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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Hotel BJ Perdana Pasuruan, Jalan Sultan Agung 

no.21 Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan pada Hotel BJ Perdana Pasuruan. Sesuai dengan tujuan 

penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat dilakukan 

dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Maholtra, 

2005:196). 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:115), populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengunjung yang sedang menginap di Hotel BJ Perdana Pasuruan, 

selama diadakan penelitian. 

2. Sampel

Menurut Widayat dan Amirullah (2002:58), sampel adalah suatu sub 

kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Agar sampel yang 

akan diambil dapat representatif atau mewakili populasi, maka untuk 



46 
 

menentukan jumlah sampel, Roscoe dalam Widayat (2002:104) 

menyatakan bahwa setiap penelitian memiliki ukuran sampel yang 

berkisar antara 30 dan 500 sampel.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka sampel yang diambil adalah 

sebanyak 100 responden. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2003), teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan 

secara skematis. Terdapat dua jenis teknik sampling, yaitu probability 

sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik 

sampling yang memberikan peluang yang sama setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, terdiri dari simple random 

sampling, prototype stratified random sampling, disproportionate stratified 

random sampling dan area (cluster) sampling. Sedangkan, non-probability 

sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, terdiri 

dari sampling systematics, sampling kuota, sampling accidental dan 

purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan 

menggunakan metode sampling accidental. Sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, Gay dan Diehl 

(1992) menuliskan bahwa untuk penelitian deskriptif sampelnya 10% dari 
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populasi, penelitian korelasional paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian 

perbandingan kausal 30 elemen per kelompok dan untuk penelitian 

eksperiman 15 elemen per kelompok (Gay, L.R and P.L Diehl.1992. 

Research Methods for Business). Sampel yang digunakan 100 orang 

pengunjung Hotel BJ Perdana Pasuruan yang kebetulan ditemui oleh 

peneliti. 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Malhotra (2005:120) data primer adalah data yang dibuat 

oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah-masalah 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan 

teknik survey secara individu dengan menyebarkan kuisioner pada para 

tamu Hotel BJ Perdana Pasuruan. Ada tiga jenis kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner importance to customer, 

customer satisfaction performance dan competitive satisfaction 

performance. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

internal yang bersumber dari pihak manajemen Hotel BJ Perdana 

Pasuruan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat-

sifat dari berbagai elemen yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode 

data sebagai berikut: 
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a. Observasi, metode ini digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi 

Hotel BJ Perdana Pasuruan. 

b. Interview (wawancara), metode ini dilakukan denngan mengajukan 

beberapa pertanyaan lisan kepada pihak manajemen dan pengunjung 

Hotel BJ Perdana Pasuruan. 

c. Dokumentasi, metode dokumentasi untuk mendapatkan data-data tertulis 

berupa profil Hotel BJ Perdana Pasuruan. 

d. Kuisioner 

Merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dikirmkan 

kepada responden baik secara langsung untuk memperoleh informasi 

yang dibuthkan. Teknik yang digunakan adalah peneliti membuat daftar 

pertanyaan, kemudian diberikan kepada pengunjung Hotel BJ Perdana 

Pasuruan. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Operasional 

Untuk mengetahuai kualitas jasa atas pelayanan Hotel BJ Perdana 

Pasuruan, penelitian ini menggunakan lima variabel kualitas jasa 

pelayanan yang terdiri dari: 

a. X1: Bukti Langsung (tangibles) adalah penampilan fisik dari jasa 

yang berupa fasilitas fisik, perlengkapan yang digunakan, dan 

sarana komunikasi. 

Indikator: 

(X1.1) Memperlihatkan penampilan fisik gedung hotel. Gedung 

hotel yang menarik dapat menarik minat pengunjung. 
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(X1.2) Adanya menu makanan dan minuman. Restaurant yang 

bervariasi, lebih banyak menu yang dapat dipilih oleh 

pengunjung. 

