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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendahuluan 

Bab tiga akan menjabarkan mengenai tahapan-tahapan penelitian yang 

akan dilakukan pada tempat yang sudah diajukan untuk melakukan penelitian. 

Tujuan dari metodologi penelitian adalah memberikan kerangka penelitian 

yang  sistematis dan dapat memberikan gambaran mengenai alur penelitian 

agar didapatkan titik temu terhadap tujuan yang telah dipaparkan pada bab 

satu dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan di bab dua. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Pada langkah ini metode penelitian digunakan untuk menentukan 

informasi dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tentang kualitas 

pelayanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Servqual, 

penelitian dengan metode ini dilakukan untuk menentukan atribut-atribut dari 

lima dimensi gap yaitu tangible, reability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. Metode servqual digunakan untuk membuat kuisioner yang 

menggunakan atribut-atribut yang telah ditentukan.  

Atribut-atribut yang ada dalam kuisioner akan diolah dengan 

menggunakan metode QFD dan kemudian menentukan atribut-atribut apa 

saja yang kenyataan dan harapannya kurang menurut konsumen/pelanggan. 

Dengan menggunakan HOQ maka dapat menganalisa atribut-atribut yang 

paling penting untuk dilakukan perbaikan atau peningkatan. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Perumusan Masalah 

Tahap perumusan masalah merupakan tahap awal dari penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu untuk merumuskan suatu permasalahan yang 

terfokus pada analisis kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. 
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3.3.2 Tujuan Penelitian 

Tahap ini menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai agar 

penelitian yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian 

ini terbagi menjadi tiga yaitu mengetahui lima dimensi kualitas jasa, 

menentukan atribut – atribut dari lima dimensi kualitas jasa yang menjadi 

prioritas dengan menggunakan metode servqual dan memberikan usulan 

upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa dengan menggunakan metode 

QFD. 

 

3.3.3 Identifikasi masalah dan Studi Literatur 

Identifikasi masalah dapat diketahui dengan cara studi lapangan ke 

tempat yang akan diteliti. Bagaimana kondisi dan keadaan objek yang 

akan diteliti dan menentukan langkah – langkah selanjutnya dalam 

penelitian. Hasil dari survei lapangan yang dilakukan akan mendapatkan 

hasil dari identifikasi masalah yang dibutuhkan untuk melakukan 

penelitian. 

Studi literatur digunakan untuk menggali informasi dan 

memperdalam teori - teori pendukung yang berkaitan dengan 

permasalahan tentang analisis kualitas pelayanan jasa melalui metode 

servqual yang kemudian dimasukkan kedalam metode QFD. Studi literatur 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jurnal dan buku 

yang mendukung atau membahas tentang metode - metode yang dipakai. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data, tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data-data yang diperlukan yaitu ada dua:  

 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama atau 

data langsung saat penelitian. Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan 
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wawancara dengan pelanggan untuk menentukan atribut-atribut yang 

dibutuhkan dalam penyusunan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan 

kepada pelanggan penerima pelayanan untuk mengetahui tingkat persepsi 

dan ekspetasi yang dirasakan oleh pelanggan. Penyebaran kuesioner 

menggunakan teknik convenience sampling atau insidental sampling untuk 

menentukan sampel pelanggan yang akan dibagikan kuesioner. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain).  

 

3.5 Identifikasi Atribut 

Identifikasi  atribut  dilakukan  berdasarkan  kondisi objek  penelitian  

yang dilakukan, atribut ini yang akan menjadi pertanyaan – pertanyaan dalam 

kuesioner. Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan langsung dan 

wawancara pada pelanggan sebagai penerima layana  berdasarkan dari 5 

dimensi  kualitas jasa: 

1. Tangibles (bukti fisik) 

Bukti fisik dalam hal ini meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan 

karyawan atau personel dari penyedia layanan. 

2. Reliability (reliabilitas) 

Reliabilitas dalam hal ini berarti kemampuan penyedia layanan untuk 

meberikan pelayanan yang dijanjikan dengan akurat. 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan penyedia layanan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan respon permintaan pelanggan 

dengan segera. 
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4. Assurance (jaminan) 

Jaminan merupakan pengetahuan dan kesopanan personel penyedia 

layanan serta kemampuannya dalam membangun kepercayaan dan 

keyakinan. 

5. Empathy (empati) 

Empati berkenaan dengan kepedulian dan pemberian perhatian personel 

atau karyawan kepada para pelanggan.  

