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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Penelitian dilakukan di Grapari Probolinggo yang terletak di Jalan Suroyo 

No. 16, Probolinggo. Penelitian awal dilaksanakan pada Bulan Januari sampai  

Maret 2017,  

 

3.2 Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif . dimana 

penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis,  

Penelitian dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Metode ini 

digunakan untuk meneliti sampel yang ditemui oleh peneliti. 

 

3.3 Teknik Sampling 

      Teknik Sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Purposive 

Sampling dimana  penentuan responden dilakukan dengan beberapa pertimbangan 

seperti konsumen yang datang dan melakukan aktivitas pelayanan di Grapari 

Probolinggo. Dimana Instrument penelitian berupa kuisioner tertutup yang 

digunakan disebar ke setiap konsumen Grapari yang ditemui dan bersedia.  

 

3.4 Objek Penelitian 

       Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung ke 

Grapari.  

 

3.5  Instrumen Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan menggunakan dua instrumen kuesioner. Kedua 

kuesioner yang digunakan berdasarkan  bentuknya sama yaitu kuesioner tertutup. 

Persyaratan dalam penggunaan kuesioner tertutup adalah peneliti harus 

mempunyai informasi lengkap tentang lingkup dari jawaban yang diajukan karena 

responden hanya memilih jawaban yang tersedia.  
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       Kuesioner pertama yang disebarkan kepada responden yaitu kuisioener 

Metode Zone of Torelance yang berisi tentang poin – poin tingkat harapan , 

tingkat pelayanan yang dirasakan, dan tingkat layanan minimum yang masih bisa 

diterima konsumen Grapari Probolinggo, Sedangkan kuesioner kedua merupakan 

kuisioner Model Kano yang berisi tentang pertanyaan functional (pertanyaan jika 

atribut terpenuhi) dan dysfunctional (pertanyaan jika atribut tidak terpenuhi). 

Atribut – atribut yang digunakan menggunakan dimensi – dimensi kualitas jasa 

yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.  

3.6 Sumber Data 

3.6.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara 

dengan konsumen Grapari Probolinggo untuk menentukan atribut dalam 

penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner yang diketahui untuk mengetahui 

tingkat pelayanan saat ini yang diberikan oleh Grapari Probolinggo dan Atribut 

yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data yang diperoleh peneliti yang digunakan untuk 

menunjang dalam pengerjaan penelitian seperti sejarah perusahaan, visi, misi, 

struktur organisasi, alamat perusahaan dan waktu proses pelayanan konsumen. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Perumusan Masalah 

        Tahap penelitian pendahuluan merupakan tahap awal yang dilakukan 

dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk menentukan perusahaan jasa 

yang akan dijadikan sebagai objek penelitian 
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3.7.2 Studi Literatur 

       Studi literatur digunakan untuk mempelajari dan memperdalam teori dan 

metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam 

penelitian. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa jurnal dan buku yang mendukung. 

 

3.7.3 Identifikasi masalah menentukan topik  

       Pada tahap ini peneliti mendiskusikan permasalahan dan menentukan topik 

penelitian yang akan diangkat dan disepakati bersama – sama dosen pembimbing 

skripsi 

 

3.7.4 Menentukan Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan pada langkah sebelumnya, 

maka rumusan masalah dan tujuan penelitian ditentukan. 

.  

3.7.5 Perancangan Kuisioner I (Metode Zone of Torelance) dan Kuisioner II 

(Model Kano) 

       Perancangan kuesioner didapat dari wawancara yang dilakukan dengan 

konsumen sebagai penerima layanan. Atribut – atribut didapat dari wawancara 

dengan konsumen selanjutnya didiskusi dengan pihak manajemen Grapari 

sebelum kuisioner dirancang. Selanjutnya langkah dalam pembuatan kuesioner 

adalah menentukan tipe kuesioner.  

       Tipe dalam kuesioner ini adalah kuesioner tertutup, sedangkan pengumpulan 

data kuesioner adalah dengan cara personal yaitu bertemu secara langsung. Desain 

form kuisioner I dan II dapat dilihat pada lampiran II. Penyusunan kuesioner I dan 

II terdiri dari pertanyaan – pertanyaan berdasarkan lima dimensi kualitas yaitu 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. dengan 

menggunakan skala likert, Dalam memilih tingkat harapan, tingkat pelayanan 

yang dirasakan dan tingkat minimum pelayanan yang masih bisa diterima pada 

kuisioner I.  
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       Pada kuisioner I Skala likert yang digunakan yaitu 1 = Sangat tidak baik, 2 = 

Tidak baik, 3 = Cukup, 4 = Baik dan 5 = Sangat Baik sedangkan pada kuisioner 

II. 

