilan transform 

f.   Analyze  

Menu analyse digunakan untuk mengolah data atau menganalisis data 

seperti analisis deskriptif, analisis korelasi, regresi, log linier dan 

sebagainya. 

 

Gambar 2.8 Tampilan analyze 
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g. Graphs 

Menu graph digunakan untuk membuat grafik seperti Bar, Dot, Line, Pie, 

Histogram, Boxplot dan sebagainya. 

 

Gambar 2.9 Tampilan graph 

h. Utilities 

Menu untilities digunakan untuk mengatur tampilan menu, Data File 

Coment, Run Script dan sebagainya. 

 

Gambar 2.10 Tampilan utilities 
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i.   Adds-ons 

Menu Adds-ons adalah menu yang berisi tentang aplikasi tambahan, 

servis, dan sebagainya yang dapat dilihat di SPSS website. 

 

Gambar 2.11 Tampilan Add-ons 

j.   Window 

Menu Window digunakan untuk split file, minimize all Windows dan 

sebagainya. 

 

Gambar 2.12 Tampilan window 

k. Help 

Menu help digunakan untuk mempermudah bantuan informasi mengenai 

program SPSS yang dapat diakses secara mudah dan jelas. 

 



22 
 

 
 

 

Gambar 2.13 Tampilan help 

2. Toolbar 

 

Gambar 2.14 Tampilan toolbar 

Keterangan toolbar 

 : Open data document, yaitu untuk membuka file data SPSS. 

  : Save this document, yaitu untuk menyimpan file data. 

  : Print, yaitu untuk mencetak halaman (print). 

 : Recall recently used dialogs, yaitu untuk menampilkan alat analisis 

yang sebelumnya pernah dibuka melalui menu bar Analyze. 
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 : Undo a user action, yaitu untuk menghapus data yang baru saja 

diketik atau untuk mengembalikan data yang baru saja telah dihapus 

atau diubah dengan perintah tertentu. 

 : Redo a user action, yaitu untuk membatalkan perintah undo. 

 : Go to Case, yaitu untuk menuju ke kasus atau data nomor tertentu. 

 : Go to Variable, yaitu untuk menuju ke variabel tertentu. 

 : Variables, yaitu untuk menampilkan informasi tentang variabel yang 

telah dibuat. 

   : Find, yaitu untuk mencari data dalam variabel yang telah diinput. 

 : Insert cases, yaitu untuk menyisipkan data (cases) dengan membuat 

baris kosong. 

 : Insert Variables, yaitu untuk menyisipkan variabel. 

 : Split File, yaitu untuk membagi file ke dalam subgrup. 

 : Weight Cases, yaitu untuk memberikan bobot yang berbeda pada 

data tertentu. 

 : Select Cases, yaitu untuk menentukan data (case) tertentu yang akan 

dianalisis. 

 : Value Labels, yaitu untuk memunculkan nama value dari data jenis 

kategori (nominal atau ordinal). 

   : Use Variable Sets, yaitu untuk memilih kumpulan variabel. 
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3. Halaman Kerja 

a. Variabel View 

Halaman variabel view digunakan untuk memasukkan dan 

mendefinisikan variabel. 

 

Gambar 2.15 Tampilan Variabel View 

1. Name 

Kolom Name digunakan untuk memberikan nama variabel. 

2. Type 

Kolom Type digunakan untuk menentukan tipe data. 

3. Width 

Kolom Width digunakan untuk menentukan lebar kolom. 

4. Decimals 

Kolom Decimals digunakan untuk memberikan nilai decimal atau angka di 

belakang koma. 

5. Label 

Kolom Label digunakan untuk memberi nama variabel. 
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6. Values 

Kolom Values digunakan untuk memberikan value atau nilai untuk data 

nominal dan ordinal (misalnya 1=laki-laki, 2=perempuan). 

7. Missing 

Kolom Missing digunakan untuk menentukan data yang hilang. 

8. Coulumns 

Kolom Coloumns digunakan untuk menentukan lebar kolom. 

9. Align 

Kolom Align digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri atau tengah. 

10. Measure 

Kolom Measure digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data, yaitu 

nominal, ordinal atau skala. 

b. Data view 

Halaman Data view digunakan untuk memasukkan data pada kolom 

variabel yang telah dibuat. 

 

 Gambar 2.16 Tampilan Data view  
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DAPUS : Priyanto, Duwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan software SPSS 

16.Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET 

 

2.4. Kanker Leher Rahim 

Kanker leher rahim adalah tumor ganas/karsinoma yang tumbuh di dalam 

leher rahim/serviks, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang 

merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan 

liang senggama (vagina). Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah 

berumur, tetapi bukti statistik menunjukan bahwa kanker leher rahim dapat juga 

menyerang wanita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun (Anonim, 2007). 90% 

dari kanker serviks berasal dari sel skuamosa (pada jaringan epitel) yang melapisi 

serviks sedangkan 10% berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran 

servikal yang menuju ke dalam rahim (Anonim, Kesehatan Wanita, 2005). 