Contoh atribut dimensi pertanyaan: 

No

. 

Dimensi Atribut pelayanan Persepsi Ekspetasi 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Tangible 

(Bukti fisik) 

Kondisi sarana & prasarana yang 

ada di PDAM kota Pasuruan 

          

2 Kebersihan dan kenyamanan 

ruang pelayanan 

          

3 Kelengkapan dan kesiapan 

petugas PDAM dalam proses 

pelayanan 

          

4 Penampilan petugas PDAM kota 

Pasuruan rapi dan sopan 

          

5 Ketersediaan teknologi yang 

memadai dalam proses pelayanan 

          

 

3.6 Penyusunan Kuesioner 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran 

kuesioner. Kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang nantinya 

data tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

Penyusunan kuesioner dilihat dari sudut pandang pelanggan sebagai penerima 

layanan. Parameter-parameter ini diketahui dari pengamatan langsung / 

wawancara yang dilakukan dengan para pelanggan dan diskusi dengan pihak 

perusahaan sebelum kuesioner dirancang.  

Langkah selanjutnya dalam pembuatan kuesioner adalah menentukan tipe 

kuesioner dan cara kuesioner dikumpulkan. Tipe dalam kuesioner ini adalah 

kuesioner tertutup, sedangkan pengumpulan data kuesioner adalah dengan 

cara bertemu secara langsung. Pengisian kuesioner dilakukan dengan 

pemilihan skala likert. Pelanggan menentukan kepentingan dan harapan yang 
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dirasakan dengan memilih pilihan sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, 

atau yang terakhir tidak setuju.  

 

3.7 Penyebaran Kuesioner tahap 1 

Penyebaran kuesioner tahap 1 dilakukan kepada pelanggan dengan 

maksud untuk mengetahui apakah kuesioner bisa dipahami oleh pelanggan 

dengan baik atau tidak. Kuesioner tahap 1 ini diberikan kepada 30 pelanggan 

pemakai pelayanan jasa untuk mengetahui apakah pelanggan sudah 

memahami kuesioner atau belum. 

 

3.8 Pengolahan Data 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dari penyebaran kuisioner 

tahap pertama, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengolahan data yang di 

antaranya adalah : 

3.8.1 Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan 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. 

 

3.8.2 Penentuan Jumlah Sampel 

Penentuan jumlah sampel digunakan untuk mengetahui angka 

minimal sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan 

persamaan Bernoulli. 

N ≥
(𝑍∝

2⁄
)
2
×𝑝×𝑞

𝑒2
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3.8.3 Penyebaran Kuesioner tahap 2 

Tahapan penyebaran kuesioner yang kedua ini dilakukan setelah 

menguji hasil uji validasi dan reliabilitas kuesioner 1, menghitung jumlah 

sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian dan apabila data belum 

mencukupi. 

 

3.9 Perhitungan Nilai Servqual 

Perhitungan nilai servqual dilakukan dari data yang didapatkan dari 

kuisioner tahap 2. Pengukuran hasil kuesioner dilakukan dengan 

membandingkan antara rata-rata kebutuhan dengan kepentingan tiap butir 

instrumen, dengan demikian akan didapatkan gap/ kesenjangan, yaitu selisih 

kebutuhan dan kepentingan. Atribut yang memiliki nilai dengan GAP dengan 

negatif terbesar, adalah atribut yang dapat diperhitungkan untuk ditingkatkan 

pelayanannya dan masuk dalam HOQ. 

 

3.10  Metode QFD 

Pengolahan data ini menggunakan data tingkat kepentingan konsumen 

(importance to customer), performansi kepuasan customer terhadap 

pelayanan yang ada saat ini (customer satisfaction performance), sasaran yang 

akan dicapai  (goal), rasio perbaikan (improvement ratio), dan hasil olah data 

dengan menggunakan metode servqual yaitu atribut – atribut yang terdapat 

pada 5 dimensi. Selain itu, dibutuhkan data respon teknis yang didiskusikan 

dengan pihak PT. PDAM kota Pasuruan. 

 

3.10.1 Importance to Customer 

Bagian ini untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing 

customer needs atau tiap-tiap atribut. Customer needs diperoleh dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan metode servqual pada 5 dimensi 

yaitu atribut yang menjadi prioritas utama. 
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3.10.2 Customer Satisfaction Performance 

Ini merupakan persepsi pelanggan tentang seberapa baik jasa yang 

ada saat  ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan atribut-

atribut yang  dimiliki PT PDAM kota Pasuruan.  

