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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

1. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen 

kuesioner agar item-item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar 

relevan. Data mengenai informasi bencana dan mitigasi bencana 

masing-masing memiliki 6 dan 10 pertanyaan, yang ditanyakan pada 

responden atau masyarakat di kedua desa yang menjadi lokasi penelitian 

ini, yaitu Desa Binangun dan Desa Sampang. Hasil uji validitas dapat 

dilihat pada Tabel 5.1. berikut : 

Tabel 5.1. 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Informasi 

Bencana 

IB1 0,331 0,1966 Valid 

IB2 0,202 0,1966 Valid 

IB3 0,525 0,1966 Valid 

IB4 0,522 0,1966 Valid 

IB5 0,253 0,1966 Valid 

IB6 0,337 0,1966 Valid 

Mitigasi 

Bencana 

MB1 0,248 0,1966 Valid 

MB2 0,210 0,1966 Valid 

MB3 0,356 0,1966 Valid 

MB4 0,368 0,1966 Valid 

MB5 0,405 0,1966 Valid 

MB6 0,296 0,1966 Valid 

MB7 0,361 0,1966 Valid 

MB8 0,257 0,1966 Valid 

MB9 0,512 0,1966 Valid 

MB10 0,428 0,1966 Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas yang terdapat pada tabel di atas 

dapat disimpulkan bahwa pertanyaan mengenai informasi bencana dan 

mitigasi bencana sebagai bagian dari pengukuran willingness to pay  

masyarakat untuk mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten 

Banjarnegara memiliki 16 pertanyaan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan nilai Cronbach’s Alpha dengan kriteria pengujian nilai 

Cronbach
'
s Coefficient Alpha adalah jika nilainya > 0,6, maka jawaban 

responden pada kuesioner dinilai reliabel sedangkan jika nilainya < 0,6, 

maka jawaban responden pada kuesioner dinilai tidak reliabel. Hasil uji 

validitas dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas Keterangan 

 Informasi Bencana 0,709 Reliabel 

Mitigasi Bencana 0,701 Reliabel 

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada 

informasi bencana dan mitigasi bencana masing-masing adalah sebesar  

0,709 dan 0,701 artinya kedua variabel tersebut reliabel karena > 0,60. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Uji Ketepatan Klasifikasi 

Uji ketepatan klasifikasi bertujuan untuk menentukan ketepatan dari 

suatu model regeresi dalam memprediksi peluang willingness to pay 
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(WTP) untuk mitigasi bencana tanah longsor. Hasil uji ketepatan 

klasifikasi dapat di jelakan pada Tabel 5.3. sebagai berikut :  

Tabel 5.3. 

Hasil Uji Ketepatan Klasifikasi 

 

Observed 

Predicted 

 Willingness To Pay 

Percentage 

Correct 
 Tidak 

Bersedia 

Membayar 

Bersedia 

Membayar 

Step 1 Willingness 

To Pay 

Tidak Bersedia 

Membayar 
29 16 64.4 

Bersedia 

Membayar 
12 43 78.2 

Overall Percentage   72.0 

 

  Berdasarkan Tabel 5.3. di atas menunjukan bahwa pada 

kolom prediksi, responden yang bersedia membayar adalah sebanyak 55 

orang responden sedangkan pada hasil observasi yang sesungguhnya 

responden yang bersedia adalah 43 orang responden. Sama halnya 

dengan responden yang tidak bersedia membayar adalah  45 orang 

responden sementara pada hasil observasi sesungguhnya responden 

yang tidak bersedia membayar adalah 29 orang. Maka bisa didapat 

persentase ketapatan model yang ambil oleh peneliti mengklasifikasikan 

observasinya adalah sebesar 72 persen. Yang menggambarkan 100 

observasi, ada 72 observasi yang tepat pengklasifikasiannya oleh model 

logistik. 
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b. Uji Kesesuaian Model 

1) Uji Nagelkerke R Square 

Uji Nagelkerke R Square dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar persentase kecocokan model dengan nilai berkisar antara 0 

(nol) sampai 1 (satu). Nilai Nagelkerke R Square 1 (satu) 

menunjukkan ada kecocokan sempurna antara pada variabel terikat 

dengan variabel bebas, sedangkan Nilai Nagelkerke R Square 0 (nol) 

menunjukkan tidak terdapat ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas. Hasil uji Nagelkerke R Square ditunjukkan 

pada Tabel 5.4. berikut. 

Tabel 5.4. 