 

3.7.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuisiner 

      Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner I dan II kepada konsumen 

dengan tujuan untuk mengetahui kuesioner sudah valid dan reliabel sebelum 

dilakukan pengolahan data. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r 

tabel, sedangkan kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha conbrach 

> 0,7. Namun jika kuisioner tidak valid ataupun tidak reliable maka kuisioner 

akan dirancang ulang dengan menghilangkan beberapa pertanyaan yang tidak 

valid dan reliabel 

 

3.7.7 Penentuan Jumlah Sampel 

       Penentuan jumlah sampel digunakan untuk mengetahui angka minimal 

sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan persamaan 

Bernoulli sebagai berikut : 

N                                                 (4) 

 

Keterangan : 

N : Nilai Sampel Minimum yang dibutuhkan 

Z : Nilai distribusi normal  

P : Prosentase kuisioner yang kembali dan baik 

q : Prosentase kuisioner yang rusak  

e : Tingkat kesalahan yang dikehendaki 

 

3.7.8 Penyebaran kuisioner I dan II  

Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner I dan II, penyebaran 

kuisioner yang disebarkan kepada responden sudah sesuai dengan jumlah 
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minimum sample yang dibutuhkan dalam penelitian yang sudah dihitung pada 

tahap sebelumnya dengan persamaan bernoulli. 

 

3.7.9 Pengolahan data Kuisioner I 

       Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan yang diberikan oleh 

Grapari Probolinggo kepada konsumen.. 

 

3.7.9.1. Perhitungan rata-rata skor tingkat harapan, yang dirasakan, dan 

pelayanan minimum  

       Pada tahap ini dilakukan perhitungan rata-rata skor tingkat pelayanan 

harapan, pelayanan yang dirasakan, dan pelayanan minimum pada lingkup 

dimensi kualitas jasa di Grapari Probolinggo, untuk mempermudah dalam 

pengolahan data dengan menggunakan metode Zone of Torelance. 

 

3.7.9.2. Pemetaan Zone of Torelance 

       Pada tahap ini data yang diperlukan adalah rata-rata skor tingkat pelayanan 

harapan, pelayanan yang dirasakan dan pelayanan minimum setiap dimensi 

kualitas, yang digunakan untuk menghitung nilai MSA (Measure of Service 

Adequacy) ,MSS (Measure of Service Superiority) dan ZOT (Zone of Torelance) 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan yang diberikan pada 

konsumen. 

 

3.7.10 Pengolahan data Kuisioner II 

       Tahap ini dilakukan untuk mengetahui atribut – atribut mana yang termasuk 

dalam atribut must be yang artinya atribut yang harus ada dalam pelayanan, One- 

dimentional yang artinya atribut yang artinya bila atribut performansinya tinggi 

maka kepuasan pelanggan akan ikut tinggi, dan attractive yang artinya atribut 

yang tidak harus ada dan jika ada maka konsumen akan  merasa sangat puas.  
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3.7.10.1 Menerjemahkan Kuisioner dalam Model Kano 

       Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam pengolahan data menggunakan 

model kano, tahap ini merupakan tahap dimana kuisioner Model Kano yang berisi 

pertanyaan functional dan dysfunctional yang sudah diisi oleh responden 

diterjemahkan dalam Model Kano untuk setiap responden. 

  

3.7.10.2 Memetakan atribut kebutuhan pelanggan kedalam kuadran Kano 

       Pada tahap ini atribut-atribut yang sudah diterjemahkan kedalam Model Kano 

untuk setiap responden dipetakan tiap atribut, sehingga pada langkah ini sudah 

dapat diketahui Model Kano tiap atribut, 

 

3.7.11 Penentuan Prioritas Atribut Perbaikan 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana hasil dari pengolahan data metode 

Zone of Torelance di kelompokkan dengan  hasil dari pengolahan data Model 

Kano, Sehingga pada tahap ini tingkat pelayanan konsumen yang diberikan oleh 

Grapari Probolinggo yang masih belum memuaskan akan dikelompokkan dengan 

atribut – atribut dari Model Kano yang termasuk Must be, One dimentional dan 

Attractive. Sehingga yang akan menjadi prioritas perbaikan adalah atribut yang 

termasuk atribut yang tidak memuaskan dan atribut yang masih bisa diterima 

namun belum memuaskan pada ZOT dan termasuk atribut One-dimentional dan 

Attractive pada Model Kano. ( Nofirza, dkk., 2011)  

 

3.7.12 Analisa dan Pembahasan 

Tahap ini dilakukan untuk menganalisa hasil olah data dengan 

menggunakan metode Zone of Torelance dan Model Kano. Selain itu tahap ini 

juga memberikan usulan untuk peningkatkan kualitas pelayanan. 

 

3.7.13 Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan analisa akhir dari pengolahan data, maka selanjutnya 

akan dibuat kesimpulan dan saran – saran terhadap kualitas pelayanan 

berdasarkan tujuan yang telah dibuat. 



24 

3.8 Flowchart Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Penelitian 


