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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Studi Lapangan

Identifikasi Masalah Studi Literatur

Tujuan Penelitian

Identifikasi Atribut Konsumen

Penyusunan Kuesioner

Penyebaran Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid ?

Penentuan Jumlah Sampel

Penyebaran Kuesioner (N = Sampel)

Perhitungan Gap Servqual Klasifikasi Atribut Model Kano

Analisa Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Ya

Tidak

Penentuan Prioritas Perbaikan Atribut Menggunakan 
Integrasi Gap Servqual dan Model Kano

Tahap Pendahuluan

Tahap Pengumpulan Data

Tahap Pengolahan Data

Tahap AkhirUsulan Perbaikan Atribut Prioritas

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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Tahap Pendahuluan 

3.2 Studi Lapangan 

 Pada langkah studi lapangan ini dilakukan pengamatan secara langsung di 

Astra Internasional Daihatsu Malang dengan tujuan untuk melihat kondisi yang 

ada dan dijadikan sebagai obyek penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan pihak pengelola dan pendapat penilaian langsung 

oleh pelanggan. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi masalah di Astra Internasional 

Daihatsu Malang dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di 

tempat khususnya pada pelayanan servis mobil. Permasalahan yang terjadi adalah 

banyaknya jumlah bengkel mobil di Malang menyebabkan adanya persaingan 

antara harga dan pelanggan yang diberikan setiap bengkel terhadap kepuasan 

konsumen yang didapat. Selain itu, perusahaan juga belum mengetahui harapan 

dari konsumen mengenai pelayanan servis mobil yang diberikan dan atribut apa 

yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan dan dilakukan perbaikan agar sesuai 

dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu, mengetahui harapan pelanggan 

sangat penting bagi perusahaan. Dengan permasalahan tersebut, Astra 

Internasional Daihatsu Malang ingin meningkatkan pelayanan servis mobil yang 

diberikan kepada pelanggan guna mencapai kepuasan konsumen dan dapat 

mempertahankan pelanggan agar pelanggan tidak berpaling tempat. 

 

3.4 Studi Literatur 

 Pada langkah studi literatur ini dilakukan mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari referensi mengenai teori yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini. Pengumpulan referensi tersebut berupa teori yang berhubungan 
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dengan penelitian ini yaitu metode Service Quality (Servqual) dan Kano Model 

serta teori kualitas jasa dan pelanggan yang bisa diperoleh dari jurnal, buku, dan 

skripsi. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

 Pada langkah tujuan penelitian ini dilakukan menentukan tujuan terkait 

apa yang ingin  diselesaikan dalam penelitian ini agar memiliki tujuan yang lebih 

terarah dalam melakukan penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan 

dari penelitian ini adalah mengukur dan menganalisa serta memperbaiki kualitas 

layanan pada pelayanan servis dan atribut apa yang menjadi prioritas untuk 

dilakukan peningkatan dan perbaikan agar sesuai dengan harapan pelanggan. 

 

Tahap Pengumpulan Data 

3.6 Identifikasi Atribut Konsumen 

 Pada langkah identifikasi atribut konsumen ini dilakukan mengacu pada 

pertanyaan kuesioner yang dimiliki oleh Astra Internasional Daihatsu Malang 

khususnya pada pelayanan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara kepada pihak pengelola dan pelanggan di bengkel Astra Internasional 

Daihatsu Malang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atribut – atribut apa saja 

yang diharapkan bagi pelanggan ketika menggunakan jasa bengkel tersebut. 

Wawancara ini dilakukan berdasarkan 5 dimensi kulitas jasa kepada pelanggan 

bengkel Astra Internasional Daihatsu Malang. Hasil wawancara ini dalam bentuk 

voice of customer yang akan digunakan untuk penyusunan kuesioner penelitian. 
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3.7 Penyusunan Kuesioner 

 Kuesioner digunakan sebagai media untuk memberikan jawaban dan 

penilaian yang sudah disediakan oleh peneliti kepada responden sebagai tolak 

ukur kualitas pelayanan servis di Astra Internasional Daihatsu Malang. 