Hasil Uji Nagelkerke R Square  

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 110.818 0.235 0.315 

 

Dari hasil uji Nagelkerke R Square pada Tabel 5.4. diperoleh nilai 

Nagelkerke R Square sebesar 0,315 atau 31,5 persen yang 

menunjukkan bahwa variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas dalam model penelitian ini. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 

0,685 atau 68,5 persen dijelaskan diluar model penelitian ini. 

2) Uji Hosmer dan Lemeshow 

Uji Hosmer and Lemeshow dilakukan untuk menguji apakah data 

empiris sesuai dengan model sehingga model dapat dikatakan fit. 

Menurut Ningsih (2015), jika nilai signifikansi > 0,05 atau 5%, maka 
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model mampu memprediksi nilai observasinya. Sedangkan jika nilai 

signifikansi < 0,05 atau 5%, maka model tidak mampu memprediksi 

nilai observasinya.  

 

Tabel 5.5. 

Hasil Uji Hosmer dan Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 

1 8.114 8 0.422 

 

Berdasarkan hasil uji Hosmer and Lemeshow yang ditunjukkan pada 

Tabel 5.5. di atas, diketahui bahwa nilai Chi-square sebesar 8,114 

dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,422 > 0,05 maka 

model dikatakan fit dan mampu memprediksi nilai observasinya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini layak dipakai untuk analisis 

selanjutnya. 

c. Uji Signifikansi 

1) Uji Signifikansi Simultan (Overall Test) 

Uji signifikansi simultan dilakukan guna mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi > 0,05, 

maka semua variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 

0,05, maka semua variabel bebas secara bersama-sama dinyatakan 
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mempengaruhi variabel terikat atau setidaknya terdapat satu 

variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. 

Tabel 5.6. 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 26.810 8 0.001 

Block 26.810 8 0.001 

Model 26.810 8 0.001 

 

Pada Tabel 5.6. di atas menunjukkan bahwa nilai Chi-square Model 

sebesar 26,810 dengan nilai probabilitas signifikansi model sebesar 

0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat atau 

setidaknya terdapat satu variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel terikat. 

2) Uji Signifikansi Parsial (Partial Test) 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya yaitu 

jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas tidak 

mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 

0,05, maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

Nilai willingness to pay (WTP) dalam penelitian ini menggunakan 

metode Dichotomous Choice yang dihasilkan dari wawancara 20 

warga yang berada di dua desa lokasi penelitian dalam Focus Group 

Discussion (FGD) dengan nilai rata-rata willingness to pay (EWTP) 

responden yaitu sebesar Rp. 8.450. Nilai variabel terikat dummy 
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WTP adalah 1 jika WTP = Rp. 8.450dan 0 jika WTP ≠ Rp. 8.450. 

Maka hasil uji signifikansi parsial ditunjukkan pada Tabel 5.7. 

berikut ini : 

Tabel 5.7. 

Hasil Ujian Signifikansi Parsial 

Variabel Koefisien Sig. Exp(𝜷) 

Constant 
0.255 

(2.017) 
0.899 1.291 

JK(1) 
-0.573 

(0,517) 
0.268 0.564 

PDPTN 
1.137*** 

(0.415) 
0.006 3.117 

ATAKT 
0,318 

(0,404) 
0.430 1.375 

JJDRT 
0,014 

(0,187) 
0.938 1.015 

BK 
0,045*** 

(0,017) 
0.010 1.046 

US 
-0,017 

(0,019) 
0.368 0.983 

PDDK 
-0.078 

(0,150) 
0.603 0.925 

JKPTLRW 
-186 

(0,200) 
0.353 0.831 

Keterangan : Variabel terikat : dummy WTP; () menunjukkan koefisien Standar 

Error; ***Signifikan pada level 1% ; 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial pada Tabel 5.7. di atas 

dapat diperoleh bahwa dari ke delapan variabel bebas, terdapat dua 

variabel yang berpengaruh terhadap willingness to pay responden 

untuk mitigasi bencana tanah longsor. Kedua variabel tersebut 

adalah pendapatan dan biaya kesehatan. 



79 

 

a) Koefisien regresi jenis kelamin (JK) memiliki nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,268 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi pada level 10%. Dengan demikian variabel jenis 

kelamin secara signifikan tidak mempengaruhi willingness to 

pay masyarakat. 

b) Koefisien regresi pendapatan (PDPTN) memiliki nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi pada level 1%. Dengan demikian variabel 

pendapatan secara signifikan mempengaruhi willingness to pay 

masyarakat. Nilai koefisien sebesar 1,137 menunjukan tanda (+) 

dan nilai Exp (𝛽) 3.117 dengan kata lain peluang responden untuk 

willingness to pay sebesar Rp. 8.450, memiliki 3.117 kali lebih 

besar apabila pendapatan mereka meningkat sebesar 1 unit. 