(X1.3) Memperlihatkan kerapian dan kebersihan karyawan, 

kerapian karyawan saat bertugas melayani konsumen. 

(X1.4) Menunjang kelengkapan fasilitas di dalam kamar, fasilitas 

yang diperoleh saat menyewa kamar (misal: AC, televisi 

dan telepon) 

(X1.5) Memperhatikan penataan lobby hotel yang indah. Lobby 

yang indah menambah kenyamanan pengunjung. 

(X1.6) Menunjang perlengkapan toilet, perlengkapan di kamar 

mandi sudah lengkap (misal: sabun, shampoo) 

(X1.7) Adanya tempat parkir yang memadai. 

 

b. X2: Kehandalan (reliability) adalah kemampuan hotel untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan 

secara akurat, segera, memuaskan. 

Indikator: 

(X2.1) Kebersihan kamar mandi setiap hari 

(X2.2) Memberikan informasi yang jelas mengenai jenis-jenis 

pelayanan yang disediakan 

(X2.3) Menjaga kebersihan dalam dan lingkungan hotel. 

 

c. X3: Daya Tanggap (responsiveness) adalah respon atau 

kesigapan karyawan hotel dalam membantu pengunjung dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

Indikator: 
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(X3.1) Kemudahan prosedur cek in dan cek out. 

(X3.2) Mendapatkan kemudahan pemesanan makanan. 

(X3.3) Kemudahan mendapatkan layanan yang diberikan. 

(X3.4) Memberikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti. 

 

d. X4: Jaminan (assurance) adalah kemampuan karyawan hotel atau 

pengetahuan, kemampuan dalam memberikan keamanan, dapat 

dipercaya, bebas dari keragu-raguan. 

(X4.1) Mendapatkan keamanan di tempat parkir, perasaan aman 

terhadap kendaraan yang diparkir di hotel. 

(X4.2) Mendapatkan keamanan di kamar tidur, perasaan aman di 

dalam kamar tidur. 

(X4.3) Memberikan rasa aman kepada tamu. 

(X4.4) Mendapatkan keamanan saat meninggalkan kamar, 

perasaan aman saat meninggalkan kamar selama 

menginap. 

(X4.5) Memberikan perincian pembayaran transaksi yang jelas 

dan lengkap. 

 

e. X5: Empati (emphaty) adalah perhatian individual yang diberikan 

hotel kepada pengunjung melalui kemudahan melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan 

memahami keinginan dan kebutuhan pengunjung.  

Indikator: 

(X5.1) Mendapatkan sikap tidak membeda-bedakan dalam 

pemberian pelayanan antara pengunjung satu dengan 

yang lainnya. 
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(X5.2) Adanya karyawan yang dapat berkomunikasi dengan baik. 

(X5.3) Adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan 

menghubungi pihak manajemen hotel. 

(X5.4) Kepedulian terhadap keinginan dan keluhan tamu hotel. 

(X5.5) Adanya guide yang disediakan pihak hotel untuk memandu 

tamu. 

 

2. Variabel Penelitian 

a. Importance to Customer 

Merupakan informasi tentang tingkat kepentingan atribut, yaitu 

nilai yang menunjukkan seberapa penting atribut menurut responden 

dalam memuaskan kebutuhan pengunjung Hotel BJ Perdana 

Pasuruan. 

b. Customer Satisfaction Performance 

Merupakan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan 

pelanggan Hotel BJ Perdana Pasuruan. 

c. Competitif Satisfaction Performance 

Merupakan tingkat kepuasan pelanggan Hotel Transit Pasuruan 

yaitu pesaing yang dipertimbangkan oleh Hotel BJ Perdana Pasuruan. 

d. Goal 

Merupakan tingkat atau level customer satisfaction performance 

mana yang terlebih dahulu guna memenuhi kebutuhan konsumen. 

e. Improvement Ratio 

Merupakan suatu ukuran dari usaha yang dilakukan hotel untuk 

meningkatkan keuasan konsumen dari seluruh atribut konsumen.  
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f. Sales Point 