3.10.3 Goal 

Pada kolom ini tim memutuskan level dari customer performance 

yang ingin dicapai guna memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. Goal ini 

digunakan untuk menentukan pencapaian yang diinginkan perusahaan. 

3.10.4 Improvement Ratio 

Menunjukkan perbandingan antara goal dengan tingkat kepuasan 

yang diperoleh pelanggan, dengan cara goal dibagi customer satisfaction 

performance

 

3.10.5 Sales Point 

Sales Point bertujuan untuk mengetahui reaksi dari pelanggan 

apabila kebutuhannya dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Seberapa 

kuat titik penjualan tergantung bagaimana pelanggan membandingkan 

seberapa penting atribut tersebut bagi pelanggan.  

3.10.6 Raw Weight 

Raw weight menunjukkan pembobotan tiap-tiap atribut yang 

diharapkan pelanggan. Kolom ini berisi nilai pengalian importance to 

customer dengan importance ratio dan sales point 

3.10.7 Normalized Raw  Weight 

Pada kolom ini berisi nilai raw weight dengan skala pada range 

antara 0 sampai 1 atau dapat dinyatakan dalam prosentase. 

3.10.8  Menyusun Daftar Technical Response 

 Penentuan respon teknis dilakukan dengan cara diskusi dengan 

pihak PT. PDAM kota Pasuruan. Penentuan respon teknis ini digunakan 
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untuk mengetahui sikap yang akan dilakukan oleh pihak PT. PDAM kota 

Pasuruan terkait keinginan pelanggan. 

 

3.10.9  Mengembangkan Hubungan Antara Matrik (Relationship Matrix) 

 Setelah menentukan respon teknis dari setiap suara pelanggan, 

maka langkah selanjutnya menentukan hubungan antara customer needs 

dengan respon teknis pada tiap atribut dilakukan dengan menggunakan 

simbol. Simbol yang digunakan dalam menentukan hubungan customer 

needs dengan respon teknis dapat dilihat pada tabel 2.1. 

  

3.10.10   Mengembangkan Matrik Teknis (Technical Matrix) 

  Matrik teknis bertujuan menentukan hubungan antar respon teknis 

mana yang ingin dikonsentrasikan dengan menggunakan simbol. Simbol 

yang digunakan dalam menentukan hubungan antar respon teknis dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

3.10.11   Prioritas (Prioritized Technical Descriptor) 

 Nilai prioritas diperoleh dari penjumlahan dari hasil perkalian 

relation matrik dengan nilai raw weight. 

3.10.12   Contribution 

Nilai kontribusi diperoleh dari pembagian masing-masing nilai 

prioritas dengan total nilai prioritas. 

 

3.10.13   Target 

  Target merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

untuk respon teknis yang dimilikinya agar respon teknis perusahaan 

mampu memenuhi customer needs. Dengan menentukan target, 

perusahaan  akan memiliki suatu tujuan yang jelas. Dengan simbol dapat 

dilihat pada tabel 2.3 
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3.10.14   Pembentukan Rumah Kualitas (House of Quality) 

  Dari hasil perhitungan, untuk masing-masing elemen pembentuk 

rumah kualitas selanjutnya dilakukan penyusunan dalam rumah kualitas sesuai 

dengan letaknya. 

 

3.11  Analisa dan Pembahasan 

Tahap ini dilakukan untuk menganalisa hasil pengolahan data dengan 

menggunakan integrasi metode servqual dan metode QFD. Tahap ini juga 

memberikan usulan untuk peningkatkan kualitas pelayanan jasa dengan 

menganalisa HOQ (House of Quality). 

 

3.12  Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan analisa akhir dari pengolahan data yang menggunakan 

integrasi metode servqual dan metode QFD, maka selanjutnya akan dibuat 

kesimpulan dan saran terhadap kualitas pelayanan berdasarkan tujuan yang 

telah dibuat. 

 

3.13  Flowchart Metodologi Penelitian 

Pada tahap ini flowchart digunakan untuk menentukan prosedur apa saja 

yang akan dilakukan saat melakukan penelitan dan mempermudah melihat 

alur proses penelitian yang akan dilakukan terhadap tempat atau objek 

penelitian. 
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Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Penelitian 