Penyusunan kuesioner dilakukan setelah mengetahui atribut dari hasil wawancara 

saat melakukan identifikasi atribut konsumen. Jenis kuesioner yang diberikan 

adalah jenis kueioner tertutup, yaitu kuesioner yang menyajikan pertanyaan dan 

pilihan jawaban sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas 

pada pilihan yang diberikan. Bentuk kuesioner untuk pengambilan data terdapat 

pada lampiran 1. Skala penilaian yang digunakan pada kuesioner menggunakan 

skala likert 1 – 5. Kuesioner dibuat menjadi 2 bagian yang terdiri dari : 

3.7.1 Kuesioner Service Quality (Servqual) 

Pada kuesioner Service Quality (Servqual) berisi pertanyaan mengenai 

layanan yang akan diterimanya (expectation) dan layanan yang telah diterimanya 

(perception) di bengkel Astra Internasional Daihatsu Malang. Kuesioner ini 

digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pelangan melalui persepsi pelanggan 

dengan ekspetasi pelangan terhadap pelayanan bengkel Daihatsu Malang. Skala 

penilaian yang digunakan dalam kuesioner Servqual menggunakan skala 1 – 5. 

Berikut adalah tabel skala penilaian kuesioner Servqual : 

Tabel 3.1 Skala penilaian kuesioner Servqual 

Kinerja Bengkel Harapan Konsumen 

1. Sangat tidak puas 1. Sangat tidak mengharapkan 

2. Kurang puas 2. Kurang mengharapkan 

3. Cukup puas 3. Cukup mengharapkan 

4. Puas  4. Mengharapkan 

5. Sangat puas 5. Sangat mengharapkan 
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3.7.2 Kuesioner Kano Model 

 Pada kuesioner Kano Model berisi pertanyaan mengenai pelayanan 

bengkel di Astra Internasional Daihatsu Malang. Pertanyaan dibagi menjadi dua 

macam. Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang bersifat positif 

(functional) sedangkan pertanyaan kedua bersifat negatif (dysfunctional). Atribut 

– atribut yang ditanyakan pada kuesioner Kano Model sama dengan dimensi yang 

digunakan pada kuesioner Servqual.  Kuesioner Kano Model digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui tingkat kepentingan atribut layanan yang menjadi 

prioritas bagi pelanggan melalui penilaian dan klasifikasi pertanyaan dari 

fungsional dan disfungsional. Skala penilaian yang digunakan pada kuesioner 

Kano Model menggunakan skala sebagai berikut : 

 S : Suka, artinya layanan atau fasilitas tersebut berguna bagi anda. 

 M : Mengharapkan, artinya layanan atau fasilitas tersebut merupakan suatu 

keharusan bagi anda (sudah seharusnya ada). 

 N : Netral, artinya ada atau tidak adanya layanan atau fasilitas tersebut tidak 

ada pengaruhna bagi anda (biasa saja). 

 MT : Memberikan Toleransi, artinya anda tidak suka tapi anda dapat 

menerima kondisi tersebut (tidak masalah). 

 TS : Tidak Suka, artinya anda tidak dapat menerima kondisi tersebut. 

 Setiap responden mempunyai penilaian berbeda – beda terhadap atribut 

yang disediakan pada kuesioner yang ada. Maka dilakukan pendataan terhadap 

besar penilaian dari setiap responden pada setiap atribut kuesioner yang ada. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui rata – rata penilaian setiap atribut dari jumlah 

kuesioner yang disebar dan mempermudah dalam melakukan perhitungan dan 

pengolahan data. 
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3.8 Penyebaran Kuesioner 

Setelah kuesioner dibuat, maka kuesioner akan disebarkan kepada 35 

responden terlebih dahulu kepada pelanggan yang menggunakan jasa bengkel di 

Astra Internasional Daihatsu Malang. Jumlah sebanyak 35 responden dianggap 

sudah mencukupi nilai sampel minimum. Setelah disebarkan, hasil dari kuesioner 

akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Proses tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa hasil kuesioner yang telah diperoleh dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa baik 

kuesioner dapat dipahami oleh responden. Setelah hasil kuesioner dinyatakan 

valid dan reliable, maka dilanjutkan sebanyak jumlah sampel yang sudah 

ditentukan. 