Merupakan informasi mengenai kemampuan menjual produk atau 

jasa (pelayanan) berdasarkan seberapa baik customer need 

terpenuhi. 

g. Raw weight 

Menunjukkan suatu atribut atau tingkat kebutuhan konsumen yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu. 

h. Normalized Raw Weight 

Merupakan suatu nilai dan hasil pembagian antara raw weight 

dengan total raw weight. 

i. Respon Teknis 

Merupakan kemampuan teknis yang dimiliki oleh pihak 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (customer need). 

j. Contributions 

Merupakan suatu nilai prioritas yang mempresentasikan kontribusi 

relative dan respon teknis terhadap kepuasan konsumen. 

k. Normalized Contributions 

Merupakan nilai pembagian antara contributions degan 

normalized contributions. 

l. Technical Correlations 

Merupakan identifikasi hubungan masing-masing technical 

descriptions (hubungan antara atribut satu dengan yang lain). 

m. Benchmarking 

Patok duga pada hotel kompetitor, metode benchmarking yang 

diambil functionality benchmarking yang menitikberatkan pada fungsi 

respon  
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n. Target 

Menggambarkan bagaimana SQC harus dicapai berhubungan 

dengan customer need dan performansi pesaing. Mengindikasikan 

bagaimana dapat meningkatkan sesuatu,  menurunkan sesuatu atau 

mencapai sasaran tertentu yang spesifik. 

 

H. Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini, tanggapan responden atas kualitas pelayanan 

jasa diukur dengan menggunakan metode pengukuran data yaitu skala 

likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan secara luas yang 

mengharukan responden untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak 

setuju pada tahap pernyataan yang berkaitan dengan obyek yang dinilai 

(Widayat, 2004:76) 

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian tingkat Importance to Customer 

a. Jawaban sangat penting diberi bobot 5 

b. Jawaban penting diberi bobot 4 

c. Jawaban netral diberi bobot 3 

d. Jawaban tidak penting diberi bobot 2 

e. Jawaban sangat tidak penting diberi bobot 1 

2. Penilaian tingkat Customer Satisfaction Performance 

a. Jawaban sangat puas diberi bobot 5 

b. Jawaban puas diberi bobot 4 

c. Jawaban cukup puas diberi bobot 3 

d. Jawaban tidak puas diberi bobot 2 

e. Jawaban sangat tidak puas diberi bobot 1 
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3. Penilaian tingkat Competitive Satisfaction Performance 

a. Jawaban sangat puas diberi bobot 5 

b. Jawaban puas diberi bobot 4 

c. Jawaban cukup puas diberi bobot 3 

d. Jawaban tidak puas diberi bobot 2 

e. Jawaban sangat tidak puas diberi bobot 1 

 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan analisis untuk mengetahui apakah jumlah 

butir pertanyaan atau item mampu mengungkap variabel yang 

diungkapkan (Sri Rahayu, 2005:52). Tolak ukur yang digunakan 

adalah angka korelasi (r), bila r hitung > r tabel, maka pertanyaan 

tersebut dikatakan valid pada tingkat kepercayaan 95% (0,95). Untuk 

pengujian validitas digunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

r = 
   ∑     ∑ ∑  

√   ∑    ∑      ∑    ∑     
 

 

Keterangan: 

r : nilai korelasi product moment 

X : nilai skor pertanyaan 

Y : total nilai skor pada seluruh pertanyaan 

n : banyaknya responden 

X2 : jumlah skor butir (X) kuadrat 

Y2 : jumlah skor butir (Y) kuadrat 

XY : jumlah perkalian skor butir (X) dan variabel (Y) 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. Alat ukur 

dikatakan reliabilitas apabila instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama tingkat reliabilitas suatu alat ukur 

dapat diketahui dengan menggunakan metode internal consistency 

reliablitity. 