c) Koefisien regresi ada atau tidaknya aktivitas (ATAKT) memiliki 

nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,430 yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi pada level 10%. Dengan demikian variabel 

ada atau tidaknya aktivitas secara signifikan tidak 

mempengaruhi willingness to pay masyarakat. 

d) Koefisien regresi jumlah jiwa dalam rumah tangga (JJDRT) 

memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,938 yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi pada level 10%. Dengan demikian 

variabel jumlah jiwa dalam rumah tangga secara signifikan tidak 

mempengaruhi willingness to pay masyarakat. 
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e) Koefisien regresi biaya kesehatan (BK) memiliki nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,010 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 1%. Dengan demikian variabel biaya 

kesehatan secara signifikan mempengaruhi willingness to pay 

masyarakat. Nilai koefisisen sebesar 0,045 menunjukan tanda 

yang negatif (+) dan Exp (𝛽) sebesar 1,046 menunjukan bahwa 

peluang responden dengan willingness to pay sebesar Rp 8.450, 

memiliki 1,046 kali lebih besar ketika biaya kesehatan meningkat 

sebanyak 1 unit. 

f) Koefisien regresi usia (US) memiliki nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,368 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi pada level 10%. Dengan demikian variabel usia 

secara signifikan tidak mempengaruhi willingness to pay 

masyarakat. 

g) Koefisien regresi pendidikan (PDDKN) memiliki nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,603 yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi pada level 10%. Dengan demikian variabel 

pendidikan secara signifikan tidak mempengaruhi willingness to 

pay masyarakat. 

h) Koefisien regresi jarak kawasan potensi tanah longsor ke rumah 

warga (JKTPLRW) memiliki nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0,353 yang lebih besar dari tingkat signifikansi pada 

level 10%. Dengan demikian variabel jarak kawasan potensi 
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tanah longsor ke rumah warga secara signifikan tidak 

mempengaruhi willingness to pay masyarakat.  

B. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil regersi yang sudah dilakukan di atas, interpretasi 

dari hasil penyesuaian variabel willingness to pay masyarakat terhadap 

variabel-variabel bebas dengan menggunakan regresi logistik akan dipaparkan 

dalam penjelas dibawah ini : 

1. Pendapatan (PDPTN) 

Variabel pendapatan secara setatistik memilik koefisien korelasi 

yang positif dan signifikan mempengaruhi willingness to pay masyarakat 

untuk mitigasi bencana tanah longsor. Maka dari itu dapat diperoleh hasil 

bahwa peluang responden untuk bersedia membayar akan jauh lebih besar 

apabila pendapatan mereka juga mengalami peningkatan. Hal serupa juga 

ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusminah (2013) yang juga 

menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap 

willingness to pay (WTP) dalam rangka mitigasi bencana banjir. 

2. Biaya Kesehatan (BK) 

Hasil regersi yang dilakukan dengan menggunakan model binary 

logistic/logistik ini menujukan bahwa variabel biaya kesehatan (BK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay (WTP) 

masyarakat untuk mitigasi bencan tanah longsor. Hal itu sejalan dengan 

besarnya biaya kesehatan yang mereka keluarkan, semakin besar biaya 

kesehatan yang mereka keluarrkan maka akan semakin besar pula 
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willingness to pay (WTP) masyarakat untuk mitigasi bencan tanah longsor. 

Sebab bencana tanah longsor erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. 

Sementara itu untuk variabel jenis kelamin, usia, jumlah jiwa dalam 

rumah tangga, dan pendidikan secara statistik tidak signifikan terhadap 

willingness to pay (WTP) untuk mitigasi bencana tanah longsor. Hal ini 

disebabkan karena dari keempat variabel tersebut tidak mampu mencerminkan 

kepedulian responden sehingga terdorong untuk bersedia membayar. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Majmudar, dkk (2011) variabel 

demografi seringkali ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat dalam penelitian menggunakan Contingent Valuation Method (CVM).  

Untuk variabel ada atau tidaknya aktitivitas (ATAKT) di daerah rawan 

tanah longsor dan variabel jarak kawasan potensi tanah longsor ke rumah 

warga tidak berpengaruh terhadap willingness to pay (WTP),dikarenakan dari 

kedua variabel tersebut mencermikan aktivitas dan tempat tinggal responden. 

Sementara responden adalah warga masyarakat yang menurut Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara bertempat tinggal 

di kawasan zona merah bencana alam merasa nyaman dengan daerah yang 

sudah sejak lama mereka tinggali, bila harus pindah tempat tinggal ke tempat 

yang lebih aman belum tentu mereka bersedia, dengan salah satu alasannya 

adalah pekerjaan. 