 

3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

keseharian, ketepatan, kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah hasil 

dari kuesioner yang telah disebarkan dinyatakan valid atau tidak. Kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan yang diajukan cukup mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur atau diteliti. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS. Pengujian menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 

0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

 Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item - item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

 Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item - item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). Maka yang harus dilakukan adalah kembali ke 
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langkah melakukan penyusunan kuesioner hingga uji validitas dinyatakan 

valid. 

Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel dan untuk 

mengetahui keandalan kuesioner. Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban 

seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Metode yang 

digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode Cronbach Alpha. Metode 

Cronbach Alpha  sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala atau skor 

rentangan. Pengambilan keputusan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan 

membandingkan nilai r alpha dengan nilai 0,7.  

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh 

tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, 

ada pula yang memaknakannya jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika 

alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 

maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha 

rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Pengujian ini juga 

menggunakan bantuan software SPSS.  

 

3.10 Penentuan Jumlah Sampel (N = Sampel) 

Responden pada penelitian ini adalah pelanggan bengkel Daihatsu yang 

sedang menunggu mobilnya selesai diservis. Dalam pengambilan jumlah sampel 

minimum, dapat menggunakan rumus Bernaulli adalah sebagai berikut : 

   
* (

 
 
)+
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Dimana : 

N = Jumlah sampel minimum 

Z = Nilai distribusi normal 

e = toleransi error 

p = persentasi kuesioner dijawab benar 

q = persentasi kuesioner dijawab salah. 

Dengan menggunakan tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5% atau 

tingkat kepercayaan sebesar 95 %, maka diperoleh : 

p  = 95% = 0.95 

q  = 5% = 0.05 

e  = 5% = 0.05 

(α/2) = (0,05/2) = 0,025 

Z (α/2) = Z(0,025) = 1,96 

Maka jumlah sampel yang akan diteliti dihitung sebagai berikut : 

   
(    )  (    )(    )

(    )  
 

          sampel 

Dari hasil perhitungan pengambilan sampel diatas menghasilkan angka 72,9 

sehingga jumlah sampel yang diambil dibulatkan menjadi sebesar 73 responden. 

Namun pada penelitian ini, jumlah sampel akan digenapkan menjadi 80 

responden. 
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3.11 Penyebaran Kuesioner (Lanjutan) 

 Setelah diketahui jumlah sampel, maka kuesioner akan dilanjutkan 

disebarkan minimal 80 responden dengan ketentuan reponden adalah orang yang 

menggunakan jasa bengkel di Astra Internasional Daihatsu Malang. Responden 

akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner. 

 

Tahap Pengolahan Data 

3.12 Perhitungan Nilai Gap Service Quality (Servqual) 

 Perhitungan nilai gap Servqual adalah mencari gap antara skor penilaian 

persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diterima dengan skor 

harapan pelanggan. Skor Servqual atau gap pelayanan dapat diperoleh dengan 

perhitungan rumus dibawah ini : 

Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan 

 Dari perhitungan tersebut akan dapat diketahui gap dari masing – masing 

atribut yang diteliti. Jika nilai gap dari atribut pelayanan yang bernilai nol (0) 

berarti menunjukan kualitas layanan bengkel di Astra Internasional Daihatsu 

Malang dapat dikatakan baik (pelanggan puas dan sesuai dengan harapan 

pelanggan). Jika nilai gap dari atribut pelayanan yang bernilai positif (+) berarti 

menunjukan kualitas layanan bengkel di Astra Internasional Daihatsu Malang 

dapat dikatakan baik (pelanggan sangat puas dan melebihi harapan pelanggan). 

Sebaliknya, jika skor gap yang diperoleh adalah negatif (-), berarti kualitas 

pelayanan bengkel di Astra Internasional Daihatsu Malang adalah tidak baik 

(pelanggan tidak puas dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan). Hasil dari 

perhitungan gap Servqual ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen.  
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Rata –rata setiap jenis atribut dari keseluruhan jumah kuesioner yang telah 

disebar dan diisi oleh responden dihitung untuk memudahkan perhitungan gap. 