Menurut Widayat (2004:86) metode Internal Consistancy Building 

adalah suatu pendekatan untuk menilai konsistensi atau homogenitas 

internal dari sejumlah item dengan menjumlahkan konsistensi individu 

untuk setiap item dalam suatu Farm Total Score. Pendekatan ini 

menggunakan koefisien alpha. Nilai alpha akan berkisar antara 0 

sampai dengan 1. 

Rumus Alpha Cronbach dituliskan sebagai berikut: 

r11 = 
 

     
 
  ∑   

     
 

 

Dimana: 

r11 : reliabilitas keseluruhan item 

k : banyak butir pertanyaan 

σ2t : varians total 

σ2b : jumlah varians butir 

 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki nilai koefisien 

keandalan (nilai alpha cronbach) lebih besar atau sama dengan 0,6, 

sehingga apabila α sama dengan 0,6, maka instrumental dapat dikatakan 

reliabel. 
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Adapun perhitungan reliabilitas menggunakan bantuan komputer 

dengan program SPSS versi 15 for Windows. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Pada peneitian ini, untuk menjawab perumusan masalah yang ada 

maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut, yaitu tahap 

pengolahan data dengan konsep QFD menurut Nasution (2005:65): 

1. Membuat Matrik Perencanaan 

a. Importance to Customer 

Bagian ini berisikan hal-hal yang dipentingkan konsumen 

terhadap kualitas sistem pelayanan hotel BJ Perdana 

Pasuruan. Perhitungannya menggunakan jumlah responden 

performansi. 

b. Customer Satisfaction Performance 

Pada tahap ini untuk mengetahui bagaimana persepsi 

konsumen tentang seberapa baik produk yang ada saat ini 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

c. Competitive Satisfaction Performance 

Pada tahap ini untuk mengetahui bagaimana persepsi 

konsumen terhadap kemampuan pesaing dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang telah ditetapkan. 

d. Goal 

Goal digunakan untuk memutuskan tingkat atau level customer 

satisfaction performance mana yang harus terlebih dahulu 

guna memenuhi kebutuhan konsumen. Pertimbangan 

penentuan nilai goal adalah membandingkan customer 

satisfaction performance dan competitive satisfaction 
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performance, dipertimbangkan karena berhubungan dengan 

penilaian konsumen terhadap jasa yang selama ini telah 

dihasilkan sehingga kita dapat mengetahui letak kekurangan 

dari pihak hotel yang kemudian dibandingkan dengan pesaing 

sebagai tolak ukur dalam pengambilan kebijaksanaan. 

e. Improvement Ratio 

Merupakan suatu ukuran data dari usaha yang dilakukan hotel 

untuk meningkatkan kepuasan konsumen dari sebuah atribut 

konsumen. Semakin tinggi nilai improvement ratio 

menunjukkan bahwa untuk atribut-atribut atau kebutuhan 

konsumen yang didahulukan untuk dipenuhi mempunyai nilai 

kegunaan yang paling tinggi (Cohen, 1995:110). 

Improvement Ratio = 
    

                                 
 

 

f. Sales Point 

Data ini berisi informasi tentang kemampuan dalam 

menjual produk atau jasa, didasarkan pada seberapa baik tiap 

kebutuhan pelanggan terpenuhi (Nasution, 2006:72). Nilai 

yang paling umum digunakan pada sales point adalah: 

1. Tanpa titik penjualan (0) 

2. Titik penjualan menengah (1,2) 

3. Titik penjualan kuat (1,5) 

Atribut yang paling dipentingkan oleh konsumen, memiliki 

sales point  tertinggi yaitu 1,5 (Cohen, 1995:112). 
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g. Raw Weight 

Dimana semakin besar nilai raw weight menunjukkan bahwa 

atribut atau tingkat kebutuhan konsumen tersebut harus 

dipenuhi terlebih dahulu. 