Menurut WHO penyakit kanker serviks menempati peringkat teratas 

diantara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada wanita di dunia. 

Kasus kanker serviks di dunia mencapai 14 juta dengan 493.000 kasus baru dan 

273.000 kematian. Pada negara – negara berkembang sepeti di Asia Selatan, Asia 

Tenggara, Sub-Sahara Afrika, Amerika Serikat penderita mencapai lebih dari 80% 

(Nadia, 2009). 

Setiap tahun di Indonesia terdeteksi kasus kanker serviks mencapai 15.000 

dan sekitar 8.000 diantaranya meninggal dunia. Angka kejadian kanker servik pada 

tahun 2016 mencapai 17,8 juta kasus dan tahun 2017 meningkat menjadi 21,7 juta 

kasus. Angka ini meningkat 3,9% jumlah pengidap kanker. Menurut WHO pada 

tahun 2030 penderita kanker serviks di Indonesia akan mengalami lonjakan sampai 
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tujuh kali lipat. Tingginya kasus kanker serviks di Indonesia menempatkan pada 

peringkat pertama dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia.  

Menurut International Federation of Gynecologists and Obstetricians, 

perkembangan kanker leher rahim dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan ukuran 

tumor, kedalaman penetrasi pada leher rahim dan penyebaran kanker di dalam 

maupun diluar leher rahim. Stadium-stadium tersebut adalah sebagai berikut : 

Stadium 0 terjadi pertumbuhan kanker (karsinoma) pada jaringan epitel leher rahim. 

Stadium I pertumbuhan kanker masih terbatas pada leher Rahim. Ia secara 

miskroskopis, kanker telah menginvasi jaringan (terjadi penetrasi). Ukuran invasi 

sel kanker : ke dalaman  <  5mm, sedangkan lebarnya  < 7 mm. Ia1 ukuran invasi 

mempunyai kedalaman  < 3 mm dan lebar  < 7 mm. Ia2 kedalaman invasi > 3 mm 

dan  < 5 mm, lebar  <  7 mm. Stadium Ib terjadi lesi yang ukurannya lebih besar 

dari lesi yang terjadi pada stadium Ia. Ib1 ukuran tumor V4 sm. Ib2 tumor > 4 cm. 

Stadium II karsinoma meluas sampai keluar leher rahim, tetapi belum sampai 

dinding pelvis, karsinoma menyerang vagina akan tetapi belum mencapai 1/3 

vagina bagian bawah. IIa belum ada parameter yang jelas. IIb parameter jelas. 

Stadium III karsinoma meluas ke dinding pelvis, pada pemeriksaan rektal, tidak 

terlihat adanya ruang kosong antara tumor dan dinding pelvis, tumor meyerang 1/3 

vagina bagian bawah, pada semua kasus juga ditemukan adanya hidronefrosis atau 

ginjal tidak berfungsi. IIIa kanker tidak menjalar ke dinding pelvis, tapi menyerang 

1/3 vagina   bagian bawah . IIIb menjalar ke dinding pelvis, terjadi hidronefrosis 

atau kegagalan fungsi ginjal atau keduanya. Stadium IV karsinoma meluas 

melewati pelvis dan mukosa kandung kemih atau rektal. IVa menyebar ke organ 
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yang berdekatan. IVb menyebar ke organ yang jauh (Canava, 2000). Salah satu upaya 

pencegahan kanker serviks adalah deteksi dini kanker leher rahim. Deteksi dini 

kanker leher rahim biasanya menggunakan pap smear yang dilakukan di rumah 

sakit bagian laboratorium. Namun terdapat cara lain untuk mendeteksi dini kanker 

leher rahim yaitu metode IVA test. Metode inspeksi visual asam asetat adalah 

pemeriksaan skrining kanker serviks dengan cara inspeksi visual pada serviks 

dengan aplikasi asam asetat. Metode ini sudah banyak digunakan seperti di 

puskesmas, BPS, ataupun di rumah sakit. Keunggulan metode IVA test yaitu lebih 

mudah, lebih sederhana, lebih mampu dalam pelaksanaan, lebih murah, dan di 

harapkan dapat mendeteksi secara dini kanker serviks.  

2.5. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Fajar 

Setyobudi Rizky pada tahun 2016 dengan studi kasus pengaruh pelayanan di 

FMIPA terhadap kepuasan mahasiswa unnes. Metode yang digunakan adalah 

regresi logistik ordinal. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa regresi 

ordial dan persamaannya layak digunakan. Model regresi logistik ordinal aspek 

administrasi, aspek pengajaran dan aspek sarana prasarana mempengaruhi penilaian 

kepuasan mahasiswa secara keseluruhan sebesar 88,9%. 