Perhitungan rata – rata dilakukan dengan menjumlahkan nilai harapan (Y) dan 

persepsi (X) dari setiap atribut seluruh responden, kemudian dihitung rata – rata 

(X) dan (Y) dengan rumus sebagai berikut : 

Xbar = 
   

 
  Ybar = 

   

 
 

Keterangan : 

Xbar = nilai rata – rata tingkat persepsi 

Ybar = nilai rata – rata tingkap harapan 

n = jumlah responden 

Nilai gap dapat diukur dengan cara menghitung kesenjangan (gap) antara 

nilai rata – rata tingkat persepsi dengan nilai rata – rata tingkap harapan dengan 

rumus sebagai berikut : 

NSi = Xbar i – Ybar i 

Keterangan : 

NSi = nilai gap Servqual setiap atribut 

Nilai gap negatif (<0) menunjukan adanya kesenjangan antara harapan dan 

persepsi konsumen, sebaliknya bila nilai gap positif (>0) kualitas pelayanan telah 

melebihi tingkat kepuasan konsumen. Bila nilai kepuasan sama dengan nol (0) 

menunjukan kualitas pelayanan telah sesuai dengan harapan konsumen. Berikut 

ini adalah contoh dari perhitungan menggunakan metode Servqual kepada 31 

responden : 
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3.13 Klasifikasi Atribut Kano Model 

Skor pertanyaan fungsional dan disfungsional pada kuesioner Kano Model 

akan dievaluasi dan selanjutnya akan didapatkan kategori kano pada masing – 

masing atribut pelayanan bengkel di Astra Internasional Daihatsu Malang. 

Kategori – kategori tersebut meliputi Must Be atau Basic needs. (M), One 

dimensional atau performance needs (O), Attractive atau excitement needs (A), 

Indifferent (I), Reverse (R), Questionable results (Q).  

 Jika (one dimensional + attractive + must be) > (indifferent + reverse + 

questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari (one 

dimensional, attractive, must be). 

 Jika (one dimensional + attractive + must be) < (indifferent + reverse + 

questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari 

(indifferent, reverse, questionable). 

 

3.14 Penentuan Prioritas Perbaikan Atribut Menggunakan Integrasi gap 

Servqual dan Kano Model 

Pada tahap ini dilakukan pengintegrasian antara metode Servqual dengan 

Kano Model. Proses melakukan integrasi antara metode Servqual dan Kano Model 

diawali dengan cara mencari dan memilih atribut pelayanan yang memiliki nilai 

gap negatif dari tahap perhitungan gap Servqual yang dilakukan sebelumnya. 

Kemudian atribut pelayanan yang memiliki nilai gap negatif tersebut 

dikelompokan berdasarkan jenis grade dari tahap klasifikasi atribut Kano Model. 

Kategori pertama yang harus ditingkatkan ialah kategori must-be, hal ini 

disesuaikan dengan evaluation rule pada Kano Model bahwa kriteria yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan terlebih dahulu adalah kriteria yang termasuk 

kategori must-be (Hinterhuber, dkk, 1996). Kategori must-be diutamakan lebih 

dahulu karena merupakan kriteria dasar dari produk ataupun jasa yang berarti 
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kriteria tersebut semestinya dipenuhi oleh perusahaan di Astra Internasional 

Daihatsu Malang. 

3.15 Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan pembahasan hasil pengolahan data 

menggunakan integrasi metode Servqual dan Kano Model. Proses ini dapat 

diketahui atribut – atribut yang dinilai krisis oleh pelanggan di Astra Internasional 

Daihatsu Malang sehingga jenis pelayanan yang diberikan belum memuaskan 

pelanggan. Hasil dari perhitungan penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah 

membuat usulan peningkatan kualitas pelayanan. 

Tahap Akhir 

3.16 Usulan Perbaikan Atribut Prioritas 

Pada tahap ini memberikan usulan perbaikan terhadap atribut yang dinilai 

belum memuaskan pelanggan dari hasil perhitungan menggunakan integrasi 

metode Servqual dan Kano Model. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan servis di Astra Internasional Daihatsu Malang untuk 

memuaskan pelanggan. 

3.17 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini membuat kesimpulan dari pengolahan data yang telah 

dianalisa dan dibahas. Tahap ini juga mengacu pada pertanyaan yang menjadi 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan Kemudian 

memberikan saran perbaikan yang tepat kepada pengelola Astra Internasional 

Daihatsu Malang sebagai referensi / pedoman untuk dilakukan perbaikan kualitas 

pelayanan servis di waktu mendatang. 