                                                   

                                                     

  

h. Normalized Raw Weight 

Kolom ini berisi nilai Raw Weight, diskalakan pada range 

antara 0 sampai dengan 1, atau dinyatakan dalam prosentase. 

Nilai dari Normalized Raw Weight adalah sebagai berikut 

(Cohen, 1995:115): 

Normalized Raw Weight = 
          

                
 

 

2. Penyusunan Rumah Kualitas (House Of Quality) 

Tahap dimana penyusunan item-item dan langkah-langkag 

sebelumnya dalam bentuk House Of Quality. Tahap ini meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Respon Teknis 

Respon teknis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh hotel 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Respon teknis ini 

diperoleh dengan wawancara terhadap pihak Hotel BJ 

Perdana Pasuruan. 
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b. Membuat Matriks Hubungan (Relationship Matrix) dan 

Prioritas 

1. Relationship Matrix 

Relationship Matrix menunjukkan hubungan antara respon 

teknis dengan kebutuhan konsumen (consumer needed). 

Hubungan ini ditunjukkan dengan simbol seperti 

ditunjukkan pada tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Simbol dalam Relationship Matrix 

Simbol Nilai Numerik Tingkat Hubungan 

(blank) 0 Tidak Ada Hubungan 

▲ 1 Mungkin Ada Hubungan  

Ο 3 Sedikit Ada Hubungan 

ʘ 9 Sangat Kuat Hubungannya 
Sumber: Cohen (1995:125) 

 

Hasil penentuan hubungan antar atribut dengan aspek 

teknis dapat dilihat besarnya nilai masing-masing 

hubungan. Besarnya nilai hubungan bisa 0 dan bisa 9, 

seperti yang dijelaskan diatas. Dari hasil penentuan 

hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan 

aspek teknis terhadap atribut juga kuat bila menunjukkan 

nilai yang tinggi (9), sehingga untuk suatu atribut bila pada 

salah satu respon teknis kuat (9), maka respon teknis ini 

sangat berpengaruh untuk dipenuhinya atau tidak pada 

atribut ini. Jadi, hubungan ini menggambarkan kekuatan 

respon teknis dalam memenuhi suatu atribut,s ehingga dari 

matrik ini dapat dilihat hubungan yang saling berpengaruh 
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terhadap pemenuhan suatu atribut yang hasil akhirnya 

adalah nilai hubungan antara suatu atribut dengan seluruh 

faktor respon teknis. 

 

2. Prioritas 

Nilai prioritas mempertimbangkan kontribusi hubungan 

respon teknis dari kepuasan konsumen. Formulasi untuk 

menghitung contributions adalah sebagai berikut: 

Contributions = ∑                                        

                     

 

c. Penentuan Technical Correlation 

Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

masing-masing technical descriptor. Hubungan ini 

digambarkan dengan simbol-simbol seperti ditunjukkan pada 

tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Simbol Technical Correlation 

Simbol Keterangan 

√√ Pengaruh Positif Sangat Kuat 

√ Pengaruh Positif Cukup Kuat 

Kosong Tidak Ada Pengaruh 

X Pengaruh Negatif Sangat Kuat 

XX Pengaruh Negatif Cukup Kuat 
Sumber: Cohen (1995:137) 

 

d. Benchmarking 

Pada tahap ini digunakan Functionality Benchmarking dimana 

yang dibandingkan adalah fungsi-fungsi SQC. Tahap ini 
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secara umum sama dengan planning matrix untuk competitive 

dari customer satisfaction performance. Jadi, sejauh mana 

konsumen merasakan jasa dari hotel competitor. 

  

e. Target 

Menggambarkan bagaimana SQC harus dicapai berhubungan 

dengan customer need dan performansi pesaing. 

Mengindikasikan bagaimana dapat meningkatkan sesuatu, 

menurunkan sesuatu atau mencapai sasaran tertentu yang 

spesifik. Simbolnya sebagai berikut: 

↑ = lebih baik maximum (meningkat) 

↓ = lebih baik minimum (menurun) 

Ο = target value 

 