Penelitian berikutnya oleh  Pentury Thomas, pada tahun 2016 dengan studi 

kasus adalah Akreditasi SMA di Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah 

metode statistik yang dapat dipakai untuk klasifikasi data yang bersifat ordinal yaitu 

regresi logistik ordinal. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang 
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signifikan mempengaruhi akreditasi SMA di Kota Ambon dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 95% adalah jumlah guru (X4). 

Penelitian berikutnya oleh Imaslihkah Siti pada tahun 2013 dengan studi 

kasus faktor-faktor yang mempengaruhi predikat kelulusan mahasiswa S1 di ITS 

Surabaya. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistic ordinal karena 

variabel respon mempunyai skala ordinal (bertingkat). berdasarkan penelitian 

tersebut diperoleh niai mayoritas kelulusan mahasiswa mempunyai predikat sangat 

memuaskan. Predikat kelulusan dengan pujian telah menunjukkan angka sebesar 

23%, hal tersebut berarti jumlah kelulusan mahasiswa dengan mudah mencapai 

predikat tersebut. Secara pengujian serentak, faktor yang mempengaruhi adalah 

fakultas, jenis kelamin, jalur penerimaan, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. 

Penelitian selanjutnya oleh Wahyuni pada tahun 2010 dengan studi kasus 

analisis motivasi hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Metode yang digunakan 

dalam analisis regresi logistik ordinal dengan model logit. Berdasarkan penelitian 

tersebut diperoleh dukungan dengan menggunakan uji rasio likelihood dan uji wald 

ada tujuh faktor yang terbukti berpengaruh terhadap motivasi pasien selama 

menjalani terapi hemodialisis yaitu usia, biaya, dukungan keluarga, lama 

hemodialisis, pera petugas medis dan pendidika pasien. 

Penelitian selanjutnya oleh Purnami pada tahun 2012 dengan studi kasus 

klasifikasi tingkat keganasan Breast Cancer dengan menggunakan metode Regresi 

Logistik Ordinal dan support vektor machine (SVM). Berdasarkan penelitian 

tersebut diperoleh variabel yang berpengaruh terhadap tingkat keganasan breast 

cancer adalah ukuran tumor dan nodus dengan ketepatan klasifikasi tertinggi 
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56,60%. Sedangkan ketepatan klasifikasi tertinggi dengan menggunakan SVM 

menggunakan keruel RBF dan polynomial mencapai 98,11%. 

2.6. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan untuk menganalisis data yang diperoleh 

antara lain. 

a. Mengidentifiasi tentang analisis regesi logistik ordinal dan kanker leher 

Rahim dengan IVA. 

b. Menganalisis data yang diperoleh dengan analisis regresi logistik ordinal, 

dengan menganalisis keberartian model 

c. Kesimpulan 

Metode penyusunan laporan dan simpulan ini merupakan tahap terakhir dalam 

kegiatan yang telah dilakukan mulai dari awal sampai dengan selesainya 

menganalisis yang kemudian akan dibuat lapoan serta simpulan. 
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Gambar 2.17 Diagram Penelitian 

 

 

 

 

 

Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

menyebutkan saat ini kanker serviks 

menempati peringkat teratas penyebab 

kematian perempuan di dunia. 

Perlunya analisis dan metode untuk 

mengidentifikasi kepuasan masyarakat pada 

penanganan kanker leher rahim. 

Analisis regresi logistic ordinal 

Uji Serentak 
Uji keberartian parameter 

parsial 

Uji keberartian model 

 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai 

faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada 

penanganan kanker leher rahim. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil pengolahan data dan interpretasi hasil yang didapatkan, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Berdasarkan model regresi logistik ordinal pada tabel 4.1.3 parameter 

estimates dapat diketahui faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

pada penanganan kanker leher rahim oleh dinkes adalah umur responden, 

Pendidikan responden, ketersediaan informasi, pengetahuan, gejala kanker 

serviks, enggan perisa iva dan malu periksa iva. Selain itu diperoleh model 

regresi logistik ordinal sebagai berikut. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌0) = 1,895 + (0,022)𝑥1 + (−0,386)𝑥2 + (0,297𝑥3)

+ (1,429𝑥4) + (−0,534)𝑥5 + (−0,363)𝑥6 + (0,768)𝑥7 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌1) = 4,032 + (0,022)𝑥1 + (−0,386)𝑥2 + (0,297𝑥3)

+ (1,429𝑥4) + (−0,534)𝑥5 + (−0,363)𝑥6 + (0,768)𝑥7 

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat 

pada penanganan kanker leher rahim oleh dinkes adalah pengetahuan karena 

variabel pengetahuan berpengaruh nyata pada α = 5%. Variabel 

pengetahuan sebesar 0,002 < 5%. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim metode 

IVA oleh tenaga kesehatan melalui penyuluhan, konseling atau mengajak 

untuk ikut melakukan periksa IVA. 

2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya wanita usia subur yang sudah 

aktif melakukan hubungan seksual untuk melakukan tindakan pemeriksaan 

IVA dan aktif dalam mencari informasi tentang deteksi dini kanker leher 

rahim metode IVA. 
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